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Proletari din toate țările, unrți-vă!

PERMANENT ÎN

1

MILIOANELE
SCOLII->

Aflîndu-te în fața firmei care 
definește întrutotul munca celor 
despre care ne-am propus să 
scriem cu greu poți bănui că ar 
putea să fie vorba mai mult de
cit despre o școală profesională. 
Pulsul recreațiilor e același și aici 
ca pretutindeni. Din cînd.în cînd 
însă recreațiile mari sînt. stăpî- 
nite de o liniște perfectă. Elevii 
alcătuiesc în curțile interioare 
coloane de gimnastică, după care 
sunetul obișnuit al clopoțelului 
anunță că se reia producția. Pro
ducția. adică activitatea reali si 
firească a unei școli profesionale 
în care se produc nu numai o- 
biecte ci și meșteri specialiști.

• Muncitorii : elevi ; pian de 
producție: 2 135 000 ® Un an
gajament depășit. • Uzina face 
școlii comenzi, elevii le realizea
ză. • Laboratoarele, atelierele, 
căminul preluate in autogospo- 
dârire de către elevi. « Pe foaia 
de dotă a școlii, tinerii inscriu o 
zestre apreciabilă.

La Fabrica de încălțăminte ,,Solidaritatea“-Oradea

Colectivul a hotărit:

FĂRĂ PIERDERI
și deșeurile au devenit

ATENȚIA UTECIȘTILOR

Pinâ de curînd. la Fabrica de 
încălțăminte „Solidaritatea" din 
Oradea deșeurile rămase in 
urma confecționării pantofilor 
de damă tip „Romarta- nu-și 
găseau nici o întrebuințare pro
ductivă. Zăceau cu lunile prin 
secții, blocau spațiile. încurca 
circulația, în cel mai bun caz 
fiind livrate, la prețuri derizo
rii. către D.C.A. Gindind mai 
mult, căutlnd soluții de valori
ficare eficientă a acestora și de 
curmare a risipei de material 
— pentru că de ce să ne as
cundem după deget, era vorba 
de risipă în cel mai adevărat 
sens al cuvintului — specialiștii 
sectorului de creație au 
modalitate Ge utilizare 
chiar din fabrică.

— Din furdale, cum li 
la noi la deșeuri — ne 
meazâ tovarășul creator 
pal Dionisie Costea — ne-am pro
pus să confecționăm articole de 
încălțăminte pentru copii, deci 
produse finite, de o calitate ire
proșabilă. Deja 700 de perechi, 
in zece variante modelistice. a:: 
fost vlndute prin magazinul 
nostru de prezentare, ele bucu- 
rindu-se de o apreciere deose
bită din partea cumpărătorilor. 
Conceperea lor. din punct- de 
vedere al creației, a fost rodul 
muncii întregului colectiv din 
acest sector. Nu pot să nu men
ționez însă aportul deosebit pe 
care și l-au adys Eva Magyary,. 
Erna Miiler, Ileana Rădăreanu, 
Gheorghe Bela, uleeiștii care 
și-au onorat exemplar obliga
țiile profesionale 
lași timp, au dat 
tivel organizației 
mări contribuția 
laborarea unor noi modele, 
folosirea rațională a 
decimetru de material.

— Preocuparea în această di
recție — relevă tovarășul Si-

mion Moldova--., secretarul 
miletului U.T.C, este mai 
che. rezultatele oe măstsrs 
exemplu in acest setts =t 
pare edificator. Scor.r-nrsia 
Viorica Faur. de ptidă. a e- 
Laborat ua nou prucsde. ăe 
așezare a tiparetor szxz&zea 
fețelor de la fakcklțăaunte i d 
casă, procedeu datorită am 
a fost postbîiă reahzareș »: 
alimentară a circa pererr 
pantofi. 80G perechi cc-nfe-’jc 
nate peste -umărul rez-.tat <Je 
obicei din areeas: cantitate ie 
piele.

— Organizația U.T.C. escr 
prezentă și in acțiunea de =-

găsit o 
a lor

se zice 
infor- 

princi-

dar, în ace- 
cu'rs și iniția- 
U.T.C. de a-și 
proprie Ia e-

’ ’ . la. 
fiecărui

Așa se-ntîmplă, am putea să spu
nem. in toată zona școlilor pro
fesionale. în cartierul acestora din 
Iași, cartier cu o populație șco
lară de aproape 15 001). Dar se 
intîmplă, totuși, intr-un anume 
fel. care prefigurează mai concret 
profilul viitoarelor colective de 
muncitori, la Grupul școlar al 
Ministerului Industriei Ușoare. 
O fabrică în miniatură prelun
gește la propriu și h figurat lu
mina obișnuită a sălilor de clasă 
și aici. în fabrica aceasta, in ciu
da faptului că în fiecare an co
lectivele care muncesc sînt noi. 
se statornicește din ce în ce mai 
mult o nobilă tradiție : aceea a 
milionarilor. A milionarilor. pen
tru că sub numele acesta de mi
lionari pot fi cuprinși și cei care 
au trecut prin scoală nu numai 
cei care, urmîndu-i, sînt astăzi 
realizatorii unei producții anuale 
de 3 135 000 lei. La început, 
fixarea ștachetei la o asemenea 
înălțime părea aproape incredibi
lă. Și. să recunoaștem, ceva că
mine parcă incredibil, chiar în 
prezent, cînd planurile de pro
ducție nu numai că sînt realizate 
ci și depășite, cînd angajamentul 
luat de elevii acestei școli în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului de a realiza o produc-

ION CHIRIAC

CARTOFII 
de la cîmp

VILCEA

utilizabile

S-au angajat, 
au economisit

Realizări la „Tehnometal" 
Timisoara

ln toate cele 8 ' organizații 
U.T.C. din cadrul Uzinei „Tehno- 
mețal“ Timișoara. s-a statornicit 
obiceiul de a valorifica pentru 
producție fiecare bucată de me
tal.

Reglorii ți matrițerii de Ia a- 
telierul de presă, pe baza no
menclatorului de repere execu
tate și-au stabilit o ierarhie stric-

tă a prelucrăm lor 
în final, ceea ce râs 
tal să fie reelamte 
Tinerii de ie or^£ 
s-au angara! încă d 
tul acestui an ca t

L D.VSCEA

(Continuare in peg. a V-«.'

ARAD

iî-lX

la siloz (Continuare în pag. a Il-a)

Foto-ancheta 
noastră in 

județul Brasov

Cartofii sint incă In actuali
tate. ir. Tara Birsei. aproape 
cincizeci de mii de oameni par- 
ticioă zilnic la sirinsul și de
pozitarea recoltei a cărei me
die depășește toate realizările 
de oină acum. Sîht studenți. e- 
lev; și cadre didactice, sînt 
muncitori. tehnicieni și soecia- 
iiști din uzinele și fabricile lo
cale. sint cooperatori și meca- 
niza.ori.

De 43 de zile populația în
tregului județ, dacă nu zilnic, 
mă. ar la sflrsitui săptămînii, 
participă la acțiunile vizînd re
coltatul, sortatul. transportul 
ori depozitarea cartofilor. Un 
sfert de milion de tone de car-

GH. FECIORU
Foto - CH. CUCU

(Continuate in pag. a lll-a)
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Corespondenții 
„Scînteii

tineretului”
transmit:

ADUNAREA
DE ALEGERI —

primul pas
către o activi
tate mai buna

Circulația
cunoștințelor

i
i
i

I
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O sarcină de mare răspundere 

a fiecărui educator

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Ei au căzut la datorie
Cu puțin timp în urmă, a- 

pele Călmățuiului au inun
dat satele Salcia, Dracea, 
Florica și o parte din Furcu- 
lești — județul Teleorman. 
Oamenii s-au strîns în curtea 
unei școli. De aici au fost 
luați și transportați de un e- 
licopter militar, în locuri si
gure. O cursă, două, zece. 
Copii, bărbați, femei.

Mai rămăsese un ultim 
grup spre care se îndrepta 
acum, din nou, elicopterul. A 
aterizat nu prea departe. 
Roata din spate s-a înfundat 
în pămîntul acoperit de un 
strat de mil. După ce s-a 
ridicat cîțiva centimetri, pă
mîntul l-a tras înapoi intr-o 
dispută aprigă cu forța eli
celor. O înclinare pe o par
te, cauzată de pierderea e- 
chilibrului, ca urmare a unei 
decolări anormale (de pe un 
sol moale), elicea cea mare 
a atins pămîntul și s-a rupt...

Pasărea de metal s-a prăbu
șit cu aripile frînte. Rezer
vorul de carburanți a luat 
foc. Au putut sări doar pi- 
loții. Cei doi ofițeri de mili
ție, locotenent major Cornel 
Adam și căpitan Alexandru 
Demian nu au mai apucat să 
sară. Au ars de vii în văzul 
oamenilor — salvați de ei — 
îngroziți de scena ce o a- 
veau în fața ochilor și de ne
putința de a face ceva pentru 
salvatorii lor de acum citeva 
minute.

Cine erau cei doi țineri o- 
fițeri care purtau uniforma de 
miliție și peste care s-au aș
ternut în citeva zeci de mi
nute cenușa și scrumul ? Cor
nel Adam : virsta adolescen
ței îl află lăcătuș la Șantie-

Loeotenent colonel
MUGUREL ROȘI ANU

(Continuare in pag. a ll-a)
Locotenent major 

ADAM CORNEL
Căpitan

ALEXANDRU DEMIAN

FORMAREA
CONVINGERILOR

POLITICE
LA ELEVI

La Congresul al X-lea si la 
Conferința Națională a partidu
lui s-a trasat invățămintului. ca 
■ > sarcină prioritară, legarea sa 
strinsă de viață. Ar fi o inter
pretare incompletă să înțelegem 
că această sarcină, de maximă 
însemnătate pentru formarea 
tinerei generații, se referă doar 
la introducerea activității teh- 
nico-productive în orarul școlar. 
A fost nevoie și de această mă
sură, menită să completeze for
mația tînărului, să-i faciliteze 
integrarea socială și profesio
nală de mai tîrziu. Dar legarea 
Invățămintului de viață este un 
proces adînc și complex, vizînd 
toate laturile sale.

Școala noastră pregătește tî- 
nărul pentru o societate care se 
dezvoltă intr-un ritm nemaipo
menit și el trebuie să fie înar
mat pentru înțelegerea fenome
nelor noi care apar în viața so
cială ori în știință, pentru inter
pretarea și folosirea lor spre 
progresul patriei. Deci, alături 
de actul conștientizării, procesul 
didactic trebuie folosit pentru 
formarea convingerilor filosofi
ce, politice, a adeziunii elevilor

Prof. LUIZA RAICAN, 
Director al Liceului „N. Băl- 

cescu" București
(Continuare în pag. a IV-a)

U'a dintre cele mai frapante și mai neliniștitoare trăsături 
ale lumii moderne a fost introducerea in mecanismele de 
j-mcticnare aie sistemului economic, politic și social a unor 
rectori imponderabili, mai greu de evaluat, mai puțin con
trolabili cu metodele clasice. De aici senzația de vertij pe 
care t.-c dau uneori soluțiile pripite, conștiința că eludarea 
u-u aspect, neînsemnat în aparență, poate conduce la alie- 
-a-ea unor eforturi de anvergură. Managementul și în ge
ne-a. practica economiei moderne presupun depășirea ade- 
vârur lor de manual, cu soliditatea lor factice, convertirea 
cmj u; de azi la o viață de bn alt tip, în continuă schim- 
oa-e. intr-un echilibru instabil. Apelul la experiența trecu- 

ui in acest domeniu a devenit o simplă figură de stil, 
• indcă- nimic nu mai e ca inainte. A trai cu adevărat în
seamnă astăzi a învăța să trăiești, nu mai e o simpiă pro- 
b'emă de intuiție, de apropiere nemijlocită a vieții. Am citit 
de curind opinia unui autor cunoscut, Machlup, care apre
cia că producerea și circulația cunoștințelor și a informa- 
tiilor într-o economie bine dezvoltată cheltuiește aproxima
tiv douăzeci și nouă la sută din produsul national. Este o 
Cifră cstronomică și ea justifică opinia lui H. A. S?non,
citat de D. M. Zamberton, că .„mașinile și echipamentul in
dustrial sint mai mult evidența de factură externă decit 
simburele real al tehnologiei". Unii cercetători Dreferă să 
găsească trăsătura caracteristică a epocii actuale în „revo
luția cunoștințelor". Se naște în acest fel un nou tip de 
economie care nu se mai ocupă de bani și de funcțiuni eco
nomice ca înainte, ci de studiul producerii, stocării și cir
culației cunoștințelor, ca factori de producție.

Desigur, tot ce am încercat să sugerăm mai sus se re
feră la informația de natură economică, in primul rind, șl 
ar fi de competența economiștilor adevărați să ne explice 
cum cunoștințele despre un anumit produs au devenit une
ori mai importante din punct de vedere economic decit pro- 
dusul însuși. Ne place sau nu, asemenea tendințe oglindesc 
situația reală și ar fi o mare greșeală să nu ținem cont de 
ea. Aș vrea să mă refer insă la un alt- aspect, foarte impor
tant pentru jurnalistul de azi, la ziarul de luni. Cred că nu 
este lipsit de interes un studiu asupra efectelor in Droductie 
a tipului de informație de presă care se află în mina cetă
țeanului obișnuit, în dimineața zilei cu care începe o săp- 
tămină de lucru. Un inginer de la o mare uzină îmi spunea

(Continuare în pag. a IV-a)
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Materialul didactic 

face lecția vie

DAR DE CE STA 
ÎN MAGAZIE ?

Creta și buretele mai con
curează încă materialul di
dactic...

însoțit de fotoreporter, 
poposim în Slobozia, cu o 
temă de școală : materialul 
didactic și prezenta lui la 
ore. Despre importanța a- 
cestei prezențe n-are rost să 
mai stăruim — o recunoaște 
toată lumea. Și la modul 
practic ?

La Liceul industrial de chi
mie, recent înființat, răspun
de... o oră de chimie. E 
drept, se desfășura o lucrare

rătăcit pe Ia secretariat. Des
pre proiecte ni s-a vorbit ! 
tovarășul profesor de chimie 
intenționează să cumpere un 
aparat de proiecție, neștiind 
că inspectoratul județean are 
o filmotecă pentru pelicule 
didactice. Era poate mai bi
ne dacă se gîndea cineva la 
proiectul de a recupera în- 
tîrzierile întreprinderii prin

(Foto 1)

simplu. Clădirea este nouă, 
localul a fost defectuos pro
iectat, cu spații mici de la
borator, mobilierul este 
greoi, nefuncțional, finisă
rile sînt făcute doar cu nu
mele. Există material di
dactic ? — ne interesăm.
Doar e școală nouă ! Diafil- 
mele, diapozitivele și alte 
materiale didactice nici - nu

FOTO-ANCHETA „SCiNIEII TINERETULUI

(Foto 2)

de control, dar urma, apoi, 
predarea temei : echivalenții 
chimici. în locul materialu
lui didactic creta și buretele 
(foto 1). De ce ? Laboratorul 
de chimie nu este gata nici 
acum .întreprinderea „30 
Decembrie“-Fetești fiind in 
restanță cu lucrarea din au
gust. „Avem planșe, stative, 
substanțe, reactivi — ne spu
ne tovarășul profesor Nico- 
lae Vira — dar nu le putem 
întrebuința pînă nu va fi 
gata laboratorul". Am dorit 
să vedem materialul didac
tic, închis pe undeva, într-o 
magazie, dar am fost politi
cos refuzați; nici inventarul 
nu l-am putut consulta, era

forțe proprii, lucrîndu-se cu 
elevii — cum se procedează 
în atîtea școli — la amenaja
rea propriului laborator.

Laboratorul de fizică și 
chimie al Școlii generale de 
zece ani nr. 2 este bine do
tat cu aparatură de speciali
tate. Matematica, biologia, 
geografia sînt si ele servite 
de o zestre didactică. Ar fi 
fost normal să găsim aici și 
o bună exploatare a acestei 
dotări. Dar : „Utilizarea ma
terialului didactic de labora
tor este condiționată de sta
rea vremii. Cînd este frig, 
laboratorul este deschis doar 
dacă se țin mai multe ore 
in lanț, ca să se facă focul" 
— ne spune tovarășa profe
soară Mihaela Enceanu. Di
ficultăți se ivesc și cînd este 
vorba de întrebuințarea ma
terialului. Profesorii n-au 
fost instruiți și nu cunosc 
principiile de funcționare a 
tuturor aparatelor, acestea 
se pot strica și inspectoratul 
nu asigură repararea lui — 
ni se explică. Foarte ciudat. 
Profesorii s-ar putea strădui 
singuri să învețe utilizarea 
aparatelor la specialitatea 
lor, după cum tot ei, cu aju
torul elevilor, ar trebui sl 
preia sarcina de întreținere 
și repararea inventarului di
dactic din școală. Așa se 
procedează in multe părți. 
Sînt prea mari pretențiile ? 
Se pare că da. din moment 
ce școala nu și-a pus la punct 
nici măcar depozitul, mate
rialele stau înghesuite, ris- 
cînd să se deterioreze (foto 
2). La Școala generală nr. 4 
lucrurile se prezintă mai

au ajuns în școală. Trusele 
de biologie sînt completate 
cu foarfeci de unghii. (De ce 
I.M.D. a M.E.I. nu comandă 
de doi ani de zile alte se
turi ?) Pentru botanică și a- 
natomie există preparate de 
citologie șl histologie — inu
tilizabile însă, prin absența 
microscopului. Lipsește și 
magnetofonul, nu există mă
car un pik-up, prezent astăzi 
în mai toate școlile. Se gă
sesc totuși, o hartă a jude
țului pentru lecțiile la clasa 
a III-a șl o trusă de predarea 
cunoștințelor despre natură 
necesară clasei a IV-a. Ins
pectoratul continuă să nu 
răspundă solicitărilor școlii, 
pentru realizarea dotării. Per
delele de camuflaj necesare 
sălii de proiecție, chiar nu 
știm de ce sînt așteptate tot 
de la inspectorat! Putea să 
și le confecționeze școala și

să nu programeze orele de 
biologie, seara, ca să fie în
tuneric „natural".

Pe cînd la școala mai sus 
amintită’ nu există nici un 
microscop, la Liceul teoretic 
sînt 18 (foto 3) și tovarășa di
rectoare tot nu este mulțu
mită. De altfel, liceul este 
excelent dotat, se pare că 
tot ce există bun și mult se 
îndreaptă spre liceu : mag- 
netofoane, pik-up-uri, tele
vizoare și alte materiale di
dactice. Spunem lucrul a- 
cesta întrucît nu este singu
rul loc unde se practică do
tarea preferențială și inechi
tabilă — unor școli, mai a- 
les licee, li se dă din belșug 
iar altora mai nimic, mai cu 
seamă școlilor generale, un
de procesul instructiv se bi- 
zuie mult pe elementul vi
zual.

Așadar, o școală cu o zestre 
foarte săracă, una — Liceul 
industrial, fără, și o alta do
tată din belșug. Acest regim 
de repartizare a materialului 
didactic este cel puțin sur- 
pr iriza tor. D upâ r :îTh sur
prinzătoare este și Încrucișa
rea mîinilor și așteptarea 
cînd multe din materialele 
didactice pot fi realizate prin 
autodotare, in școală, de către 
profesori șl elevi — la orele 
de practică, de pildă.

CALIN ST.ANCULESCU

Foto: ORESTE PLECAN

El AU CĂZUT
(Urmare din pag. I)

rul naval Oltenița. Absol
vent al liceului, a reușit la 
examenul de admitere in 
Școala de ofițeri de miliție, 
pe care a absolvit-o luin- 
du-și, in același timp, fi exa
menul de stat la Facultatea 
de drept din București. Avea 
29 de ani. La 20 de ani fu
sese primit in rindul comu
niștilor, cu recomandare din 
partea organizației U.T.C. al 
cărei membru era. După 
scurt timp, a primit răspun
derea de'secretar ăl organiza
ției V.T.C. pe unitatea de 
miliție. A îndeplinit cu cins
te și demnitate toate misiuni
le încredințate, iar pe cea din 
urmă cu prețul vieții.

Cu trei ani mai mare decit 
el, căpitanul Alexandru De- 
mian. Timp de 13 ani, cit ti- 
nărul ofițer a lucrat în orga-

LA DATORIE
nul de miliție Tulcea. fi-a 
dedicat întreaga capacitate de 
muncă respectării jurimintu- 
lui dat patriei, punindu-și tot 
ce avea mai scump, însăși 
viața — în slujba cuceririlor 
revoluționare ale poporului, 
îndeplinirii cu fermitate a 
sarcinilor trasate de partid.

Cit de mult li s-au asemănat 
destinele! Amindoi comu
niști, amindoi dăruindu-se cu 
pasiune profesiei alese, înse
tați de aorința de a cunoaș
te, de a se perfecționa. Pe 
Alexandru îl aștepta acasă o 
fetiță de 6 ani, Alina, iar pe 
Cornel, un băiețel, li aștep
tau un așternut cald, o masă. 
Plecați într-o misiune civică, 
de salvare a vieților dintr-un 
sat primejduit de ape, ei nu 
s-au mai întors, ei au căzut 
pentru patrie, pentru oameni, 
la datorie. Doi tineri ofițeri 
a căror înalt sacrificiu se 
identifici cu însuși eroismul.

Milioanele școlii
(Urmare din pag. 1}

ție suplimentară de 100000 lei a 
devenit realitate, cînd In atelie
rele școlii au fost efectuate lu
crări de autodotare în valoare 
de 144 000 lei și cînd tot aici 
sînt onorate comenzile pentru 
piese de schimb ale Țesătoriei 
de mătase „Victoria" și Fabricii 
Țesătura din lași și comenzile de 
produse ale unor unități comer
ciale din țară șt din străinătate. 
Ceea te-ndeamnă să-ți pui și în
trebările : cum de s-a putut, cum 
de sa poala ? Răspunsul îl poți 
primi desigur de la fiecare om al 
școlii, de la director și de la cel 
ce-n toamna anului acestuia a 
devenit elev. Starea aceasta de 
deplini conștiință a posibilităților 
și, mai ales, a tăriei de a le 
fructifica de care se dispune azi, 
aici, e dealtminteri un răspuns. 
Aceasta și contribuie de altfel la 
integrarea rapidă a noilor veniți. 
la transformarea acestora in timp 
record. Un gest, acela al predă
ri cheii școlii de către ultima

SENTIMENTUL ISTORIEI
Chijul. pute

JAVRELE

ACCENTE

y

(Foto 3)

rai o • istorie milenari, o bogată 
viață materială s spirituală. Is
toria șa se confundă, la con
fluența evenimentelor de răs
cruce, cu cea a întregii Transil
vanii, a întregului nostru popor. 
Dar, există, in oricare oraș, un 
anume loc precis, în care isto
ria se depozitează în date și e- 
venimente, în fapte, în semnifi
cații. La Cluj, pe strada M. Ko- 
gălniceanu de pildă, la numărul 
zece, pe fațada unei clădiri noi, 
impunătoare, se poate citi ins
cripția „Arhivele Statului". Ar
hive !... Multe taine ale timpului 
trebuie să protejeze aceste zi
duri... N-am rezistat ispitei și 
am intrat. Aici, pe lingă arhi- 
viști vârstnică, țintuiți parcă de 
cînd lumea asupra documente
lor, care mai de care mai isco
ditoare, am făcut cunoștință și 
cu cîțiva tineri, absolvenți ai 
Facultății de istorie. Pe Popa 
Lia, o fată brună, cu trăsături 
bine conturate, am găsit-o aple
cată asupra unui document din 
sec. al XVIII-lea, străduindu-se 
să dezlege misterele unei grafii 
încîlcite. Ceilalți, la fel. M-au 
înconjurat prietenește și cu sem
ne de mirare pe față. Nu erau 
obișnuiți cu oaspeți de genul 
acesta. Se pare că presa îi oco
lește, că munca lor, la prima ve
dere, nu interesează.

— Munca noastră, care de 
altfel este foarte complexă, ne

«op foarte «mspiu — spr.r.nirea 
cercetării ștunțifice, utorico-șo- 

tim*  
pul le-a conservat prezintă o 
sumă de dificultăți paleografice, 
de limbă în sine, pe care noi 
trebuie să le rezolvăm pentru a 
face documentele accesibile cer
cetătorilor istorici, sociologi, 
ș.a.

— Dar arhivjstul nu este, tot
odată, și cercetător istoric ?

ÎNSEMNĂRI

— Bineînțeles, interveni Pe- 
trișor Melania, dar el este, în 
primul rînd, un specialist indis
pensabil care operează pe disci
pline științifice speciale (paleo
grafia, genealogia, sigilografia 
ș.a.), în anticamera cercetării is
toriei. Această muncă are satis
facții pe care cei din afara ei 
nu le pot înțelege. A descifra 
cuvinte și înțelesuri scrise cu cî
teva secole în urmă, ori a des
coperi unele... falsuri în acte 
sînt pentru noi, printre altele, 
mari satisfacții.

— Cum vedeți istoria de aici, 
din arhivă, față dă cum o ve- 
deați din amfiteatru ?

— Aici am făcut cunoștință 
pentru prima dată, de pildă, cu 
răscoala lui Tănase Todoran, 
din a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea care, ridicînd dis

trictele Năsăud și Bistrița, a fost 
tras pe roată. Există unii cerce
tători istorici care, u.neorj. nu 
merg la document, mufțnmindu- 
•e cu datele însumate de noi în
tr-o fișă de inventar sau tema
tică. Or, aceste fișe noi le fa
cem pentru a-i orienta în tema
tica respectivă, spre documente
le care le trebuie. In felul aces
ta nu pot pătrunde în miezul 
problemelor, în esența acestora, 
denaturind uneori adevărul isto
ric, ori redîndu-1 ciuntit.

— La fel, sînt și unele cadre 
liceale sau universitare care pre
dau istoria și nu trec, sau trec 
foarte rar, pe la arhive, mulțu- 
mindu-se doar cu studiul publi
cațiilor de specialitate.

Gînduri ale unor tineri în fa
ța arhivelor. Tineri care lucrea
ză de fapt direct la izvoarele 
istoriei. Vor să-și înscrie nume
le, în afara arhivisticii româ
nești, și în istoriografie. Petrișor 
Melania, de pildă, vrea să adu
că o contribuție la studiul legă
turilor care au existat de-a lun
gul veacurilor între românii 
transilvăneni și cei moldoveni. 
Popa Liâ frămînta problema 
circulației mărfurilor în imperi
ul habsburgic, temă abordată 
încă insuficient în istoriografia 
actuală, și așa mai departe.

Le urăm succes I Cercetarea 
istorică are nevoie, și ea, de... 
tinerețe, cu întreg arsenalul său 
de îndrăzneală și elan.

MARIN MOCANU

promoție celor ce au devenit e- 
levi ai școlii, se concretizează in 
fiecare toamnă în termeni deli- 
cați și gravi, fixîndu-și ca scop o 
explicită înțelegere a rolului pe 
care-l are munca. Școala în
treagă, sălile de clasă, laboratoa
rele și atelierele, căminul, luate 
de elevi in autogospodărire ea 
locuri de învățătură fi de muncă 
sînt predate de cei ce pleacă 
celor care vin ; conducerii școlii 
și organizației de tineret reve- 
nindu-le, se înțelege, rolul de a 
acorda această investituri de 
maximă responsabilitate.

„Adevărata satisfacție â elevu
lui e propria-i descoperire intr-o 
muncă care îi place, iar cea a 
cadrului didactic misiunea de a-i 
ajuta", ne mărturisea tovarășa 
ing. Maria Andrieș, directoarea 
școlii fi de puțină vreme direc
toarea Țesătoriei de mătase „Vic
toria" din Iași.

O dovadă că așa stau lucrurile, 
om și enumerat-o : volumul pro
ducției realizate anual. O dova
dă a acesteia e fi activitatea or
ganizației de tineret în sprijinul 
producției, activitățile despre 
care șeful comisiei profesionale, 
Marin Moroșan, ne-a relatat. In
tre acțiunile organizației de ti
neret sprijinite de cadrele' didac
tice sînt înscrise, după cum e fi 
firesc, cele ale cercului de crea
ție. In cadrul acestui cerc ifi 
gătesc sclutit nu numai drages- 
tea de frumos a elevilor ct ștpro- 
bb-mele de producție ale atelie
relor de tricotat, confecții si țe- 
sitorie și — de ce *ă  nu o spunem 
— se afirmă cu tărie fi spiritul 
generației tinere în materie d- 
modă. Parada modei organizată 
cu produsele acestor atehere la 
sfîrșitul anului școlar a fost nu 
numai un număr din programul 
festivității respective, ci si un 
pasionant dialog cu publicul; 
punctul de vedere al producăto
rilor s-a impus prin „argumente" 
puse astăzi la dispoziție nu nu
mai la magazinul scolii din Iași. 
De altfel, tot pe linia unor ast
fel de argumente se înscrie fi 
„zestrea căminului școlii" trans
pusă pe „foaia de dotă" întocmi
tă de cîteva promoții de elevi si 
care poate fi văzută astăzi acolo 
unde locuiesc căminiștii. Aceeași 
impresie ți-o fac și produsele în 
unicat ale cercului de creație.

Pe linia inițiativelor capabile 
să vorbească despre formarea u- 
nor muncitori încă în cursul a- 
nilor de școală se înscrie fi 
aceea consemnată într-un docu
ment al organizației U.T.C., un 
document deloc obișnuit deocam
dată. E vorba despre un act de 
donație, hotărit în plenara acti
vului U.T.C. pe școală. Astfel, 
prin munca patriotică elevii au 
dotat in întregime un atelier de 
lăcătușerie pentru școala generală 
din Cotnari. Momentul donării, 
consumat la finele anului școlar 
trecut, a consemnat îndeplinirea 
angajamentului utecist.

Cuvin tul pus 
drept titlu acestor 
însemnări m-a spe
riat, oarecum, pe 
mine însumi. Tră
im într-o perioadă 
in care respectul 
pentru om, în con
dițiile unei puterni
ce infuzii de civili
zație pe scară lar
gă, ar trebui să ne 
oblige la ocolirea 
unor epitdle atit de 
jignitoare la adresa 
cuiva. Și totuși...

Treceam săptămî- 
na trecută pe șo
seaua ce duce la 
Oltenița. Cineva 
mi-a făcut un semn 
drept rugăminte : 
voia să-l iau, o 
bucată de drum, în 
mașină. L-am luat. 
Ceva mai departe 
am întîlnit un acci
dent de circulație, 
două mașini pu
ternic distruse, iar 
la alți dțiva kilo
metri, un șofer dis
cuta aprins cu un 
milițian, care-i ce
ruse „actele". Vă- 
zîndu-i, pasagerul 
de lingă mine a 
pronunțat un nume- 
poreclă. Cine-i omul 
care are asemenea 
nume ?, l-am între
bat. Milițianul, mi 
s-a răspuns. Așa se 
numește ? Nu, mi 
s-a explicat, așa-i 
zic unii.

Porecffl respecti
vă voia să desem
neze un om cu totul 
al dracului, rău, cîi- 
nos.

Probabil că o me
rită, i-am spus celui 
ce se urcase Ungă 
mine. Da de unde 1, 
s-a întors dintr-o 
dată celălalt. E o- 
mul cel mai corect 
despre care am au
zit. E sever, dar 
foarte drept. Atit 
de drept incit, gre
șind el însuși o dată 
pe șosea (din ne
atenție a făcut un 
gest care era gata 
să-l inducă !n eroa
re pe un alt șofer) 
s-a sancționat sin
gur. S-a amendat el 
însuși.

Mărturisesc că 
despre un aseme
nea exemplu de co
rectitudine. al unui 
om aflat în servi
ciul de circulație, 
mai știam doar din 
memoriile unui cu
noscut personaj po
litic englez, care, 
la o greșeală, pri
mise o sancțiune 
dublă din partea ți
nui polițist, cu ar-

de

gumentul că el, 
fiind pe atunci pri
mul ministru al ță
rii, deci omul care 
propusese și votase 
legea, era primul 
chemat să răspundă 
în cazul în care ar 
încălca-o, ca per
soană oficială sau 
particulară.

Mărturisesc,
asemenea, că discre
panța dintre corec
titudinea omului 
aflat în serviciul 
miliției Ilfov și po
recla aceea grea, pe 
care o primise res
pectivul agent de 
circulație din partea 
nu știu cui, mă pu
nea în încurcătură. 
Cine i-a zis astfel ? 
l-am întrebat din 
nou pe cel care 
mergea lingă mine.

— Cum cine ? 
s-a mirat el deoda
tă. Javrele !

Cine sînt pentru 
el cei care intră în 
această categorie ? 
Tot felul de țipi 
(expresia lui), gata 
oriei nd să încalce 
legea, sub diferite 
forme ale ei. Inși 
care fac transpor
turi ilicite, și deci 
sînt foarte grăbiți la 
volan, indivizi care, 
ambiționați prosteș
te la viteză, nesoco
tesc posibilitatea 
tragicei întîmplări 
aducătoare de dis
trugeri (ale unor 
bunuri), sau a peri
clitării vieții altor 
oameni...

Iată, dar o situa
ție la care merită să 
medităm: vine unul 
corect, hotărit să a- 
plice ordinea de ca
re avem cu toții 
atîta nevoie. Majo
ritatea sîntem de a- 
cord cu el. Dar, spre 
nefericirea noastră, 
nu lipsește din acest 
cor general de so
cietate civilizată, 
nici, javra („opozan
tă", în concepția ei). 
Ea, în numele iii- 
citismului de care 
are nevoie ca să-și 
satisfacă interesele 
ei egoiste, meschi
ne, ori ca să-și afir
me grosolănia și bă
dărănia, trece la ac
țiune. Adică latră 
acuzator. Pe după 
un gard sau altul, 
pe la un colț sau 
altul.

Supun atenției fe
nomenul fiindcă 
nu-l întilnim numai 
cînd este vorba de 
regulile de circula
ție. Cunosc cazul

unui profesor al 
politehnicii care, in 
urma îndemnurilor 
de a ține o mai 
strinsă legătură cu 
practica, a înțeles 
însemnătatea ideii 
și a pornit să-și va
lorifice cunoștințe
le, multe și reale, 
mergînd frecvent 
pe un șantier. A dat 
soluții. Evident, a 
găsit și nereguli. 
Oamenii adevărați 
i-au mulțumit pen
tru ajutor, sub toate 
formele lui. N-a lip
sit însă nici javra, 
scîrboasa javră cle
vetitoare, acoperită 
de data aceasta sub 
mantia „practicii", 
a „experienței de 
teren". („Ce ? Vine 
el de la cabinetul 
cu neon, să ne în- 
vețe pe noi ? Să ne 
arate că greșim. 
noi ?“). Să te fereas
că s jiului, de ase
menea, de javra cu 
pretenții intelec
tuale, mai ales cînd 
se vrea și creatoare. ' 
Puțina filozofie în- • 
șușită prin școală , 
sau pe altă cale de- • 
vine urma numărul , 
unu în întoarcerea 1 
lucrurilor exact spre I 
interesul insului cu • 
pricina. Albul de- , 
vine negru, și in- * 
vers, într-o clipită. . 
Respectiva javră * 
latră la telefon, la- < 
tră la cafenea. Nici ; 
s-o pici cu ceară, < 
atunci cînd se ia o < 
măsuri spre mai bi- < 
ne, și ctnd toți din * 
cercul respectiv < 
pornesc către un țel j 
dimpreună hotărit, , 
ea n-ar zice, des- ] 
chțs și hotărit, da. i 
Eu „bănuie",, Ea își ; 
aduce aminte ce și ■ 
cum, cu privire la 
cel investit, sau la < 
cel care a făcut pro- ] 
punerea de acțiune. < 
Ea scontează nereu- ; 
șita etc. Latră.

...Drumul meu ] 
spre Oltenița ducea, < 
de fapt, la o Mii- ] 
nire cu elevii unui < 
liceu, l-am căzut ; 
atit de frumoși și ■ 
atit de puri, incit 5 
nu mă pot abține să 1 
nu le spun, în con- 5 
cluzie, o părere • < 
fiți atenți, copii. 5 
Dacă vedeți că în- j 
tre voi are vreunul 5 
predispoziții de-a < 
deveni javră, luați 5 
imediat măsuri. Ș 
Căci mai tirziu va > 
fi mai greu.

EUGEN 
FLORESCU

Lecții experimentale 
la Muzeul de istorie al 

Republicii Socialiste România
Muzeul de istorie al Republi

cii Socialiste România, împreună 
cu Ministerul Educației și Invă- 
țămîntului au luat o inițiativă 
interesantă : organizarea experi
mentală a unor lecții de istorie în 
sălile muzeului. Ținerea acestor 
ore, în ambianța plăcută a mu
zeului, în prezența unor valoroa
se documente istorice, își demon

<•

strează eficiența, elevii și studen
ții care participă la ele avind ast
fel, posibilitatea lă-și îmbogă
țească și să aprofundeze cunoștin
țele dobînâite la cursuri, în 
școală, în facultate. Lecțiile de 
istorie de la Muzeul din Capi
tală sînt urmărite, săptămînal, de 
5 000 elevi și studenți.

(Agerpres)
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ÎNTREBARE:
— Are vreo importanță cum jucătorul prinde în mină ra

cheta ? Am văzut mulți jucători celebri care fiecare dintre ei 
are un fel aparte de a prinde și de a ține racheta în timpul 
jocului : probabil că priza la rachetă e determinată de felul 
loviturilor, face parte din arsenalul taetie al jucătorului ? JȘi 
pentru că ne aflăm la... un curs practic de tenis, pe care-l 
urmăresc, cum ne-o dovedește avalanșa de scrisori pe care le 
primim la redacție, foarte mulți tineri neinițiați, vă rugăm să 
prezentați priza Ia rachetă și să ne răspundeți dacă ea are un 
rol însemnat în asigurarea spectacolului ?Copilul care... fură

Da, întrebarea e binevenită. Deci, pentru astăzi, să schimbăm 
vreo două vorbe în legătură cu o chestiune care pare, uneori, că 
se rezolvă de la sine, dar care nu e chiar atit de simplă. Este 
vorba despre priza la rachetă. Despre felul în care luăm racheta 
în mină.

De foarte multe ori, o întreagă carieră sportivă este influen
țată de felul in care pui mina pe rachetă. V-am mai spus într-una 
din convorbirile noastre trecute că am auzit deseori spunîndu-se : 
„Țiriac, parcă are o ghioagă în mină". Această ironie nu este 
chiar ironie, deoarece priza mea nu are nimic din eleganța pri
zei lui Ilie, care mîngîie racheta și o joacă în mină cu ușurința 
cu care un violonist își joacă arcușul.

Priza mea a fost influențată de faptul că eu proveneam de 
la tenis de masă. Așa se explică, de altfel, și unele din mișcă
rile mele, care duc deseori cotul în stilul jucătorilor de tenis de 
masă.

In materie de priză nu există legi definitive. Antrenorul care 
ar încerca să fixeze cu precizie de milimetru priza elevului său, 
pe baza unei scheme dinainte ticluite, ar comite o mare greșeală.

In general, ca să simplificăm lucrurile, racheta se ia in mină 
cam în felul următor: se încearcă fixarea ei perpendicular pe 
teren, pe muche, într-un echilibru relativ. Apoi se apucă apli- 
cînd bolta dintre degetul mare și arătător, așa cum un gimnast 
ar apuca paralelele. Repet, precizia milimetrică este nerecoman

dabilă. In general, pentru lovitura de pe partea dreaptă — adică 
pentru forhand, minerul, și deci întreaga rachetă, se deplasează 
cu cîteva grade spre interior. Aici aș vrea să fac o observație de 
nuanță. Europenii au, în general, o priză mai puțin închisă. 
Acest lucru e legat de faptul că, în general, spiritul ofensiv al 
jucătorilor de tenis europeni e mai puțin pronunțat. Americanii 
folosesc o priză mai închisă, ducind oarecum articulația pum
nului mai în față, ca și cum ar vrea să ofere rachetei o „cursă" 
mai lungă, pentru izbirea mingii. Articulația venind mai in față, 
racheta rămîne ceva mai în urmă, astfel îneîț cursa „în plus" 
se realizează.

Pentru lovitura de pe partea stingă, adică pentru backhand, 
priza rămîne aceeași. Vremurile prizei modificate au trecut de 
mult, ele fiind învinse de iuțirea extraordinară a jocului. Ace
lași lucru se întîmplă, bineînțeles, și în cazul voleului sau 
cu precădere în cazul voleului, deoarece nu puține sînt cazu
rile în care rafalele voleurilor se succed la intervale de fracțiuni 
de secundă.

Ce aș vrea să rețineți în primul rînd este că rețetele în materie 
de priză sînt contraindicate. Totul, în acest caz, depinde de 
stilul antrenorului. Copilul „fură" foarte repede din mișcările 
antrenorului, astfel incit e foarte important ca antrenorul să-i 
ofere mișcări logice, chiar dacă stilul său excelează printr-o 
oarecare originalitate.

La noi în țară, un stil de o mare frumusețe a avut și are 
Marin Bădin. El a fost și este un adevărat estet al mișcării. De 
pe acest plafon, elevul poate să atingă perfecționări proprii deo
sebite, dat fiind că stilul lui Marin Bădin este un stil-școală.

In ceea ce mă privește, cred că lovitura mea cea mai eficace 
rămîne reverul. Acest rever a fost „furat", cum se spune, de la 
antrenorul Tache Caralulis, căruia eu îi datorez foarte mult. La 
cîteva luni după ce am pus pentru prima oară mina pe rachetă, 
am fost chemat de la Brașov, pentru un stagiu de 70 de zile 
împreună cu jucătorii fruntași din acea vreme. Unul dintre an
trenori era Tache Caralulis. Mie mi-a plăcut foarte mult sim
plitatea reverului său, care mi s-a părut de mare eficacitate, fără 
zorzoane inutile. L-am privit îndelung și l-am copiat. Intîmpla- 
rea a făcut ca antrenorul Caralulis să fie și un excelent pedagog. 
El mi-a cizelat mișcarea de rever, care a devenit pînă la urmă 
o lovitură de cîștig. Cu această lovitură am reușit destule 
passing-shot-uri în partida cu Smith, ceea ce nu e puțin lucru.

Am fost întrebat odată de un reporter american : „Care este 
lovitura dv. preferată ? sau, mai binezis, lovitura pe care con
tați cel mai mult ?“. Am răspuns, atunci forțînd puțin lucrurile, 
că „lovitura mea preferată sînt picioarele". Dacă ar fi să dau 
însă un răspuns strict, ar trebui să spun că lovitura mea prefe
rată este, totuși, reverul. Din acest rever, cu particularitățile lui, 

adică cu o anumită deplasare anterioară a cotului, am reușit 
pînă la urmă să construiesc un stop-surpriză. Toate mișcările pre
mergătoare acestui stop pe rever sînt identice cu reverul pe 
lung de linie. Abia pe ultima parte a mișcătii reverul obișnuit 
se transformă intr-un rever-stop. Acest stop mi-a adus multe 
puncte în partida cu Orantes, de la Wimbledon. Din păcate, el 
nu a fost atit de inspirat — procedeul e, de altfel, de o finețe 
farmaceutică — în partida cu Stan Smith.

Cam atît despre priză. N-aș vrea să închei acest mic capitol 
fără să vă spun că Ilie Năstase a ținut racheta așa cum o ține 
astăzi chiar din ziua în care l-am cunoscut. Marele lui talent l-a 
condus spre o priză de inspirație, care lasă impresia că racheta 
pe care o are în mină este mult mai ușoară decît racheta lui 
Țiriac, a lui Graebner și chiar a lui Laver. Această impresie de 
ușurință ți-o lasă doar Santana și Okker — aș spune. Și nu H- 
tîmplător. acest trio a asigurat și asigură marele spectacol în 
tenisul din ultimii 10 ani.

Am fost întrebat, deseori, mai ales de către cei foarte tineri : 
în ce punct al traiectoriei mingii ricoșate din pămînt trebuie 
aplicată lovitura ? Vă rog să luați un creion, să fixați printr-o 
cruciuliță punctul de contact al mingii cu terenul, să descrieți 
apoi bolta pe care o face mingea prin aer, pînă la o nouă că
dere. La începuturile tenisului, jucătorii așteptau mingea mult 
pînă spre a doua cădere, și o retrimiteau fără nici o tendință 
ofensivă — un fel de badmington al copiilor de astăzi Cu tim
pul, punctul de contact între rachetă și minge a început să urce. 
Cînd s-a ajuns la lovirea mingii în punctul mort, hai să zicem 
la zenitul traiectoriei, s-a considerat că s-a atins maximumul. 
Astăzi, însă, mingea se lovește mult înainte de atingerea acestui 
punct limită, cu alte cuvinte racheta are tendința de a lovi 
mingea în urcare.

Vă amintesc. însă, încă o dată că și în acest domeniu nu 
există reguli. Iată, de pildă, Ilie realizează uneori lovituri de 
mare spectacol, apelind la bătrîna traiectorie a bunicilor. Și 
totuși, cit de modernă este această lovitură de mare efect 1...
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ADUNAREA ALEGERI
primul pas către 

o activitate mai bună
— Sectorul nostru, „Anexa 1“. 

spunea Sabin Albiei — este unul 
dintre cele mai dificile din ca
drul secției „motoare Diesel”. 
Mai ales în acest an. au ieșit 
în evidență neajunsurile care 
s-au adunat cu timpul. Nu cred 
că situațiile dificile, create spre 
sfîrșitul acestui an, și care in
fluențează realizarea integrală 
a planului de producție, le pu
tem pune numai pe seama lip
surilor din aprovizionare și a 
frecventelor defecțiuni a utila
jelor. In sectorul nostru, majo
ritatea sînt tineri, ceea ce în
seamnă că sînt foarte multe lu
crări care depind de noi, ute- 
ciștii, de organizația noastră- 
Colegii mei. Petru Tablă și 
Gheorghe Vijulan. au încercat 
să-și motiveze slabele rezultate 
La locul de muncă prin dereglă
rile existente la mașini. Adevă
rat, așa este, dar vina cea mai 
mare pentru o asemenea stare 
de lucruri ne aparține ! Ne-am 
învățat doar să cerem și să ne 
justificăm. întreținerea mașini
lor, curățenia și ordinea la lo
cul de muncă, pot duce, eu per
sonal am făcut această expe
riență. la o creștere a producti
vității cu 30 la sută. întrebați-1 
pe tovarășul maistru Iosif Bo
day, este aici, de față...".

Am transcris, integral aproa
pe, opinia acestui tînăr fiindcă 
ea a avut darul de a sintetiza 
conținutul dezhaterilor purtate 
în adunarea de alegeri. Totui 
pornește deci de la a realiza sau

a nu realiza sarcinile de pro
ducție. De aici, pornesc și as
pecte ale educației și ale întregi: 
munci politico-organîzat trice a 
organizației U.T.C. „Poate v-ați 
întrebat de ce tinerii s-au lăsat 
atîta invitați pentru a se în-

REȘIȚA

ar putea poerd st asn a;tâ parte 
— este capabilă -â-i antreneze 
pe tați cei apevaoe de ute- 
dțti de Ia -Dese.’- Mă refer 
ta retoedi^roarea pieselor 
aruncate, care s-ar păzea solda 
cu rea.irare» intr-un an de zile

Punct
de plecare:

PROBLEMELE 
PRODUCȚIEI

scrie la cuvint — și-a început 
intervenția Ștefan Ătttrov. a- 
dresîndu-șe prezidiului. Cred 
ca și datorită faptului că pro
blemele pe care ie ridică r.: 
stat luate în seamă, adesea. Nu 
mașinile sînt de vină, ci aceia 
care le deservesc. Faptul că se 
înregistrează atîtea reb- tr: rr.-. 
obligă să-mi exprim opinia. Stat 
atiția ingineri si tehnicieni ti
neri in secția noastră. O iniția
tivă pe care eu aș propune-o 
să pornească de Ia noi — deși

a cei puțir. 5 aonare Dietei ta 
plus. Vă asut—-. as ce cărate 
oeaastă. asa mae v-*r  p.bna 
crede*.

De ce nu se laeseazâ asttei oe 
initiative ? — s-as tatrrtat -te- 
cătit Printre ees rare »: încer
cat să răsoondă la această în
trebare. firește tteieera—ată di
rect. dar Ia .ermarencă prezen
tă în cadrul dezDat—vjr. a fost 
s: Gr.eorgbe Doet<"y. fostnl s 
actualul secretar UTjC. --S-Z- 
luat măsuri- rasposde ei. ssaea.

că după ce an fost laacate, ni
meni nu s-a mai ținut de ele. 
La î-cepului anttlm. de !a noi 
a foas lansată inițiativa genera
lizată aproape în Întreaga tlzir.â 
constrjmoare de mașini ’ „Să 
ne indepliao exf plir sarcini
le de plan-, Vre către sHrsi- 
tal anatau apreape că nimeni 
nu Etai știe de ea. Vina este a 
n-saacră. dar cred că treb-.e ca 
și coraitem: U.T.C. al ttrir.ei să 
si-o tnsuseascâ în egală măsură. 
Mcteare se far au -umat ta 
«ecttewl nostro, ceea ce fr.-eam- 
ră <i < i-.ițiattTă de a<eoe-»a 
mper-anța au petea fi frag- 
mr-tată trebcia tojrdtc-atâ si 

nartta fa toate -Zl-ulit 
l'T.C. Cn seeți» w dr tntaă 
Und- stat defKesțee ’ Nzi 
"-»*  forut un sr.eram d» 
artvrtate oe care t-ae— mai 
? „*_s  sâ-1 reapertăK. N*-am  
pe tens sj astăzi tile-.a acțrxri 
mec _’e si -"inâ fa scrt.sns pro- 
drartiet, fec-jțuăe din această 
ccca-K=carâ au scos ta Ț-idcx 
câ aite> pe rare 3ti arTeează 
să ie badepimic. Taste acestea 
u se vee pate» teSâccs tasâ 
iară ‘on comm na. ta ntaă *-  
tu*.  acar să > tare*=»_-*=.
£*»  net-a» ca fiecare djntze »ac 
«*  carfinue -f e" la aec ceea
re re prEțznneșK*.

Avea perfectă drepcace secre
tar*.  U-TjC.

JON D
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Pledoarie
pentru operativitate
Uzina de autocamioane, 

secția „jenți“. Poate din mo
destie, ecidențiații au fost 
amintiți parcă în treacăt, ast
fel că am simțit că s-ar cu
veni, totuși, să se știe că in 
acest colectiv prezența tineri
lor este covîrșitoare, vîrsta 
medie fiind 32 de ani. In 
bună parte, aici, tinerii nou 
angajați sînt confruntați cu 
cele mai complexe probleme 
ale tehnicii, prin mîinile lor 
trec intr-un an 24 000 tone 
de metal pentru a fi trans
formate intr-un milion de 
fenți, produse intr-o gamă 
foarte cariată. Pe de altă par
te, din planul de colaborare 
al uziPet", 80 la sută îl repre
zintă rezultatul muncii colec
tivului de la „jenți“. căci de 
munca lor beneficiază Uzina 
de tractoare din Brașov, Au
tobuzul" din București, Uzi
na Mecanică-hluscel. UPAS 
din Sibiu, IMUM Medgidia, 
„Unio“ Satu Mare și multe 
altele.

Am amintit toate acestea 
pentru că darea de seamă le 
trecuse cumva cu vederea, și 
pentru că, in cuvintul lor, ti
nerii au spus totuși lucruri
lor pe nume, cu exigența con
științei că și în viitor se aș
teaptă ca ei, tinerii, să fie 
printre cei dinții, ca munci
tori, ca membri ai organiza
ției de tineret, intr-un colec
tiv prestigios, cu vechi tra
diții. „Se întimplă adesea ca 
noi, cei de la întreținerea u- 
tilajelor, să fim chemați să 
reparăm de urgență cite o 
mașină care se încăpățînează 
să nu meargă. Ajutorul nos
tru nu tntîrzie. Dar, in ase
menea împrejurări, vedem și 
că unii tineri nu sînt atenți, 
nu respectă normele de func

ționare, apasă fără diteemâ- 
mînt butoanele și ard matM- 
rele — arăta lăcătușul Alexan
dru Ferencz. Aici organizația 
U.T.C. n-a acționat de fel. 
Nu-mi amintesc să se fi crea', 
opinie de masă împotriva a- 
cestor neglijente, făptașii ai 
fi fost sancționați".

Pledoaria pentru openKxt- 
tatea acțiunii educative de or
ganizație. ce și pentru promp
titudinea mcnsrestâru io pate
tici a preocupirdyr ieți ze 
situația ți problemele trader 
angajați și-a gfiszt locul ss 
msi multe mtercenții tie ptr- 
ticițtanților la ducuțu, exfr.- 
miad convingerea aceetera ci 
biroul U.T.C. a acționat pete 
puțin, fără efecte vizibile ta 
acest sent. „Ca urmare, sc 
numeroase cazuri de fluctua
ție — completa Petre Heș. li- 
cătuș-sculer. Am arittat U 
destule situații cind preaspâ- 
tului ucenic abia venit de le 
țară, i se spunea r JBisete, 
aici e greu, este rmdt de lu
cru. piesele unt complicate", 
parcă pentru td speria, rn loc 
si-l ajute cineva să te raati- 
liarizeze cu întreprrsdertc 
tă-I ajute in privințe cazăm, 
la procurarea echipementuliM 
șt sculelor. Regret că It adu
nările noastre nu s-au ducu- 
tat asemenea probleme".

Așadar, alături de împliniri, 
de costtribuții lăudabile ale ti
nerilor la reahr.trea sarcinilor 
de producție, adwtarea a mar
cat evident și cerința îmbogă
țirii vieții de organizație prin 
acțiuni vând Li timp reali
tățile nun.-ii *s  viet a uteriști- 
lor. Viitorul imediat ea tre
bui să aducă răspunsurile cele 
mai utile.

ADINA VELEA
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P-ezenți in oceste z e ia □es'ăs^.-c.-ec oc«- 
nârilor de dere de seo~ă și o eceri în os.*ă-  

rile U.T.C

CORESPONDENȚII 
„SCINTEII TINERETULUI**  

TRANSMIT:
astăzi insamnări de ic oc«s*«  ample colocvii 
al« utocishior destinata porfactioooni mtragii 

octivităti educ ori *e  in rindvrila tinarrtuivi

Ex-.țeeța. ateaașă trăsătură

a r ~r.—ac~t.s jz 1—ărSe de eo- 
vint dm *c«ninea  zegr 7azaei 
U.T.C a secn-et .coe.'je_ r~ ©• 
-a Uxna Canbuc- m Caj ta- 
tr-o t^ttcă eanriazae Xuî. tz- 
□ertf- să fm petnst. care aczc~ 
neazâ :

— Este ade^ănat. «Qtsea 
Comei Orfrr. tă —eear. or- 
SELza£e n tastre octn kx- 
cese ia pnotfcarne. că net am a- 
dn> o roctr.pc.ze -an-ă
Ia lucrârGe âe tepanatz care 
s-au făcut la cppczateie k la 

tot afli âe adevărat că ncaî a- 
vem încă t.neri care iazrte k 
aosetitează neaxxtvad. Se. a- 
tanct. • oare r.tctra. să aștep
tăm ca șeful de secție să ia 
măsuri ^-nr . îstpp-
tnva lor ? Eu cred că doc. ute- 
ctșțti. ar te eon. să fim primii 
care să nu ne Împăcăm cu a- 
semeaea stare oe lucruri. Să-i 
discutăm ta fața biroului 
U.T.O, să luăm toate măsurile 
orgar.iia-.pr.ee ca asemenea

tape.» să sa. se ta. repeae 3C* 
să fim ce-. tace propunem 
MTit r > a-mr ctmi esie

CLUJ

PRIMII CARE
mtegrâr.. absolvenților șco-l_; 
protest ocale ia colectivul uz_- 
aet „Foarte adesea tinârul ab- 
soivent au este suficient pre- 
găt.t dm punct de vedere prac
tic pentru a se încadra cu ușu
rință in activitatea de produc
ție a secției. Ar trebui să ne 
ocupăm, noi tatii, mai mult de 
acești tineri. Să-i repartizăm 
pe fiecare pe lingă unul dintre 
cei mai buni tineri, muncitori.

HUNEDOARA

ION CHIMIC

tare sa se ocupe ^.-peagrtape 
de et*.

ța-ua .e stm negam -.-j
«ut afara Gu. uiu. Problema

impure ta o

NOI SA FIM
V

necesitate stringentă. A fost 
real at pro.emul unui cămin 
ru 3M de locuri, a fost aehizi- 
fionat un teren pe care să fie 
coostruit. dar Iucrăr.ie inttr- 
zie să Înceapă

— Insă r.tmănui pir.a acum, 
spunea Andrei tokacs. nu i-a 
ver..t ideea că prin muncă pa
ir, cucă am putea participa, noi 
Înșine, ia cocstrucțla căminu
lui. Cred că aceas*ă  acțiune

treo^e să o meiudem ta pro- 
gramui de activ.tăp pentru 
per. tuna următoare. E căminul 
r astru s. nu putem sta degea
ba aștepțfad să m-1 facă alții.

Din cuvintul altor vorbi tori 
s-a desprins părerea că acli- 
v tatea ce crgan.zațte nu în
seamnă neapărat numai șe
dințe. Activităților cu.tural- 
educative și distractive trebuie 
să ii se acorde locui cuvenit. 
Au fost aduse si astfel de cri
tici nu doar bmouîul U.T.C, 
dar organ zapei înseși, pentru 
că ta ultima vreme s-a negli
jat organ; za-ea de seri cultu
rale și distractive, deși posi
bilități există foarte multe.

Ca în toate celelalte împre
jurări cfiscutate la adunare, și 
de data aceasta tinerii au tre
buit să ajungă la concluzia că. 
firesc, ei ar fi treburi să fie 
primii care act.t-r.eaaa

ION CÎMPEAN

(Urmare din pag. I)

tofi au trecut prin mina acestor 
oameni. $i, nu puține au fost 
zilele cind a trebuit să fie a- 
danați din pămxntul îmbibat 
de apă ori de pe suprafețele a- 
coperite de zăpadă și de 
brumă.

ROADELE MUNCII PLINE DE 
DĂRUIRE

La capătul unui drum de 
eîteva sute de kilometri, trans
criem din bloc-notes.

• Douăzeci și șapte de uni
tăți agricole ale județului Bra
șov aj terminat recoltatul car
tofilor. Cooperatorii din RIșnov 
s-au aflat printre primii. 150 
de hectare cultivate, de pe tot 
atîtea recolta a fost strânsă. Zil
nic. pe toată durata campaniei, 
peste. 1000 de elevi ai orașu
lui an răspuns „prezent” la a- 
pelul recoltei. De fapt. 110 hec
tare dintre cele 150 au fost re
coltate de către elevi. Pe bună 
dreptate se afirmă aici că. în 
toamna aceasta, campania car
tofului a fost campania elevi
lor și a tineretului.

• 50 de tone producție medie 
la hectar. Recordul aițarțir.e co
operativei din Cristian, unitate 
pe ale cărei suprafețe au lucrat 
în toamna aceasta studenții și 
elevii brașoveni. Zilnic, „eșalo
nul cartofilor” era compus din 
pes.e 50 de autocamioane și au
tobuze ce transportau forța de 
muncă a orașului venită în 
sprijinul cooperatorilor și me
canizatorilor. Acum se conti
nuă la recoltatul II și III, în 
vrma discurilor și a grapelor 
ce răscolesc. In mersul lor în 
s„veică, zeci, sute de uteciști re- 
; uperează si ceea ce a fost aco
perit de pămintul răscolit de 
către mașinile de recoltat. Se 
rec uperează o mie, două mii și 
ciuar trei mii de kilograme la 
nectar.

• Elevii Liceului economic 
cin Brașov au participat me
reu la ’recoltatul cartofilor pe 
ogoarele cooperatorilor din Fel- 
dtoara. Șantierul lor din aceas
tă toamnă s-a întins pe 40 de 
hectare; in silozurile unității 
300 de tone din cantitatea de
pozitată fiind dovada efortului 
depus de ei. Alături de elevi — 
Intre evidențiați se află Sonia 
Pitiș, Viorei Lăspuzeanu, Da
nie; Povlrnaru — au lucrat 
continuu șt profesorii Teodor 
Redau. Maria Man, Olimpia 
Popa.

• „O brigadă, un tractor, o 
tarla-, sau „Să recoltăm zilnic 
patru tone de cartofi”, sînt che
mările la întrecere lansate de 
<ă>re elevii Grupului școlar de 
chimie din orașul Victoria, per
manentizați In campania de 
toamnă la cooperativa agricolă 
din Ucea de Sus. Și, ca rezul
ta’. ai viei dispute în întrecere 
apar rezultatele merituoase : 
mai bine de 5 tone de cartofi 
recoltați zilnic, sortați și încăr- 
cați fa autocamioane.

• La Ghimbav. 140 de elevi 
ai Școlii profesionale M.I.U, 
Brașov au lucrat continuu în 
toamna aceasta la recoltatul 
cartofilor. Au acționat în urma 
mașinilor de recoltat cuplate 
la tractoarele conduse de Con
stantin Huntoi și Mihai Ghili. 
între evidențiați: Lucica Mo
rarj, Maria Moise. Rodica Te
nii. Ioana Marin, Elena Sercă- 
ianu și Rodica Oprescu. 120 de 
hectare recoltate numai de că
tre elevi a căror producție me
die a depășit 38 000 de kilo
grame.

• La Stupini l-am întiinit pe 
inginerul dr. Cornel Samoilă de 
Ia Universitatea tehnică brașo- 
veană. Alături de studenții a- 
r.uiui III, participa la stringe- 
rea recoitei. „Am urmărit atent 
comportarea pămintului si pro
ducției in condițiile acționării 
ia recoltări a diferitelor utila
je. Împreună cu studenții vom 
pune la punct, in iarna aceasta,

cooperativei agricole ..din Ghim
bav. Ileni, Lisa, Beclean și A- 
poldu de Jos. .Pentru că, ceea 
ce rămîne în urma tractoarelor 
antrenînd mașinile de recoltat 
și a primelor echipe de cule
gători. de regulă nimeni nu 
mai adună. Dintre cooperatori 
foarte puțini sînt aceia care 
narticipă la lucru printre neini- 
țiații elevi, studenți și lucră- 
.ori din industrie. Recolta e 
bună, producțiile înscrise în 
planuri fiind depășite cu mult 
și nimeni nu-și pune problema 
să scormonească in pămînt 
pentru a recupera și ceea ce a 
fost acoperit de solul antrenat 
de unelte. Rămîn astfel în cimp 
cartofi frumoși ’— cel mult trei- 
patru la kilogram, pierderile 
fiind apreciabile nu numai pen
tru unitățile agricole respecti
ve dar și pentru economia na
țională.

Mai mult, cartofii adunați în 
grămezi de către elevi, studenți 
și șalariații din industrie se 
află în bătaia ploilor si predis- 
puși deprecierii. De fapt, media 
cantităților ce se aruncă din 
cauza stricăciunilor depășește 
100 kg Ia o tonă'. Pe cind o. in
tervenție hotărîtă din partea 
organelor competente j udețene?

MAȘINI CARE STAȚIONEAZĂ DE 
DOUA ORI MAI MULT DECIT 

FUNCȚIONEAZĂ...

La Silozul Cristian și Cen
trul de semințe Ghimbav ne-am 
oprit printre zecile de autoca
mioane. S^ționau încărcate. 
Cam la zece minute autocamio
nul din spate lua locul celui din 
față pentru că instalațiile de 
descărcare erau toate defecte, 
iar la gurile de descărcare abia 
de încăpeau două mașini.

— In Ioc de zece curse pe z.i, 
ne spune șoferul Vasile Mihai, 
nu realizez decît 3—4. In restul 
timpului, așteptăm.

Se așteaptă pe drumurile pu
blice, pe aceleași drumuri pe 
care circulă, aflîndu-se în con
trol, reprezentanții organelor 
județene agricole, adică aceia 
care au datoria să organizeze 
ireproșabil activitatea. Ccfnspmă 
însă mult prea multă' benzină 
cu automobilele' per.tr;: o atît 
de neînsemnată organizare. a 
muncii...

DIN PĂMÎNT CARTOFII ABIA
SE VAD...

Cooperatorii din Ileni au. a- 
vut 316 hectare cultivate cu 
cartofi. De pe 270 au adunat re
colta. Am fost unde se însilo- 
zau. Mai mult pămînt decît car
tofi... Și fără o selecție preala
bilă, Toma Barbu, Gheorghe

CEREM NOULUI
0 SARCINĂ CONCRETĂ FIECĂRUIA COMITET SĂ NE RAPORTEZE

Am ascultat darea de seamă, 
I proiectul programului de activi- 
i tăți, am urmărit discuțiile din- 
I tr-o recentă adunare de alegeri
■ de la I.I.L. „Partizanul” din 
j Gehorghieni. Corelate, ele sînt
■ subordonate sensului major a ce

ea ce trebuie să fie o organizație 
de tineret, organizație a tinerilw 
în același tmp : un punct de 
polarizare și catalizare a iniția
tivelor, a ideilor și problemelor 
care frămîntă tineretul. Ar fi 
greu de apreciat care din aspec
tele vieții de organizație a cons
tituit cheia dezbaterilor. Unul 
însă s-a desprins cu insistență pe 
tot parcursul : sarcina de organi
zație.

De pildă, critieînd atitudinea 
unor uteciști care manifestă pu
țin interes pentru organizația 
din care fac parte, Ștefan Nagy a 
cerut ca acestora să li se încre
dințeze sarcini concrete în sensul 
de a răspunde în fața organiza
ției de integrarea profesională

și civică a tinerilor proaspăt an
gajați.

— E de neconceput, sublinia 
pe de altă parte Alexandru La- 
czko, ca un tînăr, căruia i s-au 
asigurat condiții de școlarizare 
și muncă să manifeste dezinteres 
față de problemele colectivului,

CHEORCHIENI

ale producției, față de perfecțio
narea lui profesională și îndepli
nirea sarcinilor de utecist. în a- 
dunări este nevoie să li se ceară 
unor astfel de tineri să raporteze 
despre îndeplinirea unor atribu
ții și misiuni de organizație.

— Concursurile profesionale, a 
continuat un alt vorbitor, ca și 
întrecerile dintre echipe nu rea
lizează eficiența scontată dacă nu 
sînt mobilizați toți tinerii. Scopul 
lor nu e numai acela de a de
semna fruntașii, ci, mai ales, de

a-1 antrena Ia studiu și efort 
conștient pe fiecare utecist. Or. 
misiunea organelor alese s-a în
cheiat de cele mai multe ori o 
data cu întocmirea tematicilor, 
recomandarea bibliografiei și al
cătuirea comisiilor de examinare, 
în loc să se controleze și cum în
țeleg tinerii să lupte pentru mate
rializarea tuturor inițiativelor 
și activităților propuse.

— In acest fel. a intervenit tî- 
năra Gabriela Blenesi. propunînd 
înființarea unor puncte de docu
mentare politică și profesională 
cu materiale și publicații adec
vate, am adăuga încă ceva la do
rința noastră de afirmare, de in
formare continuă, răspunzînd u- 
nor cerințe firești.

Idei de acest gen au fost re
petate frecvent în adunare, toate 
accentuind cerința activizării fie
cărui utecist pe baza unor sarcini 
concrete și permanente date tu
turor membrilor organizației.

MIRCEA BORDA

Cei 105 uteciști prezenți la adunarea de dare 
de seamă si alegeri a organizației de la Lamino- 
îul de 6-50 mm — Hunedoara nu s-au mulțumit 
să repete aprecieri si deficiențe semnalate în da
rea de seamă sau să adauge altele noi, ci au fă
cut efortul de a descoperi cauzele care au gene
rat anumite stări de lucruri, căutind să găsească 
soluții. Acestea s-au și concretizat imediat în pro
puneri care au îmbogățit substanțial programul de 
activități. Vechiul proiect, care repeta aceleași 
formule stereotipe despre „mobilizarea tinerilor 
la îndeplinirea sarcinilor de plan”, ..sprijinitea 
birourilor organizațiilor U.T.C. pe schimburi în 
întărirea disciplinei în producție”, „intensificarea 
acțiunilor de muncă patriotică” etc. n-a mai fost 
acceptat de uteciști. Și pe bună dreptate.

— O problemă care ne arde la degete, a arătat 
lăcătușul C. Ion, este perfecționarea pregătirii 
profesionale a tinerilor. Eu aș zise să ne propu
nem ca începînd de anul viitor toți cei 37 de 
tineri necalificați sau cu studiile incomplete din 
secție să urmeze o școală. Municipiul Hunedoara 
le pune la îndemîna atîtea posibilități de a se 
instrui iar ei le ignoră. Organizația trebuie să in
tervină, să-î ajute. în caz contrar, dacă nu se vor 
perfecționa, peste cîțiva ani vor fi obligați să ne 
părăsească, pentru că nu vor mai fi în stare să

exploateze utilajele și agregatele cu care vom fi 
înzestrați.

In aceeași ordine de idei unii dintre participant! 
au propus să se inițieze lunar schimburi de ex
periență cu tinerii de la celelalte laminoare, și, 
în primul rind. cu cei de la agregatul 500 mm. 
care dispun deja de instalații și utilaje de înaltă 
tehnicitate. Lăcătușul Ion Frâțiiă a propus, la rin- 
dul său, organizarea chiar în această lună, a unei 
excursii la Casa memorială Aurel Vlaicu și la 
monumentele istorice din Alba Iuiia. iar Vaier 
Tășeală își exprima dorința de a participa la un 
concurs profesional bine organizat al lăcătușilor. 
Mai înainte însă de a se trece la oragnizarea a- 
cestor acțiuni vorbitorii au propus ca proiectul 
programului de activități să fie completat cu ur
mătoarea prevedere : adunarea generală cere nou
lui comitet ales ca la prima adunare generală să 
îaporteze : Cum au fost sau vor fi transpuse în 
practică propunerile făcute de tineri la actuala 
adunare de dare de seamă și alegeri ? ; In ce sta
diu se află introducerea caietului de sarcini pen
tru fiecare utecist ?

Astfel, primul pas către acțiunea concretă a 
fost făcut chiar în adunare.

AL. BALGRADEAN

cea mai perfecționată mașină 
de recoltat. In ; toamna viitoare 
va funcționa !“ Consemnăm a- 
cutn promisiunea profesorului. 
In toamna viitoare vom reveni 
la Brașov pentru a descrie ma
șina concepută acum în bună 
parte doar pe hîrtia de calc.

RECOLTA DIJMUITA DE NEGLI
JENȚA

Trei cartofi la metru pătrat 
rămași - în pămînt . = trei tone 
de recoltă pierdută la hectar. 
La această concluzie am ajuns 
in urma sondajului făcut cu 
cîntarul.; în- mină pe suprafețele

Drăgoi, Nicolae Boantă, Iosif; 
Mina și Victor Farcaș îi intro
duceau în siloz. Intr-un siloz 
realizat, fără răspundere, în 
care cartofii sînt'predispuși de
precierii chiar de la primul 
ger. Și toate acestea sub pri
virile inginerului Marin Con
stantin. . In cimp elevii, și. sala-, 
riații au fost cei care au pus 
umăr hotărîtor la recoltat, la 
depozitare însă e rîndul coope
ratorilor. al acelora care din 
tată in fiu au cultivat cartofii. 
Au pe mină o bună parte din a- 
verea obștească. De ce nu o 
gospodăresc cu răspunderea ce 
se cuvine ?
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Pop Simion:

Există cărți în care mai mul
te genuri literare se contopesc 
într-un tot armonios. Este ade
vărat că, astfel de cărți, In pei
sajul literaturii române con
temporane, sînt o raritate. Le- 
am putea număra pe degete. O 
astfel de carte însă este cea a 
lui Pop Simion, apărută de cu- 
rînd la editura Eminescu.

Trecut prin experiența re
portajului si a descrierii de na
tură (Paralela 45°, volumul I și 
II: Ploaia bleu), trecut, de a- 
semenea, prin experiența nu
velei și a romanului (Afișe de 
bal, Triunghiul, Criza de timp, 
Faetonul), cit șl prin aceea a 
însemnărilor de călătorie (Pie
ton în Cuba și Orga de bam
bus) autorul celor douăzeci și 
nouă de bucăți literare, pur- 
tînd titlul generic „Nord", în
cearcă o inspirată sinteză a tot 
ceea ce a acumulat experiența 
sa artistică de pînă acum. Spun 
bucăți literare pentru că ele 
constituie o îmbinare izbutită 
între trei genuri de proză : po
vestire, eseu și reportaj literar. 
TOate însă își trag substanța 
din spațiul material și spiritu-

Emil Mânu:

Chiar de la primul său boltim 
di versuri. Incunabule (Editura 
pentru literatură, 1969), Emil 
Mânu își aviza cititorul asupra 
tondiției sale de scriitor-cetățean: 
„De azi, Emil Mânu, ui patru
zeci de ani... / Tu n-ai condus 
nici o revoluție, / A'-ai tăiat nici 
un nod gordian / Te-ai risipii 
prin biblioteci / De vorbă cu 
poeții atîtor secole, / Ai suferit 
tn toate mocirlele istoriei, / Te-ai 
îmbătat de ozon. i Și-ai călătorit 
cu racheta visului". De aici cre
dința lui Emil Mânu în funcția 
ărtei ca mijloc de înnobilare a 
omului și lupta continuă de re
înviere a livrescului, pe care o dă 
atit în Incunabule, cit și in cel 
de al. doilea volum, Ceremonia 
faianțelor, recent apărut în Edi
tura Eminescu (în excelente con
diții grafice). Căci ce altceva sînt 
versurile cuprinse in aceste două 
volume decît poezii de pronunțată 
factură livrescă ? Ele sînt atit 
rodul inspirației, dar mai ales al 
unei minți deprinse cu poezia. 
Incontestabilă cultură poetică a 
autorului (datorată preocupărilor 
sale de critic și istoric literar, 
editor și cercetător pasionat) a 
participat în egală măsură, fără, 
insă, a dăuna lirismului. Mi se 
pare că poeziile celor două Vo
lume, pe care Emil Mânu ar fi

Formarea convingerilor politice
(Urmare din pag. I)

la crezurile comuniste ale parti
dului nostru. Și, in al treilea 
rînd, el trebuie să servească ac
tivizării elevilor, desăvifșirii 
lor ca oameni de acțiune, ca mi- 
litanți.

In acest context, științele so
ciale dețin o pondere însem
nată. Predarea lor prin prisma 
practicii politice, sociale și eco
nomice a partidului nostru este 
o obligație de prim rang, a ca
drelor didactice care servesc ca
tedrele de profil. In același timp 
însă, toate disciplinele din pro
grama școlară pot și trebuie 
să servească aceluiași scop, dacă 
vrem să înfăptuim dezideratul 
legării învățămîntului de viață, 
în fapt, fiecare școală și fiecare 
profesor —- situate la diverse ni
vele de experiență și realizări 
— se străduiesc să transmită 
conștiinței elevilor, prin inter
mediul științei pe care o pre
dau, politica partidului nostru, 
suportul ei teoretic și reprezen
tările ei concrete din realitatea 
înconjurătoare.

Oacă mă refer la colectivul de 
elevi ai liceului nostru, atunci 
pot trage concluzia că modul 
abstract de predare, rupt de 
viață, nici nu găsește adeziu- 
heâ lor. Elevii dovedesc recep
tivitate, curiozitate, inventivi

*

*

*
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Circulația
cunoștințelor

(Urmare din pag. I)

Odată eâ lectura in ziarul de luni a unei cronici defavo
rabile jocului în deplasare al echipei locale poate avea 
efecte dezastruoase asupra întregii săptâmîni. Sigur câ nu 
rnâ Cjîndesc de acum câ ar trebui sâ le Cărem Cronicarilor 
sportivi să-și scrie intr-un anumit fel textele, ținînd seama 
numai de interese străine domeniului lor propriu. Cu toate 
acestea, nu este intîmplător, sau nu ar trebui să fie, faptul 
că ziarul de luni se consacră mai ales problemelor de Ordin 
cultural, Cu informație adeseori măruntă. Poate că ar trebui 
să fie măi multe probleme economice, tratate chiar „tehni
cist", o situare bruscă a cititorului in miezul preocupărilor 
Sale, poate Că nu Of Strica o pagină de reclame, un flux 
de informație către cititorul cel mai divers. La noi, hebdo
madarele apar la sfîrșltul săptămînli deși nu văd de ce s-a 
făcut din asta 0 lege de fier, cu atit mai mult în cazul re
vistelor de interes general. Presa trebuie transformată în
tr-un factor activ al vieții economice și sociale, în mijlocul 
-?l mai important de informare, pe teme cit mai diverse, 
pr'vind viața noastră a tuturora, ceea ce producem și ceed 
-- Gon''.>:t>ăm.
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NOTE DE LECTOR

„NO
al al Maramureșului, „nordul 
cel mai de nord al țării".

Pop Simion este Un îndrăgos
tit de natură, un cavaler „per 
pedes“ prin mirificul spațiu 
septentrional. Clnd lucid și me
todic, cînd extaziat de fascina
ția acestei naturi, autorul este 
preocupat de căutarea esenței 

‘spirituale care delimitează a- 
cest ținut, preocupat de a-i gă
si nota dominantă.

Pop Simion este un om al 
Maramureșului. Născut, crescut 

■în împrejurimile Țării Oașului, 
verbul său se inspiră din rea
litățile acestui spațiu. Dar, mai 
mult, pentru el, realitatea nor
dului se circumscrie necesar și 
obligatoriu realității materi
ale și de spirit românești. 
„Cultura lemnului este o di
mensiune fundamentală a civi
lizației materiale și de spirit 
românești, ne exprimă cum nu 
se poate mai bine continuitatea 
și permanența în istorie, este 
aliatul firesc al ciclurilor de 
viață care s-au succedat pe a- 
cest pămînt". (Săgeata) : sau : 
„Există o poartă de intrare în 
țară, în neam, în istorie, în 
spiritualitatea și civilizația ro- 

„Cerem on ia
fa ianțelor“

trebuit să le dăruiască cititorilor 
înaintea altor cărți și cu mult timp 
în urmă, pot fi denumite, fără a 
gieși, „poeme de seară", poeme 
ale meditației și preocupărilor 
nocturne. Predispoziția pentru o 
astfel de atmosferă ne-o explică 
însuși autorul: „Viața mea a 
crescut mai mult lingă nopți I In 
odăi luminate de lună și spălate 
de ploi I Cînd liniștea cu umerii 
ei goi / Pățea la geam cu mina 
de cleștar". Serile lui Emil Mânu 
sînt serile unui intelectual obse
dat de lecturile de peste zi: seri 
marine din Baudelaire, seri ca-n 
Ivan Susaniri, seri calmante as
cunse în legende, seri medievale, 
transparente, retrospective, de 
ambră, de pastel, de grâvuri ne
stilizate, bolnave de claviruri, 
sarmate : nopți de Orient, anda
luze, din scrin, beâthoweniene 
etc., etc.

Ascultînd pulsațiile vieții, ziua 
în biblioteci în care citește „pa
gini albe de cronicari" și se bu
cură „pipăind pergamente", iar 
seara în camera unde „portretele 
verzi pe pereți oblici ' Sînt niște 
bucăți din viața care fttge-n odaia 
mea / Ca-ntr-o țară fantastică", 
Emil Mânu reușește perfecte 
poezii de interior în care elemen
tele sint prin excelență livrești. 
„... Toate cărțile se umplu de mu

tate și înțelegere cînd noțiunile 
științifice ajung lâ ei nu ca 
simple speculații teoretice, ci 
înnobilate de girul valorii și e- 
ficienței practice. Fără simplifi
cări ori vulgarizări, ci păstrind 
intactă rigoarea științifică. Dar 
să mă explic. La economie po
litică. am asigurat ca fondul 
teoretic de cunoștințe să fie in
terpretat prin prisma realități
lor economice pe care le-au cu
noscut elevii în uzina care ne 
patronează școala și care ne 
este și loc de practică. Elemente 
ca : organizarea științifică a 
producției, preț de cost, produc
tivitate. marfă și altele au de
venit accesibile elevilor pentru 
că au fost studiate In strînsă le
gătură cu reprezentarea lor con
cretă la „Electronica", „Semă
nătoarea" sau I.P. Informația 
Bucureștiului, unități producti
ve cunoscute de elevi. Catedra 
de economie politică a folosit 
și sistemul de a încredința ele
vilor din cercul cu același pro
fil studiul unor fenomene eco
nomice din uzinele în care 
avem acces. De altfel, la indi
cația sectorului de partid. în
treprinderile ne sprijină ți pe 
acest plan : ne furnizează date 
și studii proprii pentru ilustra
rea noțiunilor teoretice care 
s-au dovedit extrem de utile și 
cu o mare forță de convingere ;

R D“ 
mânilor. Fără poarta aceasta 
am fi, cred, mai săraci" (Poar
ta).

Paginile de reportaj devin 
niște scene de evocare a unor 
întimplări petrecute cîndva, 
niște motive de meditație asu
pra unor destine unice prin 
gravitatea lor. Iătă o întîmpla- 
re din timpul celui de-al doi
lea război mondial : Un parti
zan moare împușcat în vîrful 
unul trupchi de tisă — om și 
copâc trăind și sfirșindu-se in
tr-o osmotică alcătuire : „Un 
tragic semn de exclamație. E 
arborele-memorie. Pe înălțimi
le lui a murit un om. Om și 
pom au murit îmbrățișați" 
(Herr). Fraza este rece, scurtă, 
aspră ; spune exact ceea ce 
trebuie. Punctează aproape 
matematic aspectele și semni
ficațiile tragicului.

Cînd personaj, cînd povesti
tor, cînd comentator al unor 
realități inedite, autorul ne de
termină să parcurgem și mai 
ales să înțelegem realitatea 
materială și spirituală a ..nor
dului celui măi de nord al ță
rii".

PAVEL PERFIL

zici / Care încep să se-nvaxheas- 
că încet Șt să fiarbă ca vinu
rile !f Trebuie să inventăm un 
elixir de cuvinte Cere «ă le con
serve pulsurile fii / Și culorile 
sălbatice și crude Atunci copm 
noștri cînd tor ieși din biblioteci 
/ ■ Vor duce cu ei biografia lec
turilor noastre".

tn acest context, dorința auto
rului nu poate fi decit tot Ut reș
că : „... Aici va fi o cameră cu 
cărți! / Din cărămizi ca rodiile 
bune / Visul acesta simplu de 
zidar ț Și-adună casta lui com- 
bustiune / Sub cerul greu de 
soare și calcar".

Probabil, însă, că lui Emil 
Mânu i-au rămas încă multe seri 
„nescrise", cum singur o dedări 
fn această frumoasă poemă .^ea
rn de influență eseniană'. care vor 
completa și moi mult profilul său 
poetic .(Seara asta creau ș-o prind 
in vers / Fără recărtân de ci* *»  
ciunge / Cerul nopții nu ne mai 
afunge / Lacomi de viață și de 
mers // Sînt atxtea lucruri de 
cintat / Și poiana verde și liva
da / Fruntea ta de Albă ca Ză
pada f Drumul ăsta prăfuit de 
săt H Vor rămîne multe nopți 
nescrise / Dar ca crește-n inimile 
cit I Ca-ntr-un cîntec sincer de 
cdpii / Țara grea de grine și de 
vise".

Sub bagheta sigură a dirijoru
lui Mircea Cristescu am ascultat 
inaripante versiuni ale celor Trei 
dansuri de Theodor Rogalski, 
Concertului pentru vioară de Be- 
ethOwen (solist Ion Voicu) și 
Simfoniei a l-a de Beetliowen.

In fața dragostei, interesului 
cu cate studenții bucureștenî au 
venit la primul concert din mi-
crostagiunea dedicată lor, tre
buie să ne punem întrebarea 
dacă programul acestor concerte 
răspunde imperativelor educativ- 
muzicale ale unor asemenea ma
nifestări. Este lăudabilă ideea u- 
nei microstagiuni pentru stu- 
denți, constituită se pare în linii 
generale prin repetarea unor sec
vențe de bază din filmul stagiu
nii curente de concerte simfo
nice.

Dar o microstagiune specială 
pentru studenți, de largă efi
ciență educativă nu poate fi gîn- 
dită cred decît pe baza uriqț co
ordonate specifice, prin respecta
rea unor riguroase criterii peda
gogică, agendele concertistice 
pentru studenți trebuind să-și

GH. SPRINȚEROIU

puse la dispoziția catedrei de e- 
conomie politică ele servesc la 
demonstrații privind structurile 
teoretice și politica economică 
a partidului.

La filosofie. profesorii de spe
cialitate au ilustrat ideea că 
marxismul este o știință vie, 
care se îmbogățește prin con
tribuția teoretică și practică a 
mișcării comuniste, cu documen
tele partidului nostru — exem
plu de creativitate și înțelegere 
a fenomenelor contemporane. 
Discutîndu-se despre conținutul 
și formele de manifestare a 
contradicțiilor în socialism — 
că să mă opresc la acest exem
plu — s-a vorbit despre contri
buția secretarului general al 
partidului nostru la fundamen
tarea teoretică a acestei cate
gorii filosofice, la stabilirea vas- 
stului program de măsuri pen
tru educarea politică și ideolo
gică a întregului popor. Crein- 
du-li-se elevilor un asemenea 
fond aperceptiv, ei vor putea 
interpreta cum se cuvine unele 
fenomene antisociale pe care le 
întîlnesc, vor putea înțelege mă
surile cu care sint combătute, 
în totala lor complexitate.

Spuneam mai sus că toate ști
ințele care se predau în liceu 
au resurse — irică insuficient 
folosite — pentru explicarea te
oretică și practică a politicii 
partidului nostru, ca un instru
ment în mina corpului profeso
ral pentru formarea convingeri
lor comuniste ale elevilor. Mă 
gindesc acum cu cită inventivi
tate au folosit colegii de chimie 
din liceu o parte din aceste re
surse O simplă hartă a țării, 
iluminată ingenios și instalată 
în laboratorul de chimie, vor
bește elevilor despre evoluția 
acestei industrii în anii socialis
mului, despre perspectivele sale 
de viitor, despre sarcinile con
crete ale cincinalului. Gradînd 
folosirea ei în funcție de capi
tolele parcurse, elevilor li să 
deschide un larg orizont de în
țelegere și raportare a cunoștin
țelor la realitățile țării noastră. 
Dar și catedrele de română, geo
grafie. istorie se dovedesc la 
fel de preocupată pentru găsi
rea celor mai potrivite și directe 
căi de legare a științei cu viața, 
cu elementele caracteristice so
cietății noastre.

N-âș vrea să se deducă din 
gindurile exprimate pînă acum 
că sintem mulțumiți de pașii 
făcuți. Realmente îi consider 
doar pași pe drumul legării în- 
vățămîntului de viață. Mai a- 
vem încă destul pînă să putem 
raporta că am folosit deplin și 
constant toate resursele proce
sului instructiv-educativ în 
scopul formării multilaterală a 
tinerilor ce ne sint încredințați. 
Pozitivă estă convingerea fiecă
ruia dintre noi că putem facă 
mai mult.

Un film polițist . âl cărui 
subiect, dincolo de tensionările 
tradiționale, are șî o acută și 
originală invăstitură politică 
este CU MllNILE CURATE re
gizat de Sergiu Nicoiaescu după 
un scenariu scris de Titus Po- 
povici și Petre Sălcudeanu.

După ce in alte filme pe care 
le-au realizat cineaștii noștri 
am putut urmări reconstituirea 
unor evenimene-cheie din fră- 
mintata perioadă ce a urmat lui 
23 August 1944. cucerirea pu
terii politice și înfăptuirea pri
melor reforme democratice ini
țiate de partid în lumea satelor 
(„Setea", „Cînd primăvara e 
fierbinte") sau in mediul citadin 
(„Asediul") ni se oferă acum un 
aspect mai puțin cunoscut dar 
la fel de important : activitatea 
comuniștilor in rîndul organelor 
ordinei publice.

Pregenericui și genericul fil
mului CU MllNILE CURATE 
ne introduce cu ajutorul unor 
fragmente din jurnalele de ac
tualități in realitățile dure ale 
primăverii care a precedat ter
minarea războiului. Vedem ast
fel muncitorii care-și reconstru- 
iau uzinele distruse de bombar
damente. marile demonstrații 
publice ale maselor ce-și reven
dicau drepturile politice intr-o 
perioadă in care reacțiunea 
spera că poate supraviețui isto
riei ; urmărim cu ajutorul in
coruptibilei memorii a peliculei, 
deopotrivă spitalele pline cu ră
niți întorși de pe frontul an
tihitlerist și eforturile „clasei 
în atac" de a face „totul pen
tru front, totul pentru victorie". 
Epoca nu este numai romantic- 
revoluționără. putem vedea ală
turi de secvențele in care ne 
sint prezentați orfani; războiu
lui primind ajutor. îmbrăcămin
te pentru iama aspră din 
'44—'45. sj o oaradâ a modei 
Pentru îmbogățiți! de pe urma 
haosului econom5 r.„

Excelent început pentru un 
film în care vom urmări aspec
tele aparent secundare ale lup
tei imootriva bandelor organi
zate de hoți, luptă ce semnifică 
In haosul întreținut de rămăși
țele vechiului regim o acțiune 
oolifică. Criminalitatea si iaful. 
discret sau d-'rect încurajate de 
netnriir.ta omnlaH a oo’itiei 
afiată Încă sub ordinea elemen
telor reacționare trebuia «â în
semne compromiterea guvernu
lui 0ct-. at. o demonstrație a

H con- 
duce d*st ;nele țârii. Ma: mult, 
in mod provocator sint impâr-

• Luni seară, Ateneul Român 
a adăpostit primul concert al mi- 
crostagiunii special dedicate de 
Filarmonica bticureșteană unor 
studenți ai institutelor de încă- 
țămînt superior din Capitală. 
Nicicînd. nici la concertele diri
jate de unii dintre cei mai mari 
șefi de orchestră ai lumii con
temporane, nu am căzut o „sală" 
moi plină, mai entuziastă, mai 
dornică să asculte muzică. Unui 
public de un asemenea entu
ziasm, Filarmonica, instrumentiș
tii Filarmonicii i-a răspuns Uiiih- 
du-și eforturile, făcînd apel la 
izvoarele de inspirație, de virtuo
zitate. care ne Uimesc de multe 
ori.

REPERTORIUL STAGIUNII

țite în cartierele săracă ale 
Bucureștiului haine și încălță
minte provenite din furt pentru 
a crea un climat de panică și 
nesiguranță și, în același timp, 
pentru a face o propagandă 
demagogică capabilă să aducă 
rămășițelor reacționare un capi
tal politic.

în această situație grea din 
spatele frontului antihitlerist 
partidul a trimis membri ai săi 
în rîndurile poliției pentru â 
curma vălul de violențe, jafuri 
și crime. Unul dintre aceștia 
este personajul principal al fil
mului CU MllNILE CURATE, 
Mihai Roman, personaj care, 
alături de Ardeleanu din „Se
tea" și Filipache din „Facerea 
lumii", se înscrie printre cei 
mai reprezentativi eroi comu
niști din filmul românesc. Este

sassnaa

MllNILE
meritul scenariștilor de ă fi 
oferit pentru acest film un con
flict puternic in care se con
fruntă personalitatea unor per
sonaje caracteristice pentru e- 
pocă. Trei comisari, comunistul 
Roman, fără experiență dar 
conștient de importanța misiu
nii încredințate — apărarea 
legalității — Patulea. verosul 
reprezentant al vechiului apa
rat polițienesc și un abil pro
fesionist, Miclovan. tip de a- 
venturier curajoș dar și însetat 
re publicitate, se află alături 
în această acțiune. Eșecurile 
suferite la început. în primele 
zile, nu sînt numai produsul 
inexperienței proaspătului co- 
misar, ci și urmarea unor ac
țiuni de sabotaj din partea 
..experimentatului" comisar- 
sef. Politica este aici nu 
numai opțiunea 
celor doi polițiști 
terența celui de 
dar politice sint 
cele prin care acționează ei. 
„Cu miinile curate", ideea care 
dă si titlul filmului, reprezintă 
și ea un act politic, legalitatea

tranșantă a 
sau indi- 
al treilea 
și mijloa-

propună înainte de toate o intro
ducere sistematică in universul 
sonor, vehicularea unui șir de lu
crări capabil să ofere de-a lungul 
unei perioade mai îndelungate, 
(chiar două-trei stagiuni), o pri
vire sintetică, asupra unora din
tre momentele principale ale 
istoriei muzicii naționale ji uni
versale.

• Am așteptat în trecuta săp- 
tămină cu nerăbdare anunțata 
reintilnire cu Aldo Ciccolini, u- 
nul dintre marii pianiști ai lumii 
contemporane, adeseori „promis" 
în ultimele stagiuni de către A- 
genția Română de Impresariat 
Artistic.

La începutul stagiunii, la o

PRIVIND

conferință de presă organizată la 
sediul Agenției, am întrebat con
ducerea Agenției de Impresariat, 
in numele cititorilor ziarului nos
tru, ce certitudini avem că me
reu anunțatul Aldo Ciccolini va 
sosi intr-adevăr în această sta
giune in sălile noastre de concert.

Ni s-a vorbit bineînțeles âstă- 
dată despre fermitatea contracte
lor. Și iată că au apărut afișele 
care anunțau din nou concertele 
la București și Ploiești ale pia
nistului Aldo Ciccolini.

Luni, spre ora prînzului insă, 
cînd ne pregăteam să plecăm 
spre concertul anunțat la Ploiești, 
A.R.I.A. ne-a anuntat că nici una 
dintre manifestările programate 
cu colaborarea lui Aldo Ciccolini 
nu va mai avea loc.

Nu este momentul să insistăm... 
dar poate că vom pune din 
nou pe ordinea de zi o prospec
tare mai atentă a Vieții muzicale 
internaționale de către organele 
noastre impresariale : poate că 
este momentul să discutăm mai 
pe îndelete despre respectarea 
publicului și a dorințelor aula,

CU

CURA TE
însemnînd nu numai distruge
rea bandelor, a gangsterismului, 
cit mai ales predarea acestora 
justiției. Abilul comisar Miclo
van care apelează, dornic de 
giorie la pertractări cu hoții 
pentru a obține un rezultat 
spectaculos, înțelege aceasta 
prea tirziu. In lupta lui pe via
ță și pe .moarte cu bandele ce 
terorizau Capitala, comunistul 
Mihai Roman știe că nu este 
vorba numai de o activitate po
lițistă ci de o acțiune politică 
prin care trebuiau aplicate pri
mele puncte ale unui program 
revoluționar de construire a 
unei societăți noi. In acest sens 
filmul are o notă de originali
tate care trebuie subliniată in 
contextul filmului polițist străin, 
tributar truculențelor profesio
nale neutrale dacă nu chiar și 
aventurismului amoral. Sergiu 
Nicoiaescu își redovedește acu
rateța cineastului stăpin pe 
mijloacele artei sale deși se 
lasă pe alocuri furat de urt 
șpctaculos excesiv, accentuind 
prea mult pe o risipă zgomotoa
să de gloanțe, pe un „împru

--------------------------------------------------------------------------------------------------- •VALENȚELECERAMICII
Coetel Badea se numără prin

tre tinerii artiști plastici care 
au imprimat, in ultimii ani, ce
ramicii sensuri noi, direcții noi 
de dezvoltare pe terenul cărora 
explorările se anunțau — și 
ș-au dovedit in bună parte — 
fertile. Demersul său s-a si
tuat intr-un „moment de cri
ză" cind ceramica de tip folclo
ric incetase să producă exem
plarele care au consacrat-o, cînd 
funcționalitatea sa specifică că
zuse in desuetudine, dar, cînd 
prestigiul său, ca în cazul o- 
ricărui fapt artistic devenit „is
torie", creștea continuu. Pasiu
nea muzeistică, de colecționa
re a „vechilor" piese de cerami
că populară, a fost dublată, in 
pianul creației nu rareori de o 
pastișare a lor, facilitind con
fuzia destul de frecventă dintră 
artă populară și artizanat. S-â 
născut astfel o producție de o- 
biecte decorative, înzorzonate, în 
care o cromatică și un registru 
de motive tradiționale erau mi- 
nuite abuziv, erau „îmbogățite", 
„duse mai departe" cu rezultate, 
așa cum s-a constatat, discutabi
le. Reacția împotriva acâstor 

sau despre necesitatea invitării în 
primul rînd a marilor artiști care 
doresc să coticărteze într-o Ca
pitală în care s-au perindat îh 
veacul XX, toți marii artiști pe 
care i-a dat acest veac...

• Momente relevabile în a- 
gefida muzicală a ultimelor zile :

— Concertul cu integrala suU 
telor pentru orchestră de Bach, 
oferit de Orchestra de Cameră a 
Filarmonicii avînd drept concert- 
maestru pe violonistul A. Ahra- 
movici. Dincolo de neputința U- 
nor soliști de a se integra fluxu
lui emoțional imprimat de între
gul ansamblu, seara dă muzică de 
Bach a fost un real eveniment 
mi atit mat îmbucurător cu ctt 
tn acest an, în care Orchestra de 
Cameră a Filarmonicii va sărbă
tori un deceniu de existență, ni 
se mai anunță alte două integrale 
dedicate creației lui Bach — una 
ă concertelor pentru pian și alta 
cuprtnz'tnd „Arta Fugii".

—- Concertul Filarmonicii diri
jat de Mircea Basarab în care 
am putut reasculta printre alte 
opusuri — o lucrare românească 
care și-a dovedit trăinicia pe 
măsura trecerii vremii — Con
certul pentru violoncel șt orches
tră de Anatol Vieru (solist Cătă
lin Ilea).

— Concertul Orchestrei Simfo
nice a Radioteleviziunii dirijat de 
E. Elehescu în care ău fost pro
gramate două dintre morile sim
fonii romantice — a îhtîia de 
Schumann și a întîia de Brahms.

Ținuta interpretării izvora 
înainte de toate dintr-o perfectă, 
stăpînire a partiturilor, siguranță 
dirijorală care s-a transmis an
samblului. Au fost momente (în 
special în Simfonia lui Schumann) 
mai plictisitoare, mai nelegate, 
mai neconcentrate, am fi dorit 
tempi puțin mai rapizi, mai mo
derni în Simfonia lui Brahms — 
dâr în ansamblu am asistat la o 
seată de muzică captivantă, o 
seară cară ne-â demonstrat ce 
largi resurse âxistă în formația 
bucureșteană, ce izvoare de fru- 
mîisâțe pot fi puse în valpare 
atunci cînd fiecare membru al 
orchestrei reușește Să fie antre
nat spre miezul partiturilor.

1OSTF SAVA 
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mut", ce putea lipsi, de situa
ții din alte fiime arhicunoscu
te spectatorilor și telespecta
torilor.

Făptui că a folosit foarte bine 
decorul natural — ajutat de 
sâehografia lui Radu Boru- 
zâscu care â știut să-i dea pa
tina necesară — se adaugă ca
lităților regizorale. Dar dacă a 
știut să „exploateze" cinema
tografic peisajul insolit al re
construcției halelor, un imens 
și straniu spațiu gol, nu știu 
de ce a mai fost nevoie, spre 
exemplu, să aducă acolo o 
masă stil, ceea ce a dat 
neverOSimilitate secvenței. Sau, 
ca să ne oprim aici cu rezer
vele, de ce scena magazinului 
de pompe funebre — de o fru
moasă plasticitate barocă — a 
trebuit lungită cu o bătaie fără 
alt sens decît exacerbarea ca
lităților fizice ale interpreților ?

în CU MllNILE CURATE 
putem aprecia de asemenea ca
litatea distribuției, de la Ila- 
rion Ciobanu, Gheorghe Dinică, 
Ștefan Mihăilescu-Brăila, Ser
giu Nicoiaescu, Sebastian Papa- 
iani șl pînă la interpreții unor 
roluri secundare, George Con
stantin, Mihai Mereuță, Monica 
Ghiuță, Aimee lacobescti, Do
rin Dron, Emanoil Petruț, Jean 
Lorin Flbrescu sau la foarte 
buna interpretare a unui nepro- 
fesionist, Alexandru Dobrescu, 
într-unul din rolurile principa
le. Toți actorii ș-au achitat bine 
dînd rolurilor din acest film 
relieful necesar.

TUDOR STANESCU
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„bibelouri pășuniste", în care se 
înscrie și încercările de încăput 
ale lui Costel Badea, pornise
ră de la observația, judicioasă, 
că iii funcționalitatea ceramicii 
interveniseră mutații irevărsibi-» 
le, că in existența cotidiană a 
omului se insinua un alt tip de 
decorativitate, alte necesități îri 
„ornamentarea" interioarelor. 
Blidele, cănceele, ulcioarele, ex
presie a unei civilizații tehni
ce arhaice, rurale, nu mai cores
pundeau unui spațiu arhitecto
nic nou, unui mediu urbanizat 
sau cu tendințe marcate de ur
banizare, Unui ritm de industria
lizare susținut, cu consecințe u- 
șdr de prevăzut pentru artă. 
Mutația aceasta firească s-a fă
cut deci in direcția unei justifi
cări Strict artistice, a dezvoltă
rii unui registru de forme noi, in 
care accentul cade pe volum, a 
renunțării lâ culoare, a dimen
sionării monumentale a lucrări
lor, a exprimării prin materiale 
noi (faianța, gresia etc.) â căror 
prelucrare implică exclusiv pro
cedee industriale. Ceramica se 
apropie in această viziune de 
sculptură. Ceramica renunță la 
forme tradiționale, închegate 
prin efortul a numeroase gene
rații, in favoarea unor forme 
noi, individualizate, de la artist 
la artist, devenind, ca în cazul 
altor genuri artistice, imprevi
zibilă. Prin apropierea de Sculp
tură, Ceramică, „cea mai ab
stractă formă artistică" cum 0 
califică Herbert Read, tinde ine
vitabil către „imitație", către o 
figurare de tip realist. Suportul 
„imitativ" îl constituie la Badea 
formele naturale : pietrele spă
late de ape, scoicile, oasele, mi
neralele cristalizate. Deci o se
rie de forme organice în a căror 
proporționalitate și armonie, în 
general in a căror „ambianță na
turală" spiritul se regăsește cu 
plăcere. Atenția pe care o acor
dă glazurilor (in special glazuri
lor mate) amplifică acest „rea- 
lism al materiei" pînă la suges
tivități de ordin tactil. Badea in
tuiește totuși primejdia inconsis
tenței, a calofiliei unui aseme
nea „program estetic". El intro
duce in universul materiei un 
„proces dramaturgie" de tipul 
amorf-format, o „dispută geo
logică" ce evidențieâză drumul 
materiei de la starea magmatică 
pină la starea sa superioară de 
organizare : cristalul („Contrast 
mineral"). In această „luptă" el 
descoperă o aspirație, o tendin
ță de desprindere cu similitu
dini în plan uman, ilustrabilă 
intr-o lucrare ca „Icar" de pil
dă, al cărei „decupaj" exterior 
sugerînd zborul susține supli
mentar intenția. Procedeul ar fi 
deci cel ai analogiilor. Cu a- 
ceastă „cheie" se cuvin citite 
multe lucrări prezente in expo
ziție („Eroica". „Solidaritate", 
ș.a.). Alternanțele organic-anor- 
gănic, amorf-geometric ne ă- 
par însă uneori ca expresia unui 
contrast formal, cu rezultate 
spectaculoase e drept, dar a 
unui contrast în care primează 
„jocul plastic", discursul strict 
decorativ, plăcerea etalării lor 
și în care posibilitățile de in
terpretare ideatică se Situează 
într;un plan secund; Faptul eâte 
subliniat și de titluri care sus
țin pdate, cam acuzat, posibilită
țile altfel posibile, âle alegoriză- 
rii (Galeria „Galateea", Calea 
Victoriei nr. 132).

C. R. CONSTANTINESCU
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CU MllNILE CURATE : rulează 
Patrii (orele 9; 11,30; 14;

10; 21,15), București (orele 
11,15; 13,30; 16,30: 18,45;

îl), Feroviar (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20.30), Modern
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15,
20,30).

ÎN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează ia Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

AL TREILEA : rulează la Cen
tral (orele 10; 12.30; 15; 17,30; 20).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
lâ Scala (orele 8,45; 11..15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15), Capitol (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18.30; 21).

AM tNCAl.CAT LEGEA : rulea
ză la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21). Festival (orele 
9; 11.15: 13.30: 16: 18,30; 21).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Buzești 
15,30; 18: 20.15).

A FOST O DATA UN 
TlST : rulează la Favorit 
9,15; 11,30; 13.45; 16: 18,15: _____
Gloria (orele 8.45: 11; 13,15: 15,45;
18,15; 20.30), Fiamura (orile 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează lâ Liră (orele 10,30; 15,30; 
18; 20,30), Ferentări (oreli 9,30; 
11 45: 14.30).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Ferentari (orele 17: 19.151.

FUGA E SĂNĂTOASA : rulează 
lâ Excelsior (orele 9: 11.15; 13,30: 
15,45; 18,15: 20.30), Melodia (orele 
9: 11,15: 13,30; 16: i8,30: 20,45).

DRUM ÎN PENUMBRA • rulează 
la Drumul Sării (orele 15.30: 17.45; 
20), Floreasca (orele 15,30; 18:

(orele

POLI- 
(oreie 
20.30),

20.15).
NĂSCUT LIBER ‘ rulează la 

Doina (orele 11.15: 13.30; 15.30: 
17.45; 20.15. Program de desene
animate pentru ' 
9:45).

ÎMBLTNZIREA
le.ază la Moșilor _____  _____ .....

ANONIMUL VENFTTAN : rulea
ză la Grivita (orele 9: 11,15; 13,30; 
19; 18.15: 20.301. Miorița (Orele 9: 

8: 20,30).
TEREZA ȘT DIAVOLII: 
Muncă (orgie 15,30; 18;

I copii orele

I FOCULUI : ru- 
(orele 15.30: 19).

I
I HOINĂREALĂ : rulează 

(orele 15.30: 18: 20,30),

I
I SOARE : ruîeâză 

9: 11.15: 13.30: 
Ciulești (orele

lâ Dacia 
10: 18.15:
15,30; 18;I rulează la

I
I
I
I
I
I

I
I
I

. ......... 20,301.
11.15: 13.30: 15.45:

SFtNTA ““
rulează la
20.151.

MĂRFI
la Bueegi ,____  _____ ..._ .....
Ponulăr (orele 10; 12.30; 15,30; 18;
20.30).

VĂ ARĂT EU VOUĂ ! rulează 
la Progresul (orele 16; 18; 20).

BAMBI : rulăază la Timpuri
Noi (orele 9.15—10.15 1n continuare 
— Program de documentare orele
20.15) .

Aventurile unei Prințese 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI ’ ' ’ “ ” "" “ ' '
(orele
20.30) .
20.30) .

LIUBOV TAROVAIA t
Cosmos (orgie 15.30: 18; 20.13).

ELIBERAREA LUI L. B. JONES: 
rulează la Aurora (orele 9; 11.ÎS; 
13,S0i 15.43: 18: 90.15), TomiȘ («rele 
9; 11,19: 13.30; 15.45; 18; 20.13).

DAURIA : rulează la Rahova 
(Orele IS,SO: 19).

OPIUL SI BlTA : rulează la 
Unirea (orele 15.30: 18; 26.15).

MESAGERUL : rulează la Co- 
troceni (orele 15.30; 18; 20,15).

FELIX si OTILIA : rulează la 
Artă (orele 15.36; 19).

FERMA DIN ARIZONA : rulOăză 
la Pâceâ (Oreli 16; 19,15).

CREIF1RUL : rulează lâ Crfngași 
(orele 15,30; 18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI ; rulează lâ Volga (orele 9; 
12.30; 16; 10,30).

DACA E MARTI. E 
rulează ‘ ...
20.15) .

20 000 
rulează
20,30).

JOCUL 
leăză lâ
20.15) .

TORA ! ______ _____
ză la Lâromet (orele 15.30: 19).

AL ȘAPTELEA CONTINENT 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15) ; UNDE 
E LIBERTATEA (ora 20.30), ru
lează lâ Cinemateca „Union".

____BELGIA: 
la Viitorul (orele 15,30; 19;

t>E LEGHE SUB MĂRI : 
ia ""Flacără (orele 15,15; 18;

DE-A 
Vitân

MOARTEA : ru- (oreie 15,30; 18;

! TORA ! : rulea-TORA
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(Sala 
MEU 
„Ion 

DE 
„Ion 
BUN

Opera Română : AIDA — ora 19: 
Teatrul de Operetă : SINCE 
VIENEZ — ora 19,30; Teatral 
Național .1 L. Caragiale" (Sala Co
media) : CUI I-E FRICA DE VIR
GINIA WOOLF ? — ora 20; (Sa’.a 
Studio) : SA NU-TI FACI PRĂVĂ
LIE CU SCARA — ora 20: Teatrul 
„Lucia Sturdză Bulandrâ" (Schi‘u 
Măgureanu) : D-ALE CARNAVA
LULUI (cedat) — ora 20; (Sa’.a 
Studio) : VALENTIN ȘI VALEN
TINA — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : BUNA 
SEARA. DOMNULE WILDE — ora 
19.30; Teatrul de Comedie: PRE
ȘUL — Ol-a 20: Teatrul Mic : SIM
FONIE PENTRU DESTINUL MEU
— 01a 19.30; Teatrul „C. Tănas“-
(Sală Savoy) : REVISTA ARE CU- 
VÎNTUL — ora 19.30; 
Victoria) : TRĂSNITUL
DRAG — ora 19,30; Teatrul 
Creangă" : SOLDĂȚELUL
PLUMB — ora 16: Teatrul 
Vasilescu" : ÎNTR-UN CEAS
— ora: 19,30; Teatrul „Țăndărică"
(Sala Victoria) : ARICIUL AL
BASTRU -------orele 15 si 17: (Sala
Academia) : RAI ȘI NATARAI — 
ort. 15: Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : GHIOCEI... MARGARITA- 
RE — ora 19.30: Circul ..Bucu
rești" : SPECTACOL INTERNA
TIONAL MOSCOVA. ULAN BA
TOR. FRAGA. BUCUREȘTI —ora 
19.30: A.R.I.A. Teatrul Academie 
„Mossoviet" U.R.S.S. (La Obera 
Română) : VISE DIN PETER
SBURG — ora 19,30.

MIERCURI, 8 NOIEMBRIE 1972

PROGRAMUL I

19,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 

9,05 Bucureștiul necunoscut. 9.25 
Prietenii lui Așehiuță. 9.55 Publi-

I citate. 10,00 Curs de limba france
za. 10,30 Comentariu la 40 de ste
me — Județul Covasna. 10,50 Te’e- I cinemateca pentru tineret : „Un
deva in Europa". 12,20 Seleețiuni 
din eoncertul-spectacol. 12,50 Tele
jurnal. 17,25 Deschiderea emisiunii 

Ide după-amiază. Fotbal : Rapid
București—Rapid Viena. Returul 
optimilor de finală din „Cupa 
Cupelor". 19,20 1001 de seri — fil- 

Imul de animație „Pehd6ik“. 10,30
Telejurnal. în cinstea aniversării 
Republicii — Cronica marii Între
ceri. 20,00 Teleobiectiv. 20,20 Telc- I cinemateca : „Agonie și extaz".
22,20 Teleglob ; Călătorie prin 
Franța. 22,40 „24 de oră".

. PROGRAMUL II

I 20,00 O viâțâ pentru 6 idee : Ro
bert Mayăr, 20,25 Românii în iunie.

I20.55 Agendă. 21.05 Luminile ram
pei — Tineri interprețl. 21.35 Cărți 
lpfF?eh“!2’00 F’1’* Seriâl
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Sta: al R» 
publicii Socialiste România, a trimis tovarășului TODOR Tiv - 
KOV, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Reput!-r 
Populare Bulgaria, următoarea telegramă :

Tn numele Comitetului Central al Partidului Comutetot Ro
mân, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România si 
al meu personal, vă transmit, dumneavoastră ți fam‘-f- 
Iiate ale celor ce și-au pierdut viața In attidenr.il de a -- 
care a avut loc pe ruta Burgas—Sofia, sincere condoleanțe și 
expresia profundelor noastre sentimente de tompasiu.-.e.

actualitatea,
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit din partea premieru
lui Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze, Ciu En- 
lai, o telegramă prin care sint 
exprimate condoleanțe In legă
tură cu catastrofa de la exploa
tarea minieră Uricani.

Cu prilejul celei de-a 55-a a- 
niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, V. I. Drozdenko, a rostit 
marți seara o 
turile noastre 
leviziune.

cuvîntare la pos- 
de Radio și Te-

ministrului afa-La invitația
cerilor externe, George Maco- 
vescu, marți seara a sosit la 
București, intr-o vizită oficială, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Bangla
desh, Abdus Samad Azad, îm
preună cu soția sa, Begum A- 
zad.

Oaspetele este însoțit de 
prof. Rahman Sobhan, membru 
al Comisiei de planificare, Re- 
zaul Karim, director general 

"*■  th Ministerul Afacerilor Ex
terne, Shafi Sami, director In 
M.A.E.

Candidați! la examen trebuie 
să fie absolvenți cu diplomă de 
bacalaureat (sau maturitate) ai 
liceelor (școlilor medii de cul
tură generală), ai liceelor de 
specialitate, absol, enți cu exa
men de diplomă ai școlilor me
dii tehnice, ai școlilor tehnice 
cu durata de 4 ani și ai școlilor 
echivalate de Ministerul Edu
cației și învățămintului cu li
ceul, avînd dreptul de a urma 
cursurile unui institut de invă- 
țăinint superior, in conformita
te cu condițiile prevăzute și pu
blicate pentru admiterea in în- 
vățămintul superior in anul u- 
niversitar 1972/1973.

Candidații pot fi din între
prinderea pe lingă care se or
ganizează secția, din altă între
prindere din aceeași localitate 
sau din alte localități. In ca
zul cînd candidații reușiți la 
examen sînt din alte localități, 
ei se transferă, conform norme
lor legale, pe perioada studii
lor, la o întreprindere din loca
litatea unde se organizează 
cursurile serale de subingineri.

Candidații reușiți la exame
nul de admitere vor fi înscriși 
la cursuri după ce au încheiat 
un contract cu întreprinderea 
care i-a recomandat, prin care 
se angajează să nu întrerupă 
activitatea productivă pe dura
ta studiilor, iar după absolvire 
să lucreze o perioadă de mini
mum 5 ani in. aceste întreprin
deri.

Probele pentru examenul de 
admitere din decembrie 1972 
sint următoarele :

a. — Matematică — scris
— Fizică, chimie sau tehnolo

gie de ramură (tehnologie 
mecanică, tehnologie 
mică, electrotehnică 
la alegere — scris.

Materia de examen este 
prevăzută în broșura „Admite
rea in invățămîntul superior" 
— ediția 1972, cu precizarea că 
pentru disciplina „matematică" 
se vor pregăti numai capitole
le de algebră și geometrie pla
nă.

Cererea pentru înscriere la 
examen, însoțită de diploma 
de studii și certificatul de naș
tere în original, adeverința de 
la locul de muncă și recoman
darea întreprinderii, se depune 
pină la data de 29 noiembrie 
1972, ora 16,00, la biroul 
personal și învătămint al 
treprinderii pe lingă care 
funcționa secția sau la secreta
riatele instituțiilor de învăță- 
mint superior pentru specialită
țile din domeniul construcțiilor.

Relații suplimentare se pot 
primi de la birourile de perso
nal și lnvățămînt din între
prinderile pe lîngă care vor 
funcționa secțiile serale de în- 
vățămint superior tehnic, pre
cum și de la secretariatele in
stituțiilor de lnvățămînt supe
rior.

Secțiile serale de lnvățămînt 
superior tehnic la care se or
ganizează examen sint urmâ-

chi- 
etc.)

cea

de 
în- 
va

ganizează examen 
toarele :
1. BUCUREȘTI
1. Întreprinderea 

re și reparare 
de calcul -' 
plicată.

X întreprinderea Optică Ro-

de întreține- 
a utilajului 

Electronică a-

3.

4.

S.

«.
7.

I.

*.
10.

mână — Mecanică fină.
Uzina de mașini electrice — 
Electrotehnică.
Fabrlea de mașini- unelte și 
agregate — Tehnologia pre

lucrării te rece.
Uzina 23 August — Defor
mări plastic*  și tratamente 
termice.
întreprinderea Electrocen- 
trale — Termoenergetică. 
întreprinderea d» distribui
rea energiei electrice — E- 
lectroenergetică.
Uzina mecanică material ru
lant — Grivița Roșie — 
Material rulant.
întreprinderea Teleconstruc- 
ția — Telefonie-telegrafie.
Institutul de construcții — 
Construcții civile și industri
ale ; Instalații pentru eon- 
strucții ; Mașini șl utilaje 
pentru construcții.

11. Combinatul de Industriali
zarea Lemnului Pipera — 
Industrializarea lemnului.

12. Grupul de uzine pentru 
producția de utilaje și piese 
de schimb — Utilaje pentru 
ind. materialelor de con
strucții.

Ministrul afacerilor e 
al Republicii Socialiste fcră- 
nia, George Miee- nc. te 
preunâ cu soția, a ofer-.-., -o* — 
un dineu Ir. onoarea «tn str 
lui afacerilor externe ai Rroc 
blicii Populare Barg’.ad-s 
Abdus Samad Azad. ți a *04  
sale.

La invitați*  C.C. ai P 
marți dimineața a sosit Ie 
tală o delegație de acu. 
Uniunii Comuniștilor din 
slavia, condusă de Koii vroit 
membru ai Prezidiului U 
care va face o vizită ia «ci 
de experiență in țara mm

In aceeași zi. a avut foc 
tiinire intre tovarășul C 
Burtică, membru țRptaaat 
Comitetului Executiv. secretar 
al C.C. al P.C.R.. si mairii de
legației U.C.I.

A fost prezent Iso Njagovaa. 
ambasadorul R. S. F. Igo*-a  ia 
la București.

Marți dimineață a plecat te 
Roma tovarășul Ștefmț 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Coanur-iM Rimă*-,  
care va asisu 1a ’ —rărite cri-i 
de-al 39-lea Congres al Parti
dului Socialist Itahax.

X 
1.

2.

X

€ 
L

2.

X

5.

S.

T.
1,

X

1
1.>

2.

10.

11.
1.

p.

14.

15.
1.

ARAD
* zina de vagoane — Teruw- 

:ia prelucrării te rece.
v -îmbinatul de exploatarea 
și industrializarea 
—Industrializarea
BAIA M ARE
Centrala industrială 
neferoase șa rare — Meta- 
iurgia metale;:.- teferoase. 
BRAȘOV
Uzina „Steaga! Rwz*  — 
—Tehno.ogia pre.jcrăr_ la 
rece.
Uzina „Tractoral*  — Deter
min plastice ți tratamente 
termice.
Universitatea Brașov — 
Construcții civile și indus
triale : Instalații pentru con
strucții.
BRAIL A 
Uzina „Progresul» — Tehno
logia prelucrării la rece 
BORZEȘTT
Grupul industrial petrochi
mic — Tehnologia cn-jară 
organ.ică.
CLUJ 
întreprinderea de rețele e- 
leclrice — Electroenergetrte 
Institutul politehnic — Con
strucții civile țî ind-strtai». 
CRAIOVA 
întreprinderea rețele electri
ce — Electroer.erge'icâ.
Combinatul chimic — Teh
nologia chimică anorganică.

3. Universitate — Construcții 
civile si industriale.
CUGIR
Uzina mecanică — Tehnolo
gia prelucrării la rece. 
FAGARAȘ
Combinatul chimic — Teh
nologia chimică anorganică 
tehnologia chimică organi
că ; Utilaj chimic.
GALAȚI
Șantierul naval — Tehnolo
gia sudării.

2. Combinatul siderurgic — 
Furnale și oțelării ; Electro
mecanica metalurgică.

3. Institutul politehnic — Con
strucții civile și industriale.

12. HUNEDOARA
Combinatul siderurgic — 
Tehnologie carbochimică și 
procese pirogene ; Electro
mecanică metalurgică ; Con
strucții civile și industriale. 
IAȘI
Institutul politehnic — Con
strucții civile și industriale ; 
Instalații pentru construcții. 
ORADEA 
întreprinderea de prefabri
cate — Utilaje pentru ind. 
materialelor de construcții. 
PITEȘTI
Combinatul de exploatare și 
industrializarea lemnului — 
Utilaje pentru industria 
lemnului.

S-au angajat, au economisit
(Vrmare din pag I) 

ei să rezolve cel puțin o proble
mă tehnică în stare să fie reflec
tată in reducerea consumurilor 
specifice de materii prime și in 
creșterea indicelui calitativ al 
produsului. Astfel, s-a ajuns la 
reproiectarea produsului MTS-5 
și BGO-3 de către Emil Nieder- 
meyer și Melania Pașca. La sec
ția strungărie vitrinele calității și 
gazetele de perete urmăresc cu 
regularitate bunele realizări, dar 
și lipsurile, nivelul economiilor 
dar și consumurile ce depășesc

FĂRĂ PIERDERI!
(Urmare din pag. I)

umăr ucenici din anul II de 
școala noastră profesională 

tineri muncitori ai fabricii
la 
la 
si ---- ------- -----------
angajați de curind.

— Rezultatele ?
— In afara celor 700 perechi 

pantofi pentru copii, care au a- 
juns deja la cumpărători — 
precizează tovarășul maistru 
Traian Bocioc — alte 1 840 pe
rechi sînt gata să plece spre 
magazine. Zilnic am ajuns să 
realizăm 200 perechi așa incit, 
vă dați seama, ce beneficii a-

DORU MOTOC

r

IX

rate —

lansează un concurs de dezlegări 
d publică un careu festiv inti
tulat „Omagiu maestrului Za ha
rta Stancu la a 70-a aniversare". 
Cercul are de asemenea In plan

și inițierea citor.va concursuri 
pentru tineret, ddtate cu premii, 
pe teme de interes educativ.

L5 bl : .

DOI BANINICI DE Ilucrăm la fix.

Inoi n-o să ne

I:n *

I
WC i

Icăaca să

I
I

I
I
I
I
I
I

BM »ILCE *n. I
I
I

4NȚÎE BA8SAN

CONDIȚIA MORALAa. RAPID-RAPID VIENA
22-

11

24.

După cum se

2.

X a-

«X « «■»

n

2.

FOTBAL

PREGĂTIRI PENTRU 
«EVtUON.

24.
1-

25.
1.

in „Cupa cupelor44

AȘA COLEGA...

■ura — MecaăargSa 
tor neferna.se 
5AV1NEȘTI 
t rina de fi 
Tehnologia 
crom ■ lec-jel ar.
SIBIU 
Grupul de «zrae 
ductil de atilaj*  ■ 
schimb — Utila?» r 
dustria lemnuhui 
TR. SEVERIN 
întreprinderea C 
droelectrice — Had.-:
♦ic*.
TG MUREȘ 
Combinatul de 
te azotoase — 
chimică anorgsrfe*  
TIMIȘOARA 
Uzina „Azur*  — 
chimică organică 
Institutul politehnic — Con
strucții civile «î indusUi 
Uzina mecanică Tiairi 
Tehnologia preiucrâr-2 
rece.
întreprinderea regională 
electricitate — EectrocMr- 
getlcă.
TG. JIU
Combinatul pentru materia
le de construcții —, Utila» 
pentru ind. materialelor de 
construcții.
Centrala termoelectrică — 
Rovinari — Termoenerge- 
tică.

27. BUZĂU
Fabrica de geamuri — Uti
laje pentru Ind. materiale
lor de construcții.

limitele admise. Rezultatele 
comentate cu competentă 
specialiștii uzinei. Se cade

tint 
de 

_____  Insa
să subliniem că aportul tinerilor 
se integrează unor preocupări 
statornicite la toate nivelurile de 
activitate. Astfel, tovarășul 
Gheorghe Bărufa, secretarul co
mitetului de partid, ne vorbește 
despre existența unui plan de 
activitate comun care vizează 
permanente preocupări pentru 
i eproiectarea unor produse in 
funcție de progresul tehnic. înlo
cuirea unor repere din metal cu 

duce întreprinderii faptul c ă 
deseurile și-au găsit adevărata 
și eficienta lor destinație.

Evident, materializarea ideii 
specialiștilor din sectorul crea
ție se dovedește extrem de o- 
portună. Ea se înscrie astfel In 
cadrul preocupărilor de a uti
liza la maximum fiecare deci
metru de material, preocupări 
care au determinat ca pină 
cum să fie economisiți! 6-328 
metri pătrați piele fețe, 3 339 
metri pătrați meșină, 10 589 me
tri pătrați talpă piele și 9 292 
metri pătrați talpă cauciuc.

a-

ClNTAtE FATT'F

CERCUL REBUStST 
OED’P"

p soecx:

Șl VOCAȚIA ARBITRULUI

tatu dm rarfmzf rec, orpt- 
nezam czmntor cnmmMte și

hd m rare ecrat sMsraWb de

vorbit fiaăra tagmerd Ame^m 
lownra. dta c»dnd serctrâ^m 
telwoiog șef. ^Cantitatea totali 
■ mrizMu «cxNMNRuit pe prime
le 9 hau este I8S tone, depâ- 
^ndu-re incd de pe acum anga- 
jamenul anual k acest rapzfol. 
$i aceasta în condifnle in rare o 
serie de norme pricind consumu
rile specifice au fost reașezate. 
Pini la sfirșdul anului economii
le cor depăși 2OA tone“. Amin- 
tindu-ni-se alte compartimente 
de unde au provenit economiile 
ne rentilnim iarăși cu inițiative
le semnate de tineri. 2-5 tone 
economii prin refolosirea deșeu
rilor de tablă groarf prin sudare. 
8 tone prin reutilizarea celor 
rămase de la confecționarea al
tor produse, reducerea conside
rabilă. sub limita admisă, a re
buturilor. Alături de acestea fi
gurează aplicarea numai tn acest 
an a celor 20 de inovații din cele 
71 propuse pină în prezent cu o 
valoare totală antecalculată de
425.000 lei.

Șmmp. «rantr sale rntraraiad ew 
acwtare-a acvtei pesaJhș râ rai- 

a deexa. rewdera. r*a»Maa*I  parti- 
dn. Ara raral să pi cerea mot 
faewri de ihipnndrre perara a 
avea maia edita «hăeetlsitHB 
aprerârdar orastre- Vatra,
■bierv alor federal : -Mirarea de 
arhăarxj oerarespawrttpare »-a 
sădit prin «eprardam legii •- 
lamarâtei. iniii pi• laiea raera- 
râed a pmederilnr regnlarae»- 
ralni. ai a rairaăaai ra arerdarra 
■ejnsâă a tevitarii de Ia 11 ra. 
Drept pentru rare i-ara dai nou 
4*.  Petre Olaru — Federația de 
fotbal : „Mircea Bădnlesra aa-i 
■a arbitru bua. de soi. E lipsit 
de personalitate, ți an e la pri
mul caz de acest fel ciad a vi
ciat rezultatele, a nemulțumit 
jucătorii și spectatorii*.  Ing. An
drei Rădulescu. președintele co
legiului central de arbitri : 
..Ambele arbitraje ale cuplajului 
de la București au fost neeores- 
punzătoare. Pentru noi ele au 
fost o experiență tristă . Ca 
manieră aceste arbitraje sin: 
departe de ceea ce cerem noi. 
Din nou Mircea Bâdulescu — 
tare a viciat, evident, rezulta
tul — demonstrează să n-are 
ce căuta in lotul A. Colegiul vn 
lua măsuri !“

Probabil că M. Bâdulescu nu 
va mai arbitra meciuri din divi
zia A. Dar acest rezultat, această 
miri agere nemeritatâ a echipei 
_C*  Cluj ț> această lietorie fal
să a echipei Steaua lasă urmări. 
Ce păcat că regulamentul nu 
prevede, m permite rejncarea 
■aor partide in care rezultatul 
este .socri*  arbitrilor. în aceste 
eirvumszante eliminarea Ini Lieă 
pentru proteste devine, de la si
ne. o decizie injustă ți el nu are 
de ce să suporte consecințe. 
Cel puțin, in acest caz. nu spor
tivii trebuie aduși in fața comi
siei de disciplină Iți de testare 
a competentei) ei arbitrii, jna- 
■enii dreptății*.  FaptnL in sine, 
este ra atit mai grav eu rit sin- 
tem obligați să constatăm că 
unii dintre arbitri după ce n-an 
personalitate — exprimată prin 
competentă, cunoașterea și apli
carea justa a regulamentului — 
et n-au mei caracțer. După ce 
u-an condiții tehnică, nu an nici 
condiția morală Am insistat a- 
supra acestui caz mai mult pen
tru semnifieatiile si implicațiile 
sale. Nu este prima oară ci nd 
■sena de-a face cu influențarea 
rezultatelor, ceea ce are drept 
consecință. asupra echipelor 
frustrate, o demobilizare si poate 
chiar mai rauh. încercarea de a 
recurge la mijloace necinstite 
pentru obținerea srirrarsei. Este 
dramatic să sen ram eforturile 
nari echipe, ambrtule ri ardoa
rea etalate intr-o i osier ere spor
tivă sint năruite de un fluier 
incompetent sau rău intentional. 
Evident, nu patern fi de acord 
rn atitudinea acelor jucători 
care protestează, ra sau fără 
motiv, ia deciziile arbitrului. 
Dar citeodaU trebuie să-i mai 
credem vi pe ei. Asta ne o- 
bligă să apreciem că criteriul 
de selecție a arbitrilor mai 
trebuit perfecționat — ar fi re- 
-itiandabill o reevaluare a lo

turilor arbitrilor — și că in 
r ni—rito ți instruirile organi
zate de Federație pentru ar
bitri — destul de dese și destul 
de costisitoare — au lipsit pre
legerile ra nuanță educativă, in 
care să se evidențieze răspun
derea socială a arbitrului, 
cesitatea vocației pentru 
deplinirea unei asemenea 
siuni dificile care cere o 
struire tehnică, desăvîrșită, 
deopotrivă, o integritate 
raiă nealterată. Orice 
cesie făcută acestor

acestor calități

ne- 
în- 
mi- 
in- 
și. 

mo- 
con-

cerin- 
țe, acestor calități și princi
pii duce, cum am văzut și a- 
cum. și de atitea alte ori, la re
zultate nedorite. Adevăratul ar
bitru este acela a cărui pre
zență — datorită perfecțiunii 
cu care conduce o partidă — 
nici n-o simți pe teren !

▼. cabulea

— Este că 
Fane 7

— Este, pe 
prindă nimeni.

— Ai șters cum trebuie 
urmele ? Ai inchis ușa după 
noi. intoreînd cheia in 
broască numai o singură 
dată, la fel cum am găsit-o?

— Bineînțeles, știi că mă 
pricep la așa ceva.

..Eroii" dialogului : Florian 
Jurcă (2a ani) și Ștefan Dri- 
ton (ÎS ani. ambii din satul 
Călitea. județul Bihor). Lo
cul și timpul in care schim
bau aceste replici „nici de 
dai bani*  ; o bancă dintr-un 
pare. Ia puțină vreme după 
ce furaseră o serie de bu
nuri din magazia unui 
chioșc de alimentație pu
blică.

Peste cîtva timp insă, de
carul in care se aflau cei 
doi tineri s-a schimbat 
brusc: arestul miliției. Sanc
țiunea. deplin meritată, ce li 
se va administra, ii v i tre
zi. sperăm, la realitate. Și 
poale că prima adresă pe 
care o vor frecventa zilnic
— după ispășirea pedepsei
— >a fi un toc de muncă a- 
deslrat. cinstit, căruia, pină 
•cam. i-au întors cu cinism 
spatele.

Fină mai ieri, au fost co- 
ege. salariate ale aceleiași 

întreprinderi, I.H.R. Manga
lia. și totași...

Ora I dimineața. Din ca
mera nr 14 a hotelului 
„Despina" din Mangalia au 
fost sustrase o serie de o- 
biecte. Hoțul a avut grijă să 
dispară prompt, socotind că 
in acest fel va reuși să sca
pe de urmărire. Sint între
prinse imediat cercetări. O 
serie de piste nu duc la nici 
un rezultat. Dar nu au tre-

Astăzi, pe stadionul „23 Au
gust*  din Capitală, se va dis
puta. fn nocturnă, meciul re
tur dintre echipele Rapid Bucu
rești și Rapid Viena. contînd 
pentru turul II al „Cupei Cu
pelor la fotbal. “ . ' 
știe, in primul joc, desfășurat 
la Viena. scorul a fost egal: 1-1, 
astfel <â fotbaliștii români 
păstrează prima șansă în lupta
1- entru calificarea in turul ur
mător al competiției.

Oaspeții, care In ultimul meci 
de campionat au fost învinși cu
2- 0 de Austria Salzburg, au 
sosit în cursul zilei de ieri în 
Capitală cu un lot din care fac 
■arte printre alții Gallos, Lo
renz. Hof, Fak, Pajenk și Wal- 
ner.

Fotbaliștii de la Rapid Bucu
rești s-au pregătit intens în ve
derea acestui joc șl sînt hotă- 
riți să depună toate eforturile 
în vederea obținerii calificării. 
Antrenorul Bazil Marian a a- 
nunțat că intenționează să fn- 
ceaoa meciul cu următorul „11“: 
Răducanu. — Pop, Boc. Gri- 
goraș. Codrea. Marin Stelian, 
Angelescu. Năsturescu, Dumi- 
triu II. Neaga .și Petreanu. Par
tida va începe la ora 17,30 si 
va fi transmisă în întregime la 
televiziune. Pe programul I al

- terilor noastre de radio vor 
fi transmise aspecte din desfă
șurarea întllnirii în radiopro- 
gramul „Orele serii*.

Iată ce cred și ce speră pro
tagoniștii :

Bazil Marian (antrenorul e- 

MERIDIAN
Turneul internațional de tenis de la Stockholm, care se des

fășoară in cadrul „Marelui Premiu — F.I.L.T.", a continuat 
cu partidele din primul tur ale probelor de simplu și dublu.

Jucătorul român Ion Țiriac l-a intîlnit pe suedezul Johans
son. pe care l-a învins în trei seturi cu 3—6, 6—3, 6—3. Intr-o 
partidă așteptată cu mare interes, sud-africanul Cliff Drysdale 
l-a întrecut cu 6—7, 6—2, 6—2 pe americanul Tom Gorman. Li 
celelalte meciuri s-au înregistrat rezultate scontate : Stone 
(Australia) — Dibley (Australia) 4—6, 7—6, 7—6 ; Taylor (An
glia) — McMillan (R.S.A.) 6—2, 4—6, 7—5 : Borowiak (S.U.A.) 
— Andersson (Suedia) 6—3, 6—0; Kodes (Cehoslovacia)—Svens
son (Suedia). 6—2, 6—3 ; Alexander (Australia). — Carmichael 
(Australia) 6—2, 6—4; Filoll (Chile) — Zednik (Cehoslovacia) 
6-1, 6—2.

In proba de dublu, cuplul Ion Țiriac (România) — Jimmy 
Connors (S.U.A.) a dispus cu 6—4, 6—4 de perechea McMillan 
(R.S.A.) — Stockton (S.U.A.). Performerii zilei au fost tenis- 
manii australieni John Alexander și Phil Dent care au reușit 
o surprinzătoare victorie, în două seturi, cu 6—0, 7—5 in fața 
redutabilului cuplu Uîe Năstase — Jan Kodeș.

Alte rezultate : Phillips Moore (Australia), Pârun (Noua Zee- 
landă) — Fillol (Chile), McManus (S.U.A.) 6—4. 6—4 ; Battrick 
(Anglia), Richey (S.U.A.) — Pala, Zednik, (Cehoslovacia) 6—0, 
6—2 : Ismail El Shafei (Republica Arabă Egipt), Fairlie (Noua 
Zeelandă) — Andersson, Carlstein (Suedia) 7—,6, 6—1.

< ut decit două ceasuri. Cer
cetarea continuă.

— Actele dumneavoastră.
— Păi, nu mă curfoașteți, 

am fost salariată chiar la
I. H. R. Mangalia, am locuit 
în hotelul întreprinderii.

— Tocmai de aceea, am 
dori să ne răspundeți la 
citeva întrebări.

Insă, citeva din întrebă
rile adresate tinerei Rozalia 
Mereu (18 ani, din comuna 
Tetelea, județul Mureș! nu 
au primit răspunsuri satisfă
cătoare. Pină la urmă, R. M. 
a mărturisit : înainte de a 
părăsi hotelul i-a furat ti
nerei I. C. citeva bluze, pu
lovere, un fîș etc. Pentru 
modul ciudat in care a în
țeles să se despartă de o 
fostă colegă de serviciu, de 
cameră, pentru gestul său 
penibil trebuie să răspundă 
acum in fața legii,

ÎN FATA 
COLEGILOR

— Dare oare atît de grâv 
ceea ce am făcut, încerca să 
se dezvinovățească M. Con
stantin ; uneori nu-mi dă
deam seama că din anumite 
comenzi lipsesc cantități de 
combustibil ; am greșit...

— Ai greșit Vreodată li- 
vrînd mai mul’ combustibil 
decîț era prevăzut ?

— Nu-mi amintesc un caz 
concret, dar....

Desigur asemenea pseudo- 
argumente nu pot înșela pe 
nimeni, cu a»ît mai puțin nu 
pot fi luate in discuție de o 
instanță de judecată. Proce
sul lui M. Constantin, lu
crător la depozitul de com
bustibil nr. 22 — care ii în
șela in mod sistematic pe ce
tățenii ce au avut nenoro
cul să-i fie clienți — a avut 
loc chiar la fostul său loc de 
muncă, in prezența colegi
lor. Concluzia instanței : doi 
ani închisoare.

Azi pe stadionul 
„23 August";

ora 17;30

chinei Rapid) : „Jocul și punc
tele obținute la Constanța mă 
bucură nespus de mult cu toate 
că meciurile din campionat se 
deosebesc 
europene".
a primit prin această

de cele din „cupele 
Consider că echipa 

,_____ , . ‘ ultimă
victorie încrederea in forțele 
proprii atit de necesară înain
tea ■ unei partide de asemenea 
importanță. Jocul se anun
ță extrem de disputat 
vind în. vedere faptul că
' ienezii vor adoptă o tactică 
cu un pronunțat accent ofensiv 
deoarece la un 0-0 noi ne ca
lificăm. Sper, totuși. într-o 
comportare și un rezultat care 
să facă cinste echipei — califi
carea în „sferturile" prestigioa
sei competiții.

Boc (căpitanul echipei) : „Joc 
dificil. N’u trebuie să uităm nici 
o clipă faptul că Rapid Viena 
a obținut calificarea mareînd 
2 goluri la Salonic lui P.A.O.K, 
Sîntem datori suporterilor noștri 
cu jocuri și rezultate pe mă
sura posibilităților. Așa că sin- 
tem hotăriți să facem totul pen
tru a nu rata calificarea".

Năsturescu : Sincer să fiu. mie 
personal îmi este mare frică 
de astfel de meciuri. Atunci 
cînd dorești foarte mult, atunci 
poate să iasă tocmai invers. De 
un lucru sint însă sigur că ne 
vom juca șansa, dăruindu-nă 
total jocului. In ceea ce pri- 
v ește vreun pronostic mă abțin ; 
poate... in etapa „sferturilor".

C. IONESCU

attidenr.il
neferna.se


evenimente prezentate

* de comentatorii noștri de peste hotare
90 de zile 
de „îngheț44

Măsura cabinetului 
britanic de înghețare 

a prețurilor 
și salariilor

Cum era de așteptat, eșuarea 
tratativelor tripartite dintre re
prezentanții guvernului, ai sin
dicatelor și cercurilor patronale 
din Marea Britanie a declanșat 
o măsură de mult pregătită de 
conservatori și ținută în rezer
vă : înghețarea pe timp de 90 
de zile a prețurilor și salariilor. 
Apreciind just amploarea opo
ziției pe care o va întîmpina 
proiectul său, premierul Heath 
a întreprins în ajunul anunțării 
acestuia cea mai importantă 
remaniere a cabinetului său, 
care a afectat 19 funcții guver
namentale. Deși pozițiile cheie 
(externe, finanțe, interne si a- 
părare) nu au fost vizate, indi
ciu pentru o continuitate a po
liticii actuale. Heath a urmărit 
întărirea cabinetului său în per
spectiva dificultăților ridicate 
de opoziția din țară la progra
mul său de înghețare a prețu
rilor și salariilor. Repartizarea 
departamentului comerțului și

industriei lui Peter Walker — o 
personalitate considerată deose
bit de energică — reprezintă, în 
opinia conservatorilor, garanția 
că proiectul de lege prezentat 
ieri în Camera Comunelor va 
intra imediat în vigoare, chiar 
înainte de a fi aprobat după lec
turi succesive de Parlament. 
Conservatorii sînt de altfel si
guri că majoritatea de care 
dispun în acest for legislativ le 
va asigura legiferarea proiectu
lui lor. El a survenit după un 
program guvernamental de rea
bilitare economică care făcea 
multe promisiuni dar care nu 
au putut fi îndeplinite. Crește
rea prețurilor nu a fost redusă, 
inflația s-a instalat in toate ra
murile vieții economice și per
spectivele pe termen lung ale 
dezvoltării țării n-au încurajat 
cercurile de afaceri să facă noi 
investiții Aderarea la Piața 
comună nu și-a atins, cel puțin 
pină in momentul de față, un 
scop primordial — acela de a-i 
determina pe investitorii comu
nitari să se orienteze spre piața 
britanică. Dimpotrivă, nu numai 
că nu și-au făcut simțită pre
zența investițiile din țările 
Pieței comune, dar industriașii 
britanici și-au plasat ei înșiși 
capitalurile pe contient. Este 
drept, unele incertitudini le sînt 
hrănite și de poziția laburiștilor 
care doresc renegocierea condi
țiilor de aderare în cazul unei 
eventuale victorii electorale. 
Dacă elementele motrice ale 
planului antiinflaționist britanic 
sînt suficient de cunoscute și 
dezbătute în cercurile de afa
ceri, consecințele Iui privesc de 
data aceasta o sferă foarte lar
gă, afectîndu-i în primul rînd 
pe oamenii muncii britanici.

Ceea ce va reprezenta în fond a- 
cest plan antiinflaționist este re
zumat de revista britanică ..FI
NANCIAL TIMES" : „O limitare 
a salariului mediu și a creșteri
lor de salariu ar însemna, desi
gur, o reducere a veniturilor 
reale ale unei părți considera
bile a populației, datorită fap
tului că prețurile vor crește cu 
siguranță, tot atît de repede ca 
și in ultima vreme".

Reacțiile din partea opoziției 
laburiste și sindicatelor au fost 
prompte. Laburiștii au declarat 
că vor lupta prin toate mijloa
cele împotriva legii menționate, 
iar liderul lor. Harold Wilson, 
a arătat că măsura propusă îi 
defavorizează pe cei care mun
cesc. Sindicatele britanice care 
au condamnat de la tribuna 
Congresului lor planurile de în
ghețare a prețurilor și salarii
lor și-au intensificat atacurile. 
Lideri ai celor mai importante 
sindicate au luat imediat pozi
ție. Jack Jones, conducătorul 
sindicatelor muncitorilor din 
transporturi a afirmat că înghe
țarea veniturilor modeste va re
prezenta o „bonificație" acor
dată marelui capital care nu-și 
va reduce profiturile. Pe de altă 
parte. Victor Feather, secreta
rul general al T.U.C., a criticat 
măsura unilaterală a guvernu
lui. propunînd continuarea con
vorbirilor tripartite guvern — 
sindicate — patronat. Urmă
toarele 90 de zile vor cunoaște
— apreciază observatorii politici
— bătălia sindicatelor pentru li
mitarea efectelor negative ale 
planului antiinflationist asupra 
bugetelor familiilor modeste 
de britanici.

DOINA TOPOR

Alegerile 
din S.U.A.

Primele informații transmise 
de agențiile de presă relevau 

• că, in unele localități mici, in 
care rezultatele au putut fi 
cunoscute pină la închiderea e- 
diției, voturile au dat ciștig de 
cauză candidaților republicani 
la președinție, respectiv preșe
dintelui Nixon și vicepreședin
telui Spiro Agnew, fapt inter
pretat ca o confirmare a sonda
jelor de opinie publică care pre
conizau o victorie a președinte
lui Nixon cu un avans conside
rabil față de adversarul său. se
natorul democrat George Mc
Govern. De asemenea, intr-o 
serie de zone s-a semnalat o 
participare masivă la vot. incă 
in primele ore ale scrutinului 
Agenția Associated Press infor
mează că, in ciuda vrem:: ne
favorabile. in fața centrelor de 
votare americanii s-au prezen
tat in număr mal mare dec-.t 
de obicei în statele Rhode Is
land, New York. Maryland. 
Delaware, West Virginia, dis
trictul Columbia. Georg.a Ohio. 
Michigan și Colorado. Dcpă pri
mele aprecieri, se pare :ă peste 
80 de milioane de amer rar d.r. 
cei aproape 140 de m-’.-ia-- cu 
drept de vot vor pa: 
alegeri.

ipa la

ÎN CINSTEA CELEI DE-A 55-A ANIVERSARI A 
MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN 

OCTOMBRIE

Parada militară

și demonstrația oamenilor

muncii din
în cinstea celei de-a 55-a ani

versări a Marii Revoîuii: Socia
liste din Octombrie, in Piața 
Roșie din Moscova au avut loc 
la 7 noiembrie, tradiționala pa
radă militară și demonstrația 
oamenilor muncii din capitala 
sovietică.

La tribuna Mausoleului V. L 
Lenin se aflau 
N. V. Podgomii.
alți conducători de partid șt de 
stat sovietici.

în tribune erau prezente nu
meroase delegații străine invi
tate să participe la festivitățile 
prilejuite de a 55-a aniversare 
a Marelui Octombrie. Prin
tre acestea se aflau delegația 
ARI-U^.. epodută de tovară
șul Constantin Mindreanu. se
cretar al Consiliului Central al 
Ur.._n;; Generale a Sindbcare- 
lor din Român.a. precum și de— 
legația U.T.CL. condusă de tova
rășul Traian Ș-efănescu.
•eeretar al CC au l’T.C. ap.

I— L Bre j nev. 
A. N. Kosighm.

r-

Moscova

Astăzi va fi parafat
tratatul referitor

la bazele relațiilor
dintre R.D.G. și R.F.G.

Un pas 
pozitiv 

După noua rundă a tra
tativelor intercoreene

La 2 noiembrie a avut loc, 
la Phenian, a doua întilnire a 
copreședinților Comitetului pen
tru reglementarea problemelor 
dintre Nordul și Sudul Co
reei. După cum se știe, prima 
sesiune a acestui organism, 
creat din inițiativa R.P.D, Co
reene. in conformitate cu pre
vederile Declarației comune 
dintre reprezentanții celor două 
părți ale Coreei, semnată la 4 
iulie, s-a desfășurat la 12 oc
tombrie. la Panmunjon. Cea 
de-a treia întilnire a copreșe
dinților Comitetului de coordo
nare Nord—Sud, va avea loc 
la 30 noiembrie, la Seul.

La întîlnirea reuniunii din 2 
noiembrie, părțile au semnat 
un „Acord privind componența 
și funcționarea Comitetului de 
coordonare a Nordului și Sudu
lui Coreei", acord în care se 
arată că intîlnirile de pină a- 
cum și cele care vor urma, pre
cum și Comitetul înființat, au 
drept scop reglementarea pro
blemei reunificării țării, in spi
ritul Declarației comune a Nor
dului și Sudului, al cărei con
ținut principal este acela că 
reunificarea țării trebuie să fie 
realizată pe baza celor trei 
principii ale independenței, căii

pașnice și promovării unității 
naționale.

Acordul semnat la Phenian 
stabilește componența Comitetu
lui de coordonare a Nordului 
și Sudului, care va fi format, 
pentru fiecare parte, dintr-un 
copreședinte și un vicepreședin
te. un organ executiv și doi 
membri. Copreședinți vor fi. din 
partea R. P. D. Coreene, Kim 
Yong Yu, directorul Departa
mentului îndrumări organiza
torice, iar din partea Coreei de 
Sud, Li Hu Rak, conducătorul 
Agenției centrale de informații. 
Delegația sud-coreeană. partici
pantă la reuniune, a fost pri
mită de Kim Ir Sen. premierul 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea. Cu acest prilej, 
după cum informează agenția 
A.C.T.C.. a avut loc o convor
bire asupra punerii in practică 
a Declarației comune Nord- 
Sud.

In ceea ce privește funcțiile 
Comitetului de •'oordonare. »- 
cordul incheiat prevede. iatre 
altele : discutarea și adoptarea 
de hotăriri in problema reali
zării reunificării pașnice a 
țării, favorizarea unui larg 
schimb intre partidele politice, 
organizațiile publice și persoa
nele individuale din Nord si 
Sud. impulsionarea schimbu
rilor economice, sociale și cul
turale ; problemele reducerii 
încordării intie Nord și Sud. 
prevenirii conflictelor militare 
și eliminării stării de confrun
tare militară ; problema adop
tării de către Nord și Sud a u- 
nor măsuri coocertate in dome
niul activității pe plan extern 
și întăririi prestigiului ca na
țiune omogenă.

Acordul încheiat, un impor

tant succes al poziției juste si 
al eforturilor depuse de R.P.D. 
Coreeană, dovedește încă o 
dată, că pe calea tratativelor, 
coreenii pot elimina neîncrede
rea și neînțelegerile și pot re
zolva problemele interne ale 
națiunii. Complexitatea și di
mensiunile problemelor acu
mulate în peste un sfert de se
col, timp in care între cele 
două părți ale Coreei nu a e- 
xistat nici un fel de relații, ge
nerează desigur dificultăți ce 
nu pot fi ignorate. Se poate 
constata. în acest sens, că re
centa „legislație anticomunistă*  
ca și introducerea legii mar
țiale la Seul nu sint de natură 
să înlesnească un curs favora
bil dialogului intercoreean.

„Disputele și neînțelegerile 
care mai sini — notează zia
rul NODON SINMUN. organ ai 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea — nu trebuie, ia mei 
un caz. să dea naștere la ca
lomnii șa acțiuni de natură să 
afecteze unitatea Autoritățile 
tnd rrrrrw trebnâe să acțio
neze cu măsură, să privească 
realitatea ia fală*.  Nanaai in 
acest fel. țiaiada-se seama de 
dificultăț ile rare mai exisA. de 
punctele asupra cărora trebuie 
să se ajungă la un acord, va 
putea fi continuat, cu rezultate 
rodnice, cursul convorbirilor.

întreaga lume iubitoare de 
pace tși exprimă speranța că 
prevederile înțelegerilor inter
venite in ultimele luni și ale a- 
co rd ului incheiat zilele acestea, 
vor fi traduse consecvent in 
viață, corespunzător aspirațiilor 
legitime ale poporului coreean 
de a-și soluționa propriile pro
bleme in conformitate cu inte
resele sale fundamentale.

RODICA ȚEPEȘ

Virtuțile_>

dialogului
Luări de poziție privind 
acordul interyemenit

Declarații făcute la nivel 
înalt in cele două capitale ye- 
menite scot în evidență per
spectivele deschise prin re
centul acord semnat la Cairo 
intre Republica Arabă Yemen 
și Republica Democratică 
Populară a Yemenului. La Sa
naa. premierul Mohsen al Aini 
sublinia, la o întilnire cu zia
riștii. că acordul de la Cairo 
„a pus bazele soluționării in 
mod practic a problemelor care 
există între autoritățile de Ia 
Sanaa și Aden precum și rea
lizării unei uniuni intre cele 
două state". La Aden, premierul 
Aii Nasser Mahomed a preci

zat că guvernul său ..este gata 
să pună in aplicare hotăririle 
acordului de unificare cu R.A. 
Yemen". El a făcut cunoscut 
că autoritățile de la Aden și-au 
desemnat deja reprezentanții 
în comisia mixtă însărcinată cu 
pregătirea reuniunii la nivel 
înalt dintre conducătorii celor 
două state, in conformitate eu 
acordul de la Cairo. Premierul 
R.D.P. a Yemenului a ținut, 
totodată, să releve că reprezen
tanții comisiilor militare ale 
Ligii Arabe, insărcinată cu mi
siunea de a supraveghea și 
controla retragerea trupelor ce
lor două țări din regiunile de 
frontieră unde au avut loc 
ciocniri, se află deja la posturi.

Nimeni la Sanaa și Aden nu 
ignoră, evident, dificultățile e- 
xistente și drumul care mai tre
buie parcurs pentru realizarea 
unei uniuni. Acordul de la 
Cairo urmărește, desigur, să 
creeze un cadru propice în
făptuirii dezideratului unifi
cării. Acest acord, se știe, pre
vede instituirea unei comisii 
pentru elaborarea constituției 
viitorului stat unitar yemenit 
și a altor șapte comisii specia
lizate care, in decurs de un an.

vor trebui să întreprindă stu
diile necesare unificării tuturor 
instituțiilor din cele două repu
blici yemenite. Se prevede, de 
asemenea că. după definitivarea 
și aprobarea prin referendum a 
Constituției. organismele le
gislative din cele două țări vor 
constitui un guvern provizoriu, 
for executiv căruia urmează 
să-i revină sarcina de a pune 
in practică întregul proces al 
unificării, al creării unui stat 
unitar, eu instituții și organe 
adecvate. Toate aceste princi
pii fundamentale urmează, 
după cum este cunoscut, să ser
vească drept bază de lucru din 
momentul in care ele vor fi a- 
probate de conferința la nivel 
inalt care va reuni șefii celor 
două state.

Definitivarea și punerea in 
practică a acordului va necesi
ta pași metodici, etape succe
sive. Faptul, insă, că focul a 
încetat și ambele state Yeme
nite au descoperit virtuțile 
dialogului, creează premise în
curajatoare. l'ltimele luări de 
poziție ale celor doi premieri 
atestă o dată mai mult acest 
lucru.

E.R.

• Juan Peron se va re
întoarce în Argentina

Un purtător de cuvînt al 
Partidului justițialist din Ar
gentina a anunțat că fostul șef 
al statului argentinian. Juan 
Peron, aflat în exil la Madrid, 
se va întoarce in țară la 17 no
iembrie, pentru a participa la 
campania în vederea alegerilor 
prezidențiale din martie 1973 — 
transmite agenția France Pres- 
se. Purtătorul de cuvînt a fă
cut această declarație în urma 
unei reuniuni » liderilor „miș
cării justiționaliste", desfășu
rată în prezența delegatului 
personal al fostului președinte 
în Argentina, Hector Campora.

• Sesiunea Consiliului 
ministerial al Pieței co
mune

Timp de două zile, la Bruxel
les s-a desfășurat o nouă sesiu
ne a Consiliului ministerial al 
Pieței comune. La o parte din 
ședințele consiliului au fost in
vitați și miniștrii afacerilor ex
terne din viitoarele țări mem
bre ale CE.E. — Marea Brita

nie, Irlanda și Danemarca. A- 
gențiile de presă relevă că mi
niștrii de externe ai „celor șase" 
au convenit asupra politicii ce 
urmează a fi promovată in 
schimburile comerciale cu țările 
din bazinul mediteranean. Pe 
de altă parte. Consiliul ministe
rial a autorizat Comisia C.E.E. 
să angajeze, incepind de joi. 
convorbiri exploratorii asupra 
relațiilor cu Norvegia, care — 
în urma referendumului din 
septembrie — a respins adera
rea la Piața comună.

• Convorbiri indo-pa- 
kistaneze

In localitatea de frontieră 
Wagah, de pe teritoriul Pakis
tanului, a început marți o nouă 
rundă de convorbiri între de
legațiile militare pakistaneză și 
indiană pentru delimitarea li
niei de control in Jammu și 
Cașmir — anunță agenția Reu
ter. Ca și la intîlnirile prece
dente, delegațiile Indiei și Pa
kistanului sînt conduse de ge
neralul P S Bhagat și, respec
tiv, generalul Abdul Hamid 
Khan.

• Stabilirea 
relațiilor diplomatice 
între R. P. Chineză și 
Republica Malgașă

La 6 noiembrie, la Pekin a 
fost semnat acordul privind 
stabilirea de relații diplomatice

între R. P. Chineză și Republi
ca Malgașă — anunță agenția 
China Nouă

După semnare, Li Sien-nien, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, șl Ci 
Pîn-fei, ministrul afacerilor ex-

Biroul Politic al C.C. al 
P.S.U.G. și Consiliul de Miniș
tri al Republicii Democrate Ger
mane au ascultat, marți, rapor
tul prezentat de Michael Kohl, 
secretar de stat la Consiliul de 
Miniștri, cu privire'la rezultatul 
tratativelor cu Egon Bahr, se
cretar de stat la Cancelaria fe
derală a R. F. a Germaniei, a- 
supra unui tratat referitor la 
bazele relațiilor dintre R.D.G. 
și R.F.G., precum și asupra al
tor probleme de interes reci
proc. După cum menționează 
agenția A.D.N., Biroul Politic 
al C.C. al P.S.U.G. și Consiliul 
de Miniștri au constatat că re
zultatele tratativelor corespund 
liniei politice externe trasate de 
Congresul al VIII-lea al P.S.U.G. 
de coexistență pașnică cu state
le capitaliste. Tratatul negociat 
stabilește că cele două state își 
vor clădi relațiile reciproce por
nind de la țelurile și principiile 
Cartei O.N.U., în special de la 
principiul egalității suverane a 
statelor.

Aprobînd rezultatele tratati
velor, Biroul' Politic al C.C. al 
P.S.U.G. și Consiliul de Miniștri 
al R.D.G. l-au împuternicit pe 
Michael Kohl să parafeze tra
tatul și protocolul suplimentar 
la acest tratat, să semneze și să 
facă schimb de scrisori cu pri
vire la cererea de primire a 
R.D.G. și R.F.G. în O.N.U., să 
parafeze alte documente legate 
de tratative, să semneze și să 
schimbe scrisorile cu privire la 
asigurarea posibilităților de lu
cru pentru ziariști.

★
Agenția A.D.N. menționează 

că Michael Kohl și Egon Bahr 
au convenit ca parafarea trata
tului referitor la bazele relații
lor dintre R.D.G. și R.F.G., pre
cum și parafarea și respectiv 
semnarea celorlalte documente 
să aibă loc la 8 noiembrie, ora 
16,00, ora locală, la Cancelaria 
federală din Bonn.

Cabinetul federal, întrunit 
marți la Bonn sub președinția 
cancelarului' Willy Brandt, a a- 
probat textul proiectului de tra
tat care urmează să reglemen
teze relațiile dintre R.F. a Ger
maniei și R.D. Germană pe 
baza normelor de drept inter
național, împuternicind, în a- 
celași timp, pe secretarul de 
stat la Cancelaria federală a 
R.F.G., Egon Bahr, să parafe
ze acest document, a anunțat 
Conrad Ahlers, purtătorul de 
cuvînt oficial al guvernului 
vest-german.

După cum relatează agenția 
D.P.A., Conrad Ahlers a men
ționat ca parafarea oficială a 
proiectului de tratat negociat 
de Egon Bahr și Michael Kohl, 
secretar de stat la-Consilul de 
Miniștri al R. D. Germane, va 
avea loc in curînd.

nistru pentru problemele tinere
tului al țării noastre, care va 
particip*  1*  lucrările conferin
ței internaționale ..Tineretul 
muncitor in societatea contem
porana s: lupta sa pentru drep
turile sale, pentru progresul so
cial. independență națională și 
pace*.

După ce a trecut in revistă 
unitățile militare aliniate în 
P-ata Roșie, pavoazată festiv, 
mareșalul Uniunii Sovietice 
A A. Greciko. ministrul apără
ri. *1  U.R.S.S.. a rostit de la 
tribuna Mausoleului o cuvin ta
re in care a relevat succesele 
repurtate de poporul sovietic in 
ce: 55 de ani care au trecut de 
la victoria Revoluției din Oc
tombrie. realizările obținute in 
toate domeniile de poporul so
viet. c. care anul acesta va săr- 
bMod o jumătate de secol de 
la mtemeierea U.R.S.S.

parada nuhtară este deschisă 
de o .unitate de elevi ai școlii 
militare ..Nahimov". Urmează 
apo: formațiile militare ale 
viitorilor comandanți. astăzi 
-ursar.ti a: școlilor s; academii
lor militare de toate armele. 
Conform tradiției, coloana tru
pelor tehnice este deschisă de 
unități a'.e diviziei auiopurtate 
- Drerjinski". care s-a distins in 
.. - apărarea capita

lei sovietice. Urmează apoi uni
tățile de rachete 
puri.

După parada 
de citeva ore.

Piața

de diferite ti-

sportivă, timp 
s-au 

Roșie 
e întreprinderilor, 
r, instituțiilor de
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occidentală
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cu- 

secvențe ale

**

*

SLBLIN1ERI

Willy Brandt 
l-a primit 

pe ministrul 
de interne

- Ce considerați mai convingător : inelul sau... slipul ?
Desen de ȘT.COCIOABA

-perindat 
colective 
șantiere- 
cercetări 

științifice și de cultură, pre- 
cum si care alegorice înfăți- 
șmd realizările obținute in În
trecerea in cinstea celei de-a 
55-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie și a 
cele: de-a 50-a aniversări a 
creării statului sovietic. Șiru
rile nesfirșite de oameni ai 
muncii poartă pancarte cu in
scripții care cheamă la îndepli
nirea hotăririlor Congresului al 
XXIV-Iea. privind .construirea 
societății comuniste in U.R.S.S. 

După-amiaza. Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a oferit o 
recepție U Palatul Congreselor 

recepție.

român
Cancelarul federal Willy 

Brandt, l-a primit, marți 7 
noiembrie, pe Ion Stănescu, mi
nistrul de interne al României, 
care face o vizită oficială în 
R.F. a Germaniei. în cadrul 
convorbirii care a avut loc, au 
fost discutate probleme ale re
lațiilor bilaterale.

Surpriză
la Ottawa

re-

AVIAȚIA AMERICANĂ
A BOMBARDAT

CENTRE POPULATE

*
*
î

**
î ț 
î

gulă, dar el e pricit cu ochi bănuitori.
— Diego Tomas, nu poți rămine!
— De ce ?
— Ai pielea de culoare neagră. Suspect.
Nici un fel de insistențe n-au dat rezultate. Debarcarea 

fost interzisă tinărului.
Vaporul ți-a continuat drumul. La Capetown, Diego 

făcut o nouă încercare. Acolo, istoria s-a repetat.
— Suspect. Debarcarea interzisă.
După multe insistențe, funcționarii carnali i-au permis tină- 

rului spaniol să meargă însoțit de un polițist la Direcția imi
grărilor din marele port sud-african. După alte insistențe, el 
a obținut o audiență la directorul respectivei direcții, Mi
chael Trollip.

— Sînt în măsură să demonstrez că sînt alb —s-a adresat 
tinărul emigrant, supremei oficialități de resort din Capetown.

Cind i s-au cerut probe, Diego și-a scos foarte calm inelul 
masiv pe care-l purta permanent la inelarul drept. A ieșit la 
iveală o fișie de piele albă în jurul degetului. In fața acestei 
probe incontestabile, tinărul a primit autorizația să rămină 
în R.S.A.

Deznodământul acesta are o doză de ridicol. Oricum, însă, 
faptul că tinărul spaniol purta inel a privat odiseea de un 
sfirșit și mai inedit. In lipsă de inel, Diego Tomas, în dispe
rare de cauză, ar fi trebuit, probabil, să-și scoată slipul în 
fața Excelenței sale directorul direcției imigrărilor din Ca
petown.

terne, au avut o convorbire cu 
ministrul tnalgaș al afacerilor 
externe, Didier Ratsiraka.

Bilanțul incendiului izbucnit 
luni in vagonul restaurant al 
trenului expres care se îndrep
ta spre orașul Fukui, din cen
trul Japoniei, se ridică la 29 
morți și peste 790 de răniți, a 
anunțat poliția japoneză. ~ 
cendiul s-a produs, așa cum 
mai anunțat, in momentul 
care trenul se afla intr-un 
nel lung de 12 km, lipsit de 
stalații de aerisire. Salvarea 
lătorilor a fost îngreuiată, intre 
altele, de o defecțiune a siste
mului de iluminare a tunelului.

• Greve în Italia

In
s-a 
in 

tu- 
in- 
că-

Marți, în Italia, au declarat 
o grevă generală de patru ore 
1 400 000 de muncitori din me
talurgie. In aceeași zi, a înce
put o grevă de două zile a unui 
număr de 300 900 de funcționari 
publici, precum și greva per
lată, pe regiuni, a celor 1 200 000 
de muncitori constructori. Ac
țiunile acestor categorii de oa
meni ai muncii sint sprijinite 
de cele trei principale centrale 
sindicale italiene — C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L.

In curînd îșt-va începe ac
tivitatea cea de-a 18-a expedi
ție antarctică , sovietică. In le
gătură cu aceasta,' din Lenin
grad a pornit „spre țărmurile 
continentului de gheață al Ex
tremului- sud nava -de cercetări 
„Profesor Zubov", care va fi 
urmată, la-, un- scurt*  interval, de 
navele cu acționare Diesel-elec- 
trică „Navarin" și „Obi", pre
cum și de o. navă petrolieră, 

lntr-o declarație făcută pre
sei, conducătorul expediției, 
Pavel Senko, veteran . al cer
cetărilor antarctice, a relevat 
că echipa sa va continua stu
diile efectuate de predecesori 
pe litoralul și în. zonele cen
trale ale Antarctidei, precum 
și în apele care scaldă țărmu
rile acesteia. O sarcină princi
pală a expediției-va fi și or
ganizarea unei ■, noi stațiuni de 
cercetări, care se va numi 
„Russkâia". In activitatea lor, 
cercetătorii sovietici vor cola- 

, bora . cu specialiști 'din Austra
lia, Marea Britanie, Franța- și 
Statele Unite, conform progra
mului „Proiectului glaciologic 
antarctic internațional".

EXPOZIȚIA TINERI
LOR INOVATORI 

DIN R.D.G.
La Leipzig și-a deschis păr

țile cea de-a 15-a ediție a ex
poziției republicase a tineri
lor inovatori din R-D.G- La 
actuala ediție sini prezentate 
aproximativ 2MP de inovații 
și raționalizări — rod al efor
turilor creatoare ale tineri
lor din R.D.G^ care urmează 
să fie introduse, in cea mai 
mare parte, in producție.

In decursul celor 15 ani, 
de cind se organizează aceas
tă expoziție, mișcarea tineri
lor inovatori a crescut consi
derabil. in prezent fiecare al 
patrulea tinir făcind parte 
din ea.

La Ottawa s-a anunțat că 
imărarea voturilor în circum

scripția Meadow Lake din pro
vincia Saskatchewan a dat 
ciștig de cauză candidatului 
noului partid democrat în dau
na celui din partea partidului 
conservator progresist, care 
pierde astfel un mandat prețios 
in Camera Comunelor. Conform 
acestor ultime date, majorita
tea mandatelor din Parlament 
revine partidului liberai al pre
mierului Trudeau — 109 — care 
este urmat de partidul conser
va or progresist — cu 108 man
date, noul partid democratic 
socialist — cu 31 mandate, 
partidul creditului social — cu 
14 mandate. Două mandate re
vin unor deputați indepen
denți. Aceste rezultate ale ale
gerilor anticipate de la 30 oc
tombrie din Canada nu sînt 
considerate însă definitive.

DIN R. D. VIETNAM

Aviația americană a bombar
dat din nou, la 6 noiembrie, 
împrejurimile orașului Vlnh, 
precum și alte centre populate 
din provinciile Thanh Hoa, 
Nghe An, Ha Tinh și Quang 
Binh din R. D. Vietnam. Nu
meroase regiuni și localități 
din provincia Quang Binh au 
fost atacate de avioanele B-52 
— informează agenția V.N.A. 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam a dat publi
cității o declarație de protest în 
care cere guvernului american 
să pună capăt neîntîrziat bom
bardamentelor, minării și blo
cadei porturilor nord-vietna- 
meze, precum și tuturor acte
lor de încălcare a suveranității 
și securității R. D. Vietnam.

Calamitatea de buzunar
resa
relatează, cu 
frecvență care 
devenit fapt < 
rent, j
unor, acte de ban

ditism pe scară largă. Citim, 
adesea, știri despre răpiri sen
zaționale. atacuri asupra unor 
bănci sau magazine, și. mai de 
curînd, despre adevărata 
„modă" a șantajului în masă. 
Citim cum în cutare edificiu, 
un dezechilibrat a introdus o 
bombă care va exploda la ora 
H dacă nu î se avansează suma 
cerută... Ce s-ar întîmpla dacă 
bomba cu pricina nu ar fi „cla
sică", ci atomică ? I .

MATERIA PRIMA
Toamna aceasta la Oxford a 

avut loc un congres științific 
internațional, la a cărui tribună 
profesorul american Bernard 
Feld a declarat i „Nu este de
parte clipa cînd elementele ne
controlate vor. putea uzita în 
acțiunile lor teroriste șantajul 
cu arma nucleară. Înmulțirea 
reactoarelor nucleare va face 
posibilă procurarea cu din ce 
înS ce mai multă ușurință a u- 
raniului și, ca atare, fabricarea 
unor bombe atomice simple". 
La prima vedere afirmația pare 
de domeniul romanului fantas
tic. Oare ?

Să. vedem mai. întii din. ce 
se compune o bombă atomică. 
Două sînt materiile, prime : u- 
raniu 235 și plutoniu 239. Am
bele se obțin după tratări com
plexe în uzine speciale. Reali
zarea unui'" flux tehnologic 
„particular" este practic impo
sibilă, după cum imposibilă ' este 
și jsubtilțzarea... produsului fi
nit.' In schimb obținerea de u- 
raniu îmbogățit, - gata tratat, 
care face. obiectul industriei -a- 
tomice civile este o operație 
care ar putea stimula creie-

rele unor gangsteri cu state se
rioase de servici.

In 1972, spre exemplu, pro
ducția de plutoniu în S.U.A. 
(ne referim la cantitatea alo
cată industriei) este estimată 
la 600 kg. Tn anul 2 000 va a- 
tinge 700 000 kg. Pentru o 
bombă este suficientă o canti
tate aproximativă de 15 kg. 
Revenind la eventuala „viză" 
a unor lovituri gangsterești tre
buie specificat că plutoniul, fie 
și containerizat este transportat 
cu trenul, camioanele și vasele 
fluviale, adică exact cu mijloa
cele cu care se transportă atî- 
tea alte valori, adesea neîncă
pute pe mîinile destinatarilor... 
Dacă precizăm că modul de 
fabricare al unei bombe ato
mice nu este un secret în zilele 
noastre, nu ne rămine decît să 
ne gîndim la momentul cînd un 
colet cbnținînd prețioasa 
cărcătură, desigur păzită, 
dispare totuși...

pierderi pot atinge maximum 1 
la sută. Din diferența de cinci 
procente — au considerat spe
cialiștii — există șansa de a se 
produce cîteva respectabile 
bombe atomice, dacă materia
lul a fost cumva acumulat de 
vreun producător particular cu 
intenții distructive. Și mai în
grijorătoare a fost pierderea 
înregistrată la centrala electro- 
nucleară 
well unde 
gia nu mai 
alibi. Aici 
simplu 20 
îmbogățit.
calme nu au putut evita atunci 
oarecari legături cu atît de 
inimaginabila și totuși consu
mata lovitură a „trenului pos
tai"... ’

britanică din Brad- 
nici măcar tehnolo- 
putea constitui un 
au dispărut pur și 
de bare de uraniu 
Spiritele cele mai

PIERDERI

în-
va

SEMNALE DE ALARMĂ

încă în urmă cu trei ani 
blema asigurării unei securități 
absolute a producției de plu
toniu s-a pus în special în Sta
tele Unite cu o ascuțime deo
sebită. Și aceasta mai ales după 
ce la reactorul SEFOR din Ar
kansas s-au constatat, în 1969, 
„pierderi" de cîteva kilograme 
de... materie primă. Aceleași 
ciudate diferențe între cantita
tea prevăzută și cea realizată 
s-au produs Ia o instalație de 
îmbogățire a uraniului la un 
reactor din Pennsylvania. An- 

' cheta întreprinsă de Comisia 
pentru energie atomică a tras 
concluzii liniștitoare. „Pierde*  
rile de 6 la sută sint normale" 
a precizat documentul final . al 
cercetărilor. Pe de altă parte 
însă Agenția atomică interna
țională aprecia In materialele 
cu privire la tehnologiile ato
mice specifice că asemenea

pro-

Desigur, pericolul bombei a- 
tomice la purtător nu este imi
nent. Dar într-un climat în care 
violența se manifestă cu o acui
tate din ce în ce mai alarman
tă, iar metodele folosite sînt 
din ce in ce mai „-tehnice" si 
de amploare, semnalele de a- 
larmă pe care oamenii de ști
ință le trag se încadrează în
tr-un context realmente serios. 
Tot mai frecventele articole 
care apar pe această temă în 
presa occidentală, subliniind es
calada violenței în societatea 
de consum sînt axate, în abso
lută majoritate, pe aceeași i- 
dee : în lumea răsturnării ' va
lorilor pînă și rezultatele epo
cale ale științei devin bunuri 
de consum pe piața violenței. 
Or, inițiativa... particulară ar 
putea spune „prezent" si aici 
E drept, vinzarea bombelor a- 
tomice în respectabilele maga
zine de astăzi (unde se desfac 
„cel mult", mitraliere) rămine 
un vis urlt...

P. NICOARA
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