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O întrebare pentru tinerii mecanizatori

în ziua de 17 noiembrie 1972 a 
avut loc ședința Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

Comitetul 
propunerile 
planului de
și socială și proiectul bugetului de 
stat a.e Repub cii Socialiste Româ
nia pe anul 1973. Tn urma discuții
lor ca^e au avut loc. Comitetul 
Executiv a aprobat propunerile de 
îmbunătățire a proiectului pionului 
de dezvoltare economică și socia
lă, precum și proiectul bugetului 
de stat și a hotărit să le supună 
spre examinare P'enarei Comitetu
lui Central al P.C.R. și Comisiilor 
Dermanente ole Morii Adunări Na
ționale

Comitetul Executiv a discutat, de 
asemenea, unele îmbunătățiri la 
proiecte e Legii cu privire Io dez-

voltarea 
nificată

economico-socială pla- 
a 

nanțelor și
României, Legii 
Codului Muncii, 

zultate din propunerile oameni- 
-j în cadrul dezbaterii 
care a avut loc după 

adoptarea proiectelor respective 
de către Conferința Națională a 
P.C.R. Comitetul Executiv și-a însu
șit :mbunătățirile aduse și a stabi- 
l t ca ocestea să fie supuse Plenarei 
Comitetului Central al P.C.R., iar? 
proiectele de legi să fie înaintate/ 
spre examinare Comisiilor perma>- 
nente ale Marii Adunări Naționale- 

Comitetul Executiv a aprobat 
unele îmbunătățiri privind acorda
rea de credite și reglementarea 
plăților pentru aprovizionarea cu 
materii prime și materiale în coo
perativele agricole de producție.

Tn încheierea lucrărilor, Comite- 
tut Executiv al C.C. al P.C.R. a exa
minat și soluționat probleme ale 
activității curente.

lor muncii 
publice.
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ÎNSEMNĂRI

Blocuri imense cioplite de 
înțelepciunea miinii primesc 
chipul nostru omenesc, nă
dejdea și deznădejdea, dorul 
de înalt și jelea nopții ; 
blocur; intense se sfărimă 
sub fierăstraiele vîntului — 
focului ; blocuri imense, di
forme, am privit într-un 
miez de noapte gituind vil- 
țorile miloase ale Dunării, 
inălțind mina omului pe 
care l-am intilnit pe stradă, 
în galerii, pe stadioane, în 
autobuze și trenuri, mina 
prezentului, triumfătoare ; 
pietre mărunte bătucite pe 
drumuri de pașii oamenilor, 
pietre scaune, pietre mese, 
pietre case, pietre... și pre
tutindeni o riguroasă exis
tență.

Și iată-mă din nou in ini
ma pietrei, într-o țară de 
piatră ascunsă. Maramure
șul, la Săcel, Fîntîna, Baia 
Borșa. Trei cariere din care 
andezitul și marmura pleacă

Se discută despre econo* 
mii, despre mai buna fo
losire a mașinilor și spa

țiilor de producție, despre ne
voia evidențierii competenței oa
menilor in realizări bogate in 
semnificații. Tinerii mecanizatori 
din județul Olt, 1 800 la număr 
— și nu numai ei, ci loți trac
toriștii, maiștrii și specialiștii ce
lor 34 de S.M.A.-uri — s-au în
scris la cuvint. Opinează pentru 
economisirea a peste 100 de mi
lioane de lei, bani prevăzuți de 
la bugetul statului pentru dota
rea stațiunilor cu tractoare și 
mașini agricole noi. Cum ? Prin 
prelungirea cu încă doi ani a 
perioadei de funcționare a trac
toarelor și mașinilor agricole 
propuse pentru casare. Adică a 
celor 587 de tractoare U-27 și 
U-650, 523 de combine, 410 se
mănători diferite, 512 grape cu 
discuri, 150 remorci cisternă și 
auto, 583 pluguri, 239 sape rota
tive, 204 mașini de împrăștiat în
grășăminte chimice și alte mașini 
agricole. Realizarea devine posi
bilă, se susține aici, prin ridicarea 
gradului de profesionalizare a 
oamenilor, prin întrețineri execu
tate cu probitate de meseriaș, 
prin adoptarea unui întreg com
plex de măsuri organizatorice și 
tehnice.

Ideea se detașează in cadrul 
complexului de acțiuni initiate in 
scopul transpunerii in viață a do
cumentelor Conferinței Naționale 
a partidului. Cu scocul de a pre
zenta experiența, împreună cu 
consiliul tineret sătesc din cadrul 
Comitetului județean Olt al U.T.C. 
ideea aceasta am supus-o dez
baterii unor cadre cu multă ex
periență în domeniul mecanizării 
și unor secretari ai U.T.C.

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a lll-a)

Un răspuns afirmativ, argumentat de calcule, in stațiunile 
de mecanizarea agriculturii din județul Olt

Inițiativa lansată în cadru! unei consfătuiri ce a avut loc la Slatina ț

MAȘINILE AGRICOLE PROPUSE PENTRU CASARE 
VOR LUCRA CEL PUȚIN ÎNCĂ DOI ANI 

înseamnă doar la nivelul unui județ

1OO OOO OOO LEI ECONOMII
Valoarea inițiativei pe care o prezentăm este în același timp un îndemn

CE AU DE SPUS TINERII MECANIZATORI

DIN CELELALTE JUDEȚE ?

— ...Da, chiar aici unde e sec
ția T.O.M., acum opt ani, era 
hingheria, continuă directorul 
uzinei de sîrmă și produse din 
sîrmă, Sandu Eugen.

In fața noastră mii de kilo
metri de fire metalice de dife
rite diametre se derulează me
ticulos. Le văd cum se subțiază, 
asist la drumul acela incandes
cent prin trefiloare, le văd cum 
devin mosoare și colaci de zeci 
și sute de kilograme, cum se sti- 
vuiesc și devin „produs finit".

— De acolo de Za bariera Plo
iești, de unde începe acum zona 
industrială a Buzăului, nu era 
nimic. Sau erau doar, din loc în 
loc, porțiuni cu morcovi și varză 
și citeva barăci, foste 'depozite 
de muniții în timpul războiului.

nu era mmic...“
Reportaj de 

PAVEL PERFIL

In fața ochilor am imaginea 
acelui peisaj decrepit, solar, cu 
pete de vegetație ; niște pete 
care subliniază fi mai mult pir- 
loaga de dincolo de barieră. A- 
poi, văd un drumeag de țară 
care ocolește timid orașul șt se 
pierde înspre satele din Subcar- 
pați.

Deci plec de la aceste repere 
primare, rural-istorice și ajung 
la moderna platformă industria
lă din sudul Buzăului. Și nu este 
singura. In nord, pe locul unde 
se întindeau insalubru barăcile

FOILETON

SPARTA
de ION BĂIEȘU

Tovarășul Mielu nu fusese an
gajat de prea mult timp în ca
drul întreprinderii noastre și ni
meni nu știa prin ce împrejura
re nimerise printre noi. Nu a- 
vea, de altfel, vreo funcție pre
cisă, el dădea impresia că se o- 
cupă de toate, „în linii mari". 
Dacă se discuta problema eco
nomiilor, el era primul la discu
ții. venind cu propuneri concre
te, ca, de pildă, scurtarea cozilor 
la mături. ..E adevărat — zicea 
el — că, scurtîndu-se cozile la 
mături, femeile de serviciu se 

-vor apleca mai mult în timpul 
lucrului, dar gînd.iti-vă ce econo
mie se va. face la materialul lem
nos". Dacă se tăia cineva la un 
deget, el era primul care-i să
rea în ajutor, pansîndu-l și din- 
du-i sfaturi cu privire la pro
tecția muncii. Tot el era cel care 
ne mobiliza, de bună voie, la

(Continuare în pag. a Vl-a)

Modalităfi noi in pregătirea
activului de organizație

și căsuțele Simileascăi, pe dru
mul Focșanilor și al Rîmnicului 
s-a ridicat un nou obiectiv : In-, 
treprinderea de prefabricate. Pe
remptorie ipostază . pe locul 
fostelor cocioabe iși face apari
ția o fabrică de case, de locuin
țe confortabile și civilizate.

Dar să ne întoarcem în par
tea sudică a orașului. Aici se 
concentrează, de opt ani în
coace, marea sa industrie. Aici 
se creează „personalitatea" inedi
tă a Buzăului contemporan. Ast
fel, noul nod industrial mai cu
prinde, în afară de V.S.P.S.: fa
brica de zahăr, fabrica de gea
muri sau „Combinatul de gea
muri", cel mai mare din Europa, 
cum declară cu justificată mîn- 
drie buzoienii, o fabrică de pro
duse lactate și o fabrică de pas
tă de tomate, în construcție. A- 
lături se va construi noul aba
tor. De asemenea, tot pe aceas
tă platformă se prefigurează 
verticalele marii uzine de utilaj 
terasier. Verticale, din ce în ce 
mai multe verticale, mai vigu
roase, mai substanțiale; verti
cale ale conștiinței, ale betonu
lui și fierului. Peste cîmpia altă
dată plată și din loc în loc albi-

pe o rază de zeci de kilome- 
tri . ț-ieSare punct al desti
nației îi solicită rezistenta 
intr-un anume fel : brută, 
concasată, cuburi, blocuri 
masive ; ea trebuie să dea 
odihnă drumurilor, să o- 
prească rîurile. să învingă 
parșivele ape freatice, să se 
închipuie fintîni, poduri ori 
trepte pentru casă nouă. 
Muntele se supune dinami
tei și ciocanelor, se înfățișea
ză m calupuri pentru mîi- 
nile pavagiilor, în paralini- 
pedice forme pentru bordu
ra șoselelor, în lespezi.

Am cunoscut cîndva, cu 
mulți ani in urmă, un om al 
Pietrei. Timiș Toader Patru. 
El știa s-o taie, s-o ardă, s-o 
imblînzească pină-i făcea 
fețele de mătase. „Noi sin
tem mai tari, totdeauna mai 
tari" imi spunea privind cu 
multă neîncredere pereții de 
marmură de sub Piatra rea, 
„dar piatra-i mai parșivă, 
intră pe gît odată cu aerul 
ce-1 respiri". Nu l-am ms’ 
intilnit in aceste zile de 
toamnă. Aflu de la vecini că 
l-a învins piatra și nu-mi 
vine să cred. De aceea cei 
șapte copii ai lui urăsc pia
tra. „Oricine poate fi învins, 
dar victoria pietrei este un 
accident și așa va rămine", 
îmi spune un alt Timiș, de 
data aceasta Ion. si in ace
eași carieră de la gura că
reia pleacă un drum alb de 
omăt bătucit de sănii.

„Noi, săcenii, n-avem tra
diție în scoaterea pietrei. 
Moroșenii sintem oameni ai 
lemnului, dar piatra ne-a 
fost necesară totdeauna, 
înainte o strîngeam de pe 
riuri. Acum o scoatem din 
munte, e mai rezistentă. 
Este o treabă de minerit 
greu, chiar dacă ziua-i îm
preună 
tinărul 
Săcel.

Revăd 
pavagii r _ ______
țional 17 c. Mi-au rămas în

cu noi“,
Lazăr Mihali

îmi spune 
din

acel grup de 
de pe drumul

tineri
na-
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ȘCOALA
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POLITICA U.T.C.
cu deschiderea. In 
a cursurilor _$co-
U. T. C* la Tîr- 

secția
Comirevului ju- 

al U.T.C.

O dată 
aceste zile 
Iii politice 
gaviște ș ia Pucioasa, 
propagandă a 
dețear Dîmbovița 
face dovada receptivității si o- 
perativității sale organizatori
ce, ir. aplicarea unor sugestii 
fertile și îndemnurilor Ia iniția
tivă conținute in instrucțiunile 
actuale privind organizarea ac
tivității politico-ideoiogice a or
ganizațiilor Uniunii Tineretului 
Comunist. Tn esență, este vor
ba de recomandarea ca. in 
municipiile și orașele reședin
ță de județ, să se organizeze 
școli politice per.tru membrii 
activelor U.T.C. După cum se 
știe, se are in vedere ca prin 
asemenea forme de pi 
complexă, pe baza unor pro-

grame intensive, să fie asigura
tă prezentarea și dezbaterea 
celor mai actuale probleme ale 
construirii socialismului in

Convorbire cu 
TRAIAN VOICU

secretar a! Comitetului rudețean 
Dîmbovița al l'.T.C.

ini-

ă'ure

R imânia. ale sistemului activi
tății educativ* specifice organi
zațiilor U.T.C., precum și ale 
confruntărilor de idei din lu
mea contemoorană- Relevînd 
însăși concepția de lucru pe 
baza căreia s-a debutat în a- 
ceastă lună. în cadrul celor

două școli poiitire U.T.C-, 
țiate pentru început în județul 
Dîmbovița, ne-a fost prezentat 
ca model organizatoric, proce
deul aplicat per.tru școala po
litică U.T.C. din municipiul 
Tîreoviste. considerat astfel și 
ca bază a unor experiențe 
todice ulterioare.

— Durata acestei școli ?
— Noiembrie 1972—mai 

Săptătrinal vor avea 
cursuri, pe parcursul a trei ore, 
corellnd de fiecare dată -abor
darea - - teme din cadrul a 
două catedre diferite.

— Sint. deci, mai multe ase
menea .catedre*-— Care anu-
me?

me-

1971 
loc

ION TRONAC

să Discutăm despre tinerețe, educație, răspunderi
Periodic, o comisie formată 

din reprezentanți ai Comitetu
lui municipal U.T.C., ai Oficiu
lui forțelor de muncă și ai or
ganelor de miliție, condusă de 
procurorul șef al municipiului 
Cluj, se întîlnește cu acei ti
neri care și-au făcut din obiș
nuința de a sta o meserie, le 
explică necesitatea prestării 
unei munci sau activități sociale 
utile, le oferă pe loc sau în de
cursul cîtorva zile repartizări 
în producție. Am fost și noi 
martori la o asemenea inițiati
vă și iată ce vă putem relata.

„Am să mă scol mai devreme 
și am să caut"...

Madvei Alexandru, domicilia
ză pe strada 30. Decembrie nr. 
17 din Cluj Are 23 de ani, e ab
solvent al școlii generale și al 
unei școli profesionale, în me
seriile de strungar-rabotor-fre- 
zor.

PARAZIȚI
sub oblăduirea familiei

— Unde ați lucrat 
ceasta vîrstă ?

— Am fost angajat 
la -

pînă la a-

cîteva luni
Metalul roșu", dar era o 

muncă grea, și am plecat M-am 
certat și cu Inginerul din sec
ție pentru că îmi dădea să lu
crez piese dificile. Nu mai pu
team rămîne. Apoi am fost 
să-mi satisfac stagiul militar.

— Și după aceea ?
— L-am întreținut eu, inter

vine tatăl, fiindcă mi-a promis 
că se va angaja. Dar, m-am

convins că mă minte și de două 
săptămini nu-i mai dau nimic, 
nici bani, nici mîncare...

— Îmi da maică-mea !
Vă semnalez, continuă tatăl 

lui Madvei, că In aceeași situa
ție se află și fiul meu mai mic, 
Madvei Boris. Are 21 de ani, a 
absolvit școala profesională co
mercială, s-a perindat prin ci- 
teva locuri de muncă, dar de 
citeva săptămini stă acasă. Dacă 
eu nu le dau nimic, se duc la 
mama lor (sintem despărțiți) și

ea ii ajută. Tn aceste condiții, 
ce pot face ?

— In data 
1972 ne-am 
promis 
voastră 
Oficiul 
data de 11 septembrie 1972. 
s-a oferit trei posturi : strungar 
la ..Metalul roșu", rabotor la 
„Tehnof.-ig" și frezor la 
„I.L.I.C." De ce le-ați refuzat ?

— Fabrica nu este pentru 
mine 1

de 7 septembrie 
mai întiinit și ați 

față de tatăl dumr.ea- 
că vă veți angaja. La 
forțelor de muncă, în 

vi

— Ce ați făcut astăzi ?
— Am dormit pînă la ora 12, 

iar duuă-amiază am stat acasă.
— Dar ieri ?
— La fel in fiecare zi, ce cre

deți c-aș putea să fac ?
— Și unde vreți să munciți ?
— —Intr-un loc mai ușor. 

lr.tr-o zi am să mă scol mai 
devreme și am să caut un loc 
de muncă.

— Cînd va veni această zi ? 
Vă putem oferi chiar acum re
partizare într-una din marile 
uzine : Tehnofrig. Unirea. Ar
mătura, 1.L.I C., „Metalul 
roșu" !

— ...Am să caut eu ; dacă nu 
găsesc ceea ce-mi place o să 
mă angajez intr-o uzină.

Membrii comisiei notează din 
nou numele acestui tinăr care 
preferă să se lase întreținut de

VIOREL CIOBANU

(Continuare în pag. a ll-a)

EFORTUL
COTIDIAN

de ACULIN CAZACU

Mă gindesc, de fapt, la intensitatea și organizarea efortului 
pe care îl reaiizăm zi de zi in sfera noastră de activitate. La 
inversul lucrului in asalt, dezordonat, marcat de discontinui
tate. Plăcerea reală de a munci, spre care se tinde în pers
pectiva istorică iși află - cred - unele dintre izvoarele sale 
actuale în organizarea metodică a muncii, tradusă în ritm și 
consecvență, in contintiitate de flux al efortului.
al efortului.

A sta inactiv 7n timpul programului de lucru este un fel de 
atac la eficiență. O întrerupere, undeva, pe banda tehnică 
sau venirea cu întîrziere a unor materii prime sint fapte care 
- înainte de motivația lor strict tehnică - au o explicație 
organizatorică. Sistemul organizării trebuie să fie similar celui 
tehnic. Să funcționeze la parametrii proiectați. Nu pot fi ob
ținute realizări tehnice deosebite dacă organizarea este de
fectuoasă. Producția nu este nicidecum o variabilă indepen
dență in raport cu organizarea ci, dimpotrivă, o variabilă 
dependentă. Fiecare trebuie să aibă, alături de reprezenta
rea fluxului tehnologic, o perspectivă asupra fluxului organi
zatoric.

De aceea, cred că multiplele forme de pregătire profesio
nală a lucrătorilor, atit în școală cit și in cursurile de durată 
variată, ar trebui să cuprindă în programul lor noțiuni de 
știința organizării și conducerii. Astfel de noțiuni sint nece
sare, deopotrivă, celui care conduce și celui care este con
dus. Trebuie să învățăm pe îndelete să gindim în termeni 
otganizaționali și să acționăm în consecință. Este calea pe 
care putem fertiliza gîndirea tehnică, descoperind că sursele 
productivității stau nu doar in optima funcționare a angrena
jelor tehnice, 
ciale. Atunci, 
de muncă va

ci și in optima funcționare a angrenajelor so- 
efortul cotidian va deveni ritmic și firesc, timpul 
căpăta conținutul ce-i este specific, distorsiunile

(Continuare în pag. o Vl-a*
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ALATURI
DE TINERI, 
ÎMPREUNĂ
CU El

„încrederea celor din jur 

îți dă încredere in tine însuți"

— Nu-mi place să vorbesc 
despre mine, mi-a mărturi
sit tinăra Marta Șinka, se
cretara organizației U.T.C. 
din sectorul II, întreprinde
rea industrială de stat „Mu
reșul".

Asemenea mărturisiri 
dau, de 
senzație de 
recomandată 
municipal

îmi 
obicei, o jenantă 

laudă. Fusese 
la Comitetul 

______Tg,. Mureș al 
U.T.C. ca o secretară bună.

Așadar, cine este Marta 
Șinka ?

— Pentru mine, relata Do
rina Rușan, tovarășa secre
tară este cea mai bună prie
tenă. Mai mult chiar, la ea 
găsese ceea ce colegelor mele 
le oferă frații și surorile, pă
rinții — căldura și solidari
tatea familiei. Un gind, un 
necaz le mărturisesc în pri
mul rind ei, apoi ne sfătuim 
cum să procedez ca să fie 
bine.

Era începutul portretului 
pe care doream să-1 realizez. 
Utecista Agneta Lukacs mi-a 
arătat verigheta. „Sînt căsă
torită, am un copil — îmi 
spunea. La un moment dat 
îmi puneam problema dacă 
să mai vin la serviciu sau 
să-mi iau un concediu fără 
plată, pentru îngrijirea co
pilului, deoarece nu aveam 
cu cine să-l las acasă, 
dezvăluit frămîntările 
secretarei U.T.C. Mi-a 
să mai aștept cîteva

Cine ar fi venit în urmă cu 
cinci ani în organizația U.T.C. 
a sectorului „Construcții metali
ce" din cadrul secției metalur
gice a întreprinderii de indus
trie locală „23 August" din Ba
cău, âr fi auzit, cu siguranță, 
despre „cazul lăcătușului meca
nic Ionel Rofel", vestit pentru 
indisciplină în producție și be
ții, urmate uneori de scandaluri, 
în compania unui grup de pier- 
de-vară. Astăzi, același Ionel Ro
fel poate fi găsit tot în mijlocul 
uteciștilor de aici, dar ca secre
tar al organizației U.T.C. și ca 
unul dintre muncitorii apreciați 
pentru priceperea profesională 
pe aare cu dărnicie și pasiune 
o împărtășește și noilor angajați.

Nimeni nu poate crede că o 
asemenea schimbare s-a produs 
peste noapte. Am aflat cum s-au 
petrecut lucrurile, căutîndu-l pe 
Ionel Rofel la locul de muncă, 
într-una din zilele trecute.

— Mai întîi despre începuturi. 
Cind te-ai angajat ?

— La 7 august 1967. Vata 
asta nu o uit.. Adevărat că, așa 
cum o pornisem, angajarea mea 
putea să dureze puțin. Mă lua
sem și eu cu niște băieți, abia 
ieșisem pe leafă și o cam dădu
sem greș. Lipseam de la pro
gram, veneam mahmur la lucru... 
Am ajuns pină la urmă să fiu 
sancționat și cu o amendă de 
800 de lei, pentru scandal. Nu
mai pentru cîteva din „isprăvi
le" mele aș fi putut fi dat afa
ră din întreprindere. Am avut

însă noroc să mă aflu între oa
meni răbdători, care renunțau 
greu la un tovarăș de muncă, la 
răspunderea pe care o aveau 
pentru el. S-au ținut de capul 
meu. „Fii atent, nu e bine ce 
faci — mă „dădăceau" în con
tinuu și Vasile Galeriu, secreta
rul U.T.C. de-atunci, și Ștefan 
Bejan, șeful de echipă. Uită-te 
și tu în jur, vezi-i pe ceilalți cum 
lucrează, cum se comportă, mai 
gîndește-te și la aceia care tot 
așa au apucat-o, ca tine, și pină 
la urmă au ajuns rău..."

Nu era adunare U.T.C. la 
care să nu fiu discutat, mereu 
venea cineva să mă întrebe ce 
am de gînd. La început mă ru
șinam, după lucru mai beam un 
șpriț și uitam. Făceam tot de 
capul meu... Vă închipuiți însă 
că așa nu putea să dureze la 
nesfîrșit. Trebuia ori „să-mi iau 
singur valea" cum se zice, ori să 
rămîn, dar să mă fac băiat de 
treabă schimbîndu-mi compor
tarea. Cu toată încăpățînarea 
mea, simțeam că nu mi se vrea 
răul, așa că am rămas aici...

— Ai rămas, iar acum tinerii 
te-au ales secretar U.T.C. Crezi 
că au uitat cumva tovarășii de 
muncă ce făceai pe vremuri sau 
ce altceva i-a făcut să te alea
gă în fruntea organizației ?

— Vedeți, unii, cei venți de 
un an sau doi în întreprindere, nu 
m-au văzut niciodată nefăcîn- 
du-mi planul, sau lipsind de la 
program, sau să nu dau o mină 
de ajutor unui tovarăș rămas în

încurcătură. Nu s-ar putea zice 
că nu știu despre trecutul meu, 
chiar eu vorbesc despre el, e 
drept nu cu plăcere, cind o mai 
ia cite unul pe căi pe care eu 
le-am lăsat demult. Fă ce fac 
eu azi, îi spun, nu ce-am făcut, 
că din timpul acela n-am ră
mas cu nimic; pe cind acum uite 
că am un cîștig bun, am familie, 
apartament, aștept și un copil... 
Numai că, pentru ei, eu sint to
tuși altul, cel pe care-l cunosc, 
tiu cel despre care au auzit că 
am fost. Iar despre cei care m-au 
cunoscut din perioada aceea, eu 
cred că au acum încredere în 
mine tocmai pentru că am tre
cut printr-o asemenea perioadă 
și am depășit-o...

„Am știut ce posibilități are, 
încă demult, pe cînd eram în 
biroul organizației U.T.C. — 
spunea Cheorghe Băcioi, secre
tarul organizației de partid. A- 
vea un „neastîmpăr" care-l fă
cea să se irosească anapoda. To
tul era să fie orientat în viață, 
să-și afirme calitățile. Am în
cercat, la un moment dat, să-i 
încredințez sarcini concrete, care 
să-i angajeze nu numai răspun
derea, dar și ambiția. Le rezol
va și repede și bine, cerea al
tele. Acesta, cred, a fost mo
mentul cheie... Zilele trecute, am 
primit felicitări de la direcție 
pentru activitatea lui. Aveți aco
lo, la construcții metalice, un se
cretar U.T.C. foarte bun—mi 
s-a spus..."

MARIAN GRIGORE

„SĂ DOVEDESC EU CEI DINȚII

(Urmare din pag. I)
mama lui ; cazul nu s-a închis, 
deoarece trebuie salvat de pe 
panta infracțională pe care a 
început să alunece (a fost cer
cetat pentru furt). Văzînd că 
fratele mai mare nu are nici un 
fel de griji, deși nu muncește, 
mezinul familiei își părăsește 
locul de muncă și se alătură 
fratelui său pentru a trăi pe 
spinarea părinților.

„Sint mulțumită de fiica mea...**

Kun Ana Maria vine cu 
mama ei, pensionară. I se cer 
datele personale :

— Am 24 de ani. Domiciiiez 
în Cluj, str. Fîntinele nr. 51.

— Ce studii aveți ?
— Liceul și un curs de ste

nografie.
— Sînteți Încadrată ta ckn- 

pul muncii ’
— Nu am lucrat nicăieri, 

învăț pentru a da admitere Ia 
Facultatea de filologie. De șase 
ani am dat examen ta fiecare 
an, n-am reușit, dar o să mai 
învăț și voi da examen de ad
mitere pină ce voi reuși.

— Și între sesiunile de admi
tere nu doriți să munciți ?

— Nu am timp să muncesc I

poată învăța și să dea din nou 
examen de admitere la facul
tate. Eu aș vrea să muncească, 
dar i-ar trebui un serviciu ușor 
ca să nu obosească și să poată 
învăța.

— Știați că în luna septem
brie am stat de vorbă cu el și 
l-am oferit un asemenea post, 
impiegat de mișcare la I.O.T.C. 
Cluj ?

— Nu, nu știam că a obținut 
un serviciu.

— S-a prezentat la oficiul 
forțelor de muncă, și-a luat 
repartiția, dar la locul de mun
că nu s-a prezentat. Nu credeți 
că e timpul să se întrețină sin
gur ?

— E ttaăr încă, mai are timp 
să încerce să-și asigure un loc 
de muncă mai ușor. Cît a fost 
el student, avea colegi de 40 de 
ani...

Părerea „băiatului mamei” 
care la 27 de ani nu mai este 
chiar așa de tinăr, n-am au
rit-o. Dar faptele sale ne a- 
jută să-1 cunoaștem. La o lună 
după începerea cursurilor uni
versitare pleacă la Craiova să 
caute un loc liber Ia facultate, 
li spune ei mamei sale. Dar 
nu-i spune că a obținut o re
partiție pentru un post care 
i-ar asigura condiții optime de

ACCENTE _

ȘTIINȚE SOCIALE
unde ra- 
individ-so- 

reclamă 
de na- 
confere 

celui tî- 
ales 1 — 

pro-

Paraziți sub 
oblăduirea familiei

Cursul de stenografi» l-am ur
mat pentru a-mi fi mai ușor 
la facultate.

— Este o fată bună. Intervine 
mama, stă toată ziua ta casă 
și învață, așa că sint mulțu
mită. Nj are nevoie să mun
cească. eu stat tacă fa stare 
s-o Întrețin I

Ne surprinde tonul eu care 
sint rostite aceste ultime cu
vinte ; cum I se poate pretinde 
fiicei sale să muncească, din 
moment ee ea învață toată 
ziua?

l-am 
mele 
spus 
zile. 

N-am așteptat degeaba. A 
ridicat problema in organi
zația de partid, a ajuns pină 
la conducerea fabricii și a 
insistat pină ce a reușit să 
obțină pentru copilul meu un 
loc la creșă. Singură poate 
nu reușeam atit de repede...". 
Ce calități apreciati la 
Marta Șinka ? — am între
bat-o pe inginera Eugenia 
Suciu, căutînd să fixez in a- 
cest fel mai exact portretul 
secretarei U.T.C.

— Poate cea mai impor
tantă, din punctul meu de 
vedere, este aceea de a nu 
se lăsa infrintă, chiar cind 
abia întrezărește o posibili
tate de succes. Perseverează 
în realizarea ideilor, a pro
punerilor valoroase, fie cind 
e vorba de producție sau de 
viața de organizație, fie a- 
tunci cind trebuie rezolvate 
problemele personale de 
muncă și de viată ale tineri
lor.

într-adevăr, toți cei cu 
care discutasem, ca și aceia 
cu care am mai stat de vorbă 
după aceea, vorbeau frumos, 
cu plăcere, despre Marta 
Șinka. Iar pentru fiecare 
dintre calitățile sale, vădind 
omenie, corectitudine, fermi
tate, devotament, exista în
totdeauna acoperirea în aur 
a faptelor. Străbatea astfel, 
din mărturisirile tinerilor, 
sentimentul comunității, spi
ritul de colectivitate, polari
zat în, și prin, personalitatea 
secretarei U.T.C. Sint calită
țile pentru care uteciștii au 
ales-o și în această toamnă 
în fruntea lor.

MIRCEA BORDA
—

CĂ SE POATE"
— Virgil Boboc, te-aș ruga să 

te prezinți.
— Mai întîi să vă spun că am 

17 ani și sint elev în clasa a 
Xl-a E. Ia Liceul „Ion Creangă* 
din Capitală: apoi, că în vară, la 
sfîrșitul anului școlar, am În
cheiat cursurile printre premian- 
ții clasei. Și în aceste luni, la 
învățătură am obținut numai 
note bune și foarte bune. îmi 
place foarte mult fizica și chi
mia, mă străduiesc să fiu un bun 
coleg, să mă comport întotdea
una disciplinat. Despre mine se 
spune că nu îmi lipsește curajul. 
In sfîrșit, să vă prezint și amă
nuntul cel mai recent notat in 
biografia mea. Cu puțină vreme 
in urmă, la adunarea de alegeri, 
uteciștii din clasă m-au ales în 
fruntea lor, ca secretar al orga
nizației U.T.C....

— Fără îndoială, te-ai întrebat 
ce motive i-au îndemnat să-ți 
încredințeze mandatul de condu
cere al organizației U.T.C. pe 
clasă. Ai putea să ne împărtă
șești răspunsul pe care l-ai dat 
acestei întrebări ?

— Bineînțeles. De fapt, chiar 
în adunarea de alegeri s-a ridi
cat această problemă. Cred că 
hotărîrea uteciștilor a fost deter
minată într-o măsură și de si
tuația mea personală la învăță
tură și disciplină, de faptul că 
mă număr printre cei mai buni 
elevi ai clasei. Dar nu este sin
gurul motiv. Vedeți, clasa noas
tră nu este apreciată printre 
fruntașele liceului, ba dimpotri
vă. In catalog sint trecute des
tule note mici, mulți elevi sint 
mediocri. Toate astea s-au 
discutat în adunarea de ale
geri. Atunci, mulți uteciști 
s-au ridicat și au cerut să 
facem ceva pentru a îndrepta 
lucrurile ca să nu mai fim prin

tre codași. Cind am fost votat se
cretar U.T.C.. mi s-a spus că de 
mine depinde, in prunul rind. ca 
in liceu să nu se “a: vorbeasc* 
despre clasa a XI-a E asa c-n 
se vorbește astăzi, că 3csa-.ja- 
ția se biztue pe curajul ees de

sarcină cu colegul ie bancă. Cu 
el am reuș.: ca cel puțin pină 
acum să na aibă vreo aocâ de 
ar.genți. D ajst mai ales la 
ehcnee (t fine*. =nde md prâee? 
=a- boe p c=de ei txt-spc* *- 
bcsjtăfi ma: =ar-„ An ver

— Dar fiul dumneavoastră 
unde lucrează’

— Nu e încadrat nici el ni
căieri. dar acum nu este aca
să— Este arestat U Urge Mu
re*. Nu știu pentru ce!

— 5i stareți mulțumită ta 
sriuațaa de a întreține amîndoi 
ropi-i .fata 24 de ani, băiatul
— 23 «te ani)’

— BăisuU r.e-a făcut de ru- 
șme. Dar fetița. O a învățat,
- acoaste la perfecție opt limbi 
străine, la fel ca și bunicul și 
s-cricv-Vrui ei... Nu a învățat 
a—tsa ani, pentru o meserie. 
Prefer să aibă grijă de un co
pci e» verini, dedî să se aa- 
gi.ece undeva.

pregătire, dar ta același timp 
și „traiul pe propriile-i picioa
re”. Preferă sa fie întreținut 
în continuare de mamă. înșeală 
pe cei care l-au înțeles si au 
încercat să-l ajute,

Cazurile petrecute sînt izo
late, ceea ce le leagă însă e 
optica sau mai precis ușurința 
intolerabilă cu care privesc 
viața. Procesul mentalității lor 
implică și pe acela al părinți
lor lor. Culpă evidentă și deo
sebit de rezistentă, dacă ne 
gîndim că acești părinți își fac 
un fel de libertate orgolioasă 
din a-i crește și sprijini așa. 
Nu trebuie așteptat să vină le
gea penală cu tăișul ei pentru 
a elimina acest soi de parazi
tism social ; este de datoria 
noastră, a fiecăruia, la locul 
de muncă și acolo unde ne pe
trecem timpul liber, a organi
zației U.T.C. și a celorlalți fac
tori, de a acționa ferm, pen
tru a restrînge cît mai mult 
cercul celor care nu dau nimic 
societății, fa schimb caută să 
obțină cît mat mult de la ea.

Pină 
portul 
ci etate 
clarificări 
tură să-i 
omului — 
năr mai
sentimentul 
prtei sale contem
poraneități, a pro
priei sale cunoaș
teri de fapt, a pro
priului său de
mers ? Pină unde, 
altfel spus, lumea 
ideilor mișcă aces
te uriașe roți ale 
existenței noastre 
și unde acestea din 
urmă devin stare 
a ideilor, suport 
viu, dinamic al a- 
cestora, impulsul 
permanent treaz 
ce le hrănește, 
proiectîndu-le in
tr-un omniprezent 
viitor ?

întrebarea nu vi
zează cituși de pu
țin, cred eu, un 
răspuns de o ele
ganță retorică. 
Ceea ce am învă
țat cu ani in urmă 
se revendică azi cu 
serioase reciclări. 
Și asta nu numai 
datorită formidabi
lului volum de cu
noștințe stocate în
tre timp de memo
ria lumii sau 
mai datorită pro
gresului pe 
însăși tehnica 
cercetare și elabo
rare a studiilor 
privind omul și so
cietatea l-a dobin- 
dit, ci și datorită 
unei mai atente și 
cuprinzătoare vi
ziuni cu care ne-am 
deprins a opera și 
medita ' ' ' 
asupra 
vieții 
gindirii 
litice 
sale ____________
despre noi. Că în
tre această viziune 
dinamică, înnoitoa
re și viața căreia i 
se aplică există 
incă spații albe, di
fuze, ca să spunem 
așa, și către care 
spiritul de cerce
tare întoarce prea 
rareori fascicole de 
raze poposind poa-1 
te mai des chiar

nu-

care 
de

noi înșine, 
muncii și 

noastre, a 
social-po- 

în datele 
fundamentale

decît ar fi nevoie 
în domenii colate
rale și uneori des
tul de comode, asta 
e o realitate și, in
discutabil, una din
tre cele ce nu sînt 
chiar atit de sim
plu de remediat. 
Mă gtndesc astfel 
că însuși Proiectul 
de norme ale mun
cii și vieții comu
niștilor, ale eticii 
și echității socia
liste 
de fapt 
problemei 
celor mai arzătoa
re, și nu atit din 
motive de etică, 
bunăoară, cît de 
politică in general. 
Științele sociale, în 
emanația lor, plea
că de la om ca ră
dăcină a lucrurilor 
dar se înalță și ac
ționează, evident, 
in sfera spiritului. 
Ei bine, și proble
ma care rămine și 
care preocupă e to
tuși aceasta, a ră
dăcinii ! Nu in
tr-un sens general, 
absolut, ci in
tr-unui direct, con
cret, cotidian. Fi
indcă de această 
rădăcină se leagă 
obiceiuri, deprin
deri, atitudini, de
vieri de optică și 
comportament, de 
ea, de frumusețea 
și sănătatea ei 
proaspătă se leagă 
însăși substanța și 
armonia creșterii, 
a construcției noas
tre multilaterale. 
Și tot către ea, că
tre această rădăci
nă se întoarce și 
spiritul, lucrează 
asupra ei. Înțele
gem așadar că 
voința de perfec
țiune se transfor
mă în necesitate 
politică expresă și 
că în libertatea 
noastră de creștere 
concentrăm fiecare 
însăși nevoia și 
imperativele vieții 
sociale la nivelul 
maximelor ei posi
bilități. Mai con
cret, ceea ce mi se 
pare absolut nece
sar e de a face din 
științele sociale —

circumscrie 
fondului 
noastre

și nu numai de la « 
catedră ! — un ins- ] 
trument propriu - 
condiției de a gin- - 
di, munci și trăi } 
in chip comunist. < 
Fiindcă nu sint < 
rare cazurile cînd, J 
teoretic, 
deține 
solide < 
tregul 
social, i 
portul 
cietate, 
în contact 
cu viața, i 
ca.
ca-n 
unei 
teci, 
altă 
parcă se poticnește 
cu ochii pe literă ! 
Și își exprimă a- 
cordul sau deza
cordul'. Sau încru
cișează fatal mîini- 
le, aminind. Și se 
amină pe sine, își 
amină și abando
nează uneori per
sonalitatea. Pro
blema care se pu
ne, cred, e nu de 
a-I face să fie de 
acord sau nu cu o 
realitate, cu un fe
nomen, ci să înțe
leagă acea realita
te, chiar în asperi
tățile și neajunsu
rile ei de moment, 
Ințelegind-o, se 
poate integra și 
efortului pentru 
continua ei perfec
ționare. Neînțele- 
gind-o, și deci nea- 
vînd cum s-o aju
te, poate cădea u- 
șor în plasa unui 
nemulțumit din 
egoism ; a moftu
lui după care se 
strimbă din nas și 
se rîde fin în col
țul gurii. Ceea ce 
seamănă tot cu un 
spațiu alb, incoe
rent, difuz, dar cu 
unul care ține și 
de procesul ins- 
tructiv-educativ și 
pentru acoperirea 
căruia în plan etic 
vorbind, științele 
sociale au avut un 
rol mai puțin ac
tiv.

Poate că de-acum 
înainte...

tînărul 
cunoștințe 

despre în- 
mecanism 

despre ra- 
individ-so- 
dar care, 

t direct 
cu muri

se reculege 
fața rafturilor 

alte biblio- 
Parcă vede o 
carte acolo,

a lua atitudine față de leneși *i 
indisciplinați. Din aceste motive, 
am fost ales secretar. Firește că 
nu vreau să le dezmint speran
țele puse in mine. A^i deja d- 
teva argumente concrete pnctru 
a dovedi aceasta.

— Care anume ?
— De pildă, cu elevii cei mai 

buni la o materie sau alta, vrem 
să alcătuim grupe de studiu ca 
să învețe împreună eu elevii 
slabi la disciplina respectivă. Eu 
însumi mi-am asumat această

bs cu tovarășul ruvr- care 
conduce orele mostre de prac
tică la întreprinderea _Erserg>- 
reparații*. sâ stabilească norme 
precise pentru fiecare elev. Pînă 
in prezent, așa ceva nu există și 
sint unii care profită pentru a nu 
lucra, pentru a-și pierde vremea 
în mod taotfl prin întreprin
dere. Afiind de această inițiati- 
'A- cei vizați s-au cam supărat pe 
mine, dar am insistat. Pină la 
urmă vor trebui să respecte nor
mele botărite. Asa o să li se ia 
una din posibilitățile de a chiuit 

Sigur că situația încă nu s-a 
schimbat prea mult cu aceste 
fapte. în schimb, atmosfera din 
dasă a început să se învioreze. 
Ceea ce este foarte important, 
pentru că intre noi circula ideea 
ca fiecare să-și vadă de treaba 
ho. că pe cel de alături îl pri
vește numai pe el ce face, bine 
sau rău. Țin să le arăt că așa 
ceva nu se poate, că doar sint 
uteciști si au datoria de a privi 
situația celorlalți ca pe propria

St Coca !șa apri_!aee ma-na ca 

vreau să muncesc alături de 
niște oameni fără studii, după 
ce as favățat toată viața I

Să rezumăm cazul de față : 
mana, cu o pensie lunară de 
600 de lei întreține doi copii 
la o vîrstâ la care foștii lor co
legi de școală muncesc sau se 
pregătesc pentru muncă. Crede 
că așa îi ajută— Băiatul, după 
ce s-a perindat prin mai multe 
orașe din țară, e arestat acum, 
li este rușine de el, dar situa
ția lui nu i-a ajutat să înțe
leagă că nu e potrivit să-și lase 
fiica sâ treacă în al șaptelea an 
de ședere fără muncă, cu spe
ranța că odată și odată va fi 
studentă.

„E tinăr incă. Avea colegi 
de 40 d« ani..."

lor problemă, că trebuie să ac
ționeze in consecință. M-am an
gajat. primind calitatea de secre
tar U.T.C.. să le dovedesc eu, cel 
dinții. acest lucru. Altfel, nu văd 
cum o să ajungem printre cla
sele fruntașe din liceu, așa cum 
colegii înșiși s-au exprimat in 
adunarea de alegeri. Nu am 
dreptate ?

— Ba da. Virgil Boboc. Ai per
fectă dreptate 1

TRAIAN GANJU

II așteptam pe Boroș Gheor- 
ghe, domiciliat in Cluj, Piața 
Ștefan cel Mare nr. 10, ap. 7. 
Se prezintă mama lui care ne 
spune că e plecat din Cluj. 
Undeva, la Craiova, să vadă 
dacă mai sînt locuri la facul
tatea de medicină (? 1) și la 
Timișoara, Ia niște rude.

— Ce vîrstă și pregătire are 
fiul dumneavoastră ?

— Are 27 de ani, a terminat 
liceul și a urmat doi ani cursu
rile Institutului de medicină și 
farmacie din Cluj. N-a mai 
putut continua ; e un băiat cu 
ghinion, a fost exmatriculat 
Din ’70 ÎI întrețin eu, ca să

ȘCOALA
(Urmare din pag. 1)

— Cele patru „catedre*, con
duse de activiști ai comitetu
lui municipal U.T.C. sau cola
boratori, grupează diferite do
menii tematice astfel : „Con
strucție U.T.C. — principii si 
norme de conducere științifică 
a activității de organizație" ; 
„Probleme de politică econo
mică" ; „Probleme actuale ale 
politicii de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te" ; „Relații politice interna
ționale contemporane".

— Cine se poate înscrie la 
cursuri ?

— La recomandarea Comite
tului municipal Tîrgoviște al 
U.T.C., s-au înscris pentru a 
urma aceste cursuri aproape 
150 de tineri, în primul rind 
secretarii comitetelor U.T.C. și 
locțiitorii acestora, dar și alți 
uteciști, din rîndurile activului 
de bază al organizațiilor U.T.C- 
din municipiu, dintre Cei mai 
buni tineri, fruntași în muncă, 
la învățătură și in activitatea 
obștească.

— Care sînt formele și mo
dalitățile folosite în cadrul pre
gătirii prin „școala politică 
U.T.C." ?

— Un loc important ocupă

A. L ZAlNESCU

POLITICA U.T.C.
prelegerile și expunerile urma
te de întrebări și răspunsuri, 
Insă unele teme sint abordate 
și prin organizarea de semina- 
rii, dezbateri, mese rotunde, 
simpozioane, schimburi de ex
periență și altele.

— Cum este asigurată con
ducerea prin cadre de specia
litate a diferitelor activități 
preconizate de „școala politică 
U.T.C." abordarea competentă 
a unei problematici atît de 
complexe ?

— In afara unor membri cu 
munci de răspundere din bi
roul comitetului județean 
U.T.C., ne-am asigurat sprijinul 
și contribuția efectivă din 
partea comitetului municipal și 
județean de partid, a unor lec
tori ai C.C. al U.T.C. și a unor 
cadre de conducere din marile 
unități economice ale județu
lui Dîmbovița.

— Catedra „Construcție 
U.T.C." .urmărește desigur 
transmiterea unor cunoștințe 
practice privind conținutul și 
metodele activității de organi
zație. In ce fel ?

— Școala în ansamblu este 
organizată In sensul unor ase
menea deziderate. Cît privește 
catedra „specializată" pentru a- 
ceastă problematică, aș enume
ra, ca argument, cîteva din

problemele incluse în progra
mă : „P.C.R. — făuritorul și
conducătorul organizației de ti
neret din România. Necesita
tea conducerii de către partid 
a Uniunii Tineretului Comu
nist"; „Rolul și statutul social 
al U.T.C. în sistemul democra
ției noastre socialiste"; apoi, 
„Congresul al IX-lea despre 
dezvoltarea democrației in via
ța de organizație"; „Atribuțiile 
și rolul organelor conducătoare 
în activitatea U.T.C."; în sfîr
șit, „Folosirea formelor și pro
cedeelor de cunoaștere, orga
nizare și conducere științifică a 
activității organelor și organi
zațiilor U.T.C."; „Adunarea ge
nerală — școală de educație 
comunistă. Preocuparea comi
tetului U.T.C. de la Uzina de 
utilaj petrolier pentru alegerea 
temelor, pregătirea și desfășu
rarea adunărilor generale" și 
altele. Referindu-mă la cadrul 
însuși asigurat pentru un fer
til schimb de opinii între par- 
ticipanți, consider util de a- 
mintit, între altele, schimbul 
de experiență consacrat forme
lor, procedeelor și metodelor 
de cunoaștere a tinerilor, de 
planificare, organizare și con
ducere a muncii de organiza
ție, de repartizare a sarcinilor 
pentru membrii activelor U.T.C. 
și pentru fiecare utecist.
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ÎNTREBARE:
Din nou vă propunem o digresiune. Un moment, dacă vreți, 

de respiro, cum se numește în sport. Numeroși tineri cititori, 
care urmăresc serialul nostru, ar vrea să afle unele amănunte 
despre nașterea jocului de tenis, felul cum au evoluat terenu
rile, dimensiunile acestora și părțile anexe ale tenisului. In 
fond, cine a inventat tenisul ? Cum și unde se juca el, la 
început ? Ne puteți condensa istoria tenisului intr-o secvență a 
serialului nostru ?

W MULȚUMESC 
MAIOR WIKtFIELD

Am ascultat deseori povești despre istoria tenisului. Le-am 
ascultat, mai ales, în Anglia. Englezii sînt mari amatori de is
torie, mai ales cînd e vorba de sport. Unii susțin că tenisul e 
vechi de pe vremea lui Homer, cînd s-ar fi numit Sphairistike, 
dar nu cred că e așa : grecii numeau astfel toate sporturile in 
care se folosea o minge.

Tenisul „modern" s-a născut în anul 1874. In acel an, maiorul 
englez Wingfield a sistematizat pentru prima oară regulile 
strămoșești ale jocului de astăzi. Mă veți întreba de unde vine 
denumirea de tenis. Povestea e destul de complicată. Mai întîi 
ar trebui să vă spun că tenisul se trage de ja jocul franțuzesc 
longue-paume. Acesta a fost un joc de sală, foarte vechi în 
Franța, practicat cu multă asiduitate de Charles al V-lea și de 
Henric al IV-lea. (Jeu de Paume e celebru în lumea întreagă, 
pentru că în sala acestui joc s-au adunat revoluționarii, pentru 
a-I asculta pe Mirabeau).

Din faimosul jeu de Paume s-a născut, deci, în 1874, tenisul, 
pe care Wingfield l-a botezat Sphairistike. Acest nUme avea să 
dureze foarte puțin, deoarece englezii au renunțat curînd la

denumirea grecească, trecînd la Lawn-tennis. (Lawn înseamiîâ 
gazon, iar tennis vine de la franțuzescul tenez). La jeu de paume, 
jucătorul care servea își anunța partenerul prin strigătul „Te
nez". Englezii, auzind mereu acest cuvînt, au trecut la tenetz 
și-apoi la tennis.

Cam asta este trecerea de la preistoria Ia istoria tenisului. 
Trebuie să vă spun că la început terenul nu era un dreptunghi, 
ci un fel de oval strangulat la mijloc, pe linia fileului. Trebuie 
să vă mai amintesc că în acea perioadă de început fileul era 
mult mai înalt, avînd înălțimea de 1,52 m, față de mal puțin un 
metru cît are astăzi.

O dată încăput pe mîna englezilor, .vechiul jeu de paume a 
început să capete reguli foarte exacte. Pedanteria tipică a en
glezilor a făcut din tenis un sport farmaceutic. înălțimea precisă 
a fileului (0,915 m) este doar un început. Trebuie să reținem că 
englezii au mers la amănuntul total. Așa, de pildă, ei au fixat 
diametrul mingii între 0,0635 m și 0,0667 m. Dar asta n-a fost 
totul. Curînd avea să se facă și precizarea greutății mingilor. 
De atunci și pină astăzi, mingile trebuie să nu cîntărească mai 
puțin decit 56,70 grame și mai mult decît 58,47 grame. Aceste 
dimensiuni și greutăți rezistă de aproape 100 de ani. (După cum 
v-ați dat seama, probabil, peste doi ani vom sărbători centena
rul tenisului, iar peste cinci ani vom vedea la televizor ediția 
jubiliară a Wimbledonului, care va marca 100 de ani de la or
ganizarea primului turneu în aceasă catedrală a tenisului).

Dar să revin la mingi. Precizarea dimensiunii și a greutății 
n-a fost totul. Englezii au decis că e nevoie și de o precizare 
suplimentară privind elasticitatea mingilor. In acest scop el au 
făcut adevărate calcule de fizică, ajunglnd la următorul rezul
tat : o minge de tenis trebuie să sară (de la pămînt) cel puțin 
1,346 m și cel mult 1,473 m, dacă este lansată pe o suprafață de 
ciment, de la înălțimea de... 2,54 m. (Ca să fim foarte obiectivi, 
acești milimetri și aceste sutimi de grame nu sînt doar expresia 
bizareriei engleze, ci pur și simplu traducerea vechilor măsu
rători engleze).

Așa a început frumoasa poveste a tenisului. In primii ani au 
dominat englezii, A fost vremea fraților Doherty. Apoi tenisul 
s- a extins. Foarte interesantă a fost, însă, și disputa jucătorilor 
din Anglia cu cei din Franța. Creatorii faimosului jeu de paume 
aveau să revină „la putere" spre sfîrșitul celui de al treilea dece
niu, cu vestiții lor mușchetari Cochet, Borotra, Lacoste și Brug- 
non. In acele timpuri, Franța a mai avut și o foarte mare jucă
toare, una dintre cele mai mari din istoria tenisului : Suzanne 
Lenglen. Deși Suzanne purta un turban foarte la modă pe cap 
și o rochie plisată pînă aproape de glezne, se pare că jocul ei 
nu era mai prejos decît cel al campioanelor de azi. Bineînțeles

că existau diferențe la capitolul capacității de efort, dar plusul 
de astăzi se datorează mai mult progresului științific general 
și mai puțin calităților deosebite ale contemporanilor și con
temporanelor noastre. (E suficient, cred, să va spun că, în 
timpul unui meci, cînd Suzanne Lenglen obosise, tatăl ei a 
coborît din tribună și i-a dat să bea o dușcă de coniac, pentru 
a vă da seama că între timp s-a mai schimbat cite ceva).

Pentru că tot am revenit în Franța, sâ poposim puțin asupra 
denumirii rachetă. De unde vine rachetă? Englezii spun 
rackett. Ei au preluat denumirea de la franțuzescul raquette, 
care vine la rindul său de la rasquette. Acest rasquette iși trage 
sursa de la latinescul racha, care înseamnă încheietura niîinii, 
și care provine, la rîndul său, de la un nume asemănător venit 
tocmai din Arabia. (Așa se explică, hai să glumim, faptul că 
egipteanul Ismail El Shaffei este un foarte talentat jucător de 
tenis Și pentru că o să-mi cereți, sînt sigur, o explicație și 
pentru apariția lui Ilie Năstâse, o să trebuiască să fac o legătu
ră între latinescul racha și predilecția extraordinară a lui 
Năstase pentru jocul din încheietura mîinii, care face ca min
gea expediată de Ilie să aibă nuanțe de grade și secunde, în 
timp ce mingile campionilor mai puțin subtili au direcții mult 
mai puțin numeroase).

Iată, deci, că acest sport foarte, englezesc a luat două denu
miri franțuzești : tennis, de la tennez, și rackett de la franțu
zescul raquette. Fenomenul este foarte explicabil, pentru că en
glezii au luat multe de la francezi, începînd cu Wilhelm 
Cuceritorul.

...Intr-o seară, la Londra, după joc, cînd oboseala mi se furișa 
în picioare și cînd aveam impresia că pot bea o tonă, de oran
jadă, un bătrînel englez îmi spunea, cu umorul caracteristic 
tuturor celor de dincolo de Mînecă, o poveste de aerm vreo 500 
de ani, cu doi păstori englezi. Păstorii, 'băștinași desigur, re
marcaseră că boul, cînd se află pe pajiște, poartă numele locu
lui, adică ox. In momentul în care, însă, friptura de vacă (sau 
de bou) ajunge pe masa lordului sau a baronetului, ea nu se 
mai numește friptură de ox ci beef. Iar beef vine de la boeuf, 
cuvîntul franțuzesc adus de feudalii normanzi ai lui Wilhelm 
Cuceritorul.

Așa s-a întîmplat și cu tenisul. Francezii au dat ideea, iar 
englezii au pus-o în practică.

în numărul următor am de gînd să comentăm un pic nenu
măratele denumiri englezești ale tenisului, de la forhand la 
slice, de care are nevoie orice jucător tînăr, în de^iga căruia se 
află și bastonul de participant la turneul de Ia Wimbledon...
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SE POATE PRELUNGI 
VIATA TRACTOARELOR ?

EXEMPLUL EXISTA : 
S.M.A. VIȘINA

„...la Vișina,, ne încredințea
ză inginerul Ion Florea, direc
torul S.M.A., lucrăm de 5 ani 
cu tractoare care au împlinit 
vîrsta casării. Nu cu unul sau 
două, ci cu 46. Conducîndu-ne 
după prevederile în vigoare ar 
fi însemnat ca mai bine de o 
treime din dotarea stațiunii de
mult să fi fost materie primă 
pentru furnale. Noi, însă, ne-am 
opus scoaterii din producție a 
unor mașini care dau randa
ment. Sigur, n-a fost ușor ; toa
tă lumea știe că o mașină a- 
junsă la vîrsta casării e obosită. 
Le-am reparat cu grijă, le-am 
dat pe mina unor adevărați me
seriași — oameni care, cum 
spunem noi, și cu o jumătate 
de tractor și-ar face planul —, 
le-am repartizat cu judecată 
tehnică de gospodar, fiecare lu
crare. Cu alte cuvinte le-am op
timizat programul cotidian. Și, 
pot spune, că în toate cazurile 
veniturile planificate au fost de
pășite. Lucrările executate cu 
asemenea mașini au fost recep
ționate numai cu calificativul 
de foarte bine, iar cîștigul me
diu al mecanizatorilor a depă
șit, constant, 1500 lei. Aceste 
46 de tractoare, celelalte mașini 
agricole a căror viață producti
vă a fost prelungită au consti
tuit și în acest an pivotul de 
rezistență în reușita depășirii 
pînă la dublare a producțiilor 
medii de grîu, porumb și sfeclă 
de zahăr".

Și Stațiunea pentru mecani
zarea agriculturii Vișina nu a 
primit în ultimii trei ani nici 
măcar o mașină agricolă prin 
dotare. în același timp, însă, vo
lumul lucrărilor executate meca
nizat a crescut, de la an la an, 
cu 15—20 de procente, iar înde
plinirile prevederilor de plan 
au constituit mereu recorduri. 
Pe 15 noiembrie, de pildă, uni
tatea sus amintită a îndeplinit 
prevederile planului de produc
ție pe anul în curs. Toate aces
tea subliniază calitățile unui co
lectiv de muncă, evidențiază 
justețea orientării de a se men
ține în producție mașinile ce au 
ajuns la vîrsta casării, invită, 
totodată, la o analiză complexă 
asupra posibilităților de care se 
dispune și în secțiile de meca
nizare ale altor unități privind 
menținerea în exploatare a ma
șinilor agricole teoretic conside
rate potrivite doar pentru... to
pitorii.

DEMONSTRAȚIA 
S-A FĂCUT
PRIN CALCULE

Cifrele sînt edificatoare. Au 
precizie atunci cînd sînt prezen
tate și interpretate de către oa
meni competenți, de către ace
ia care au dobîndit experiența 
activității în domeniul mecani
zării. In discuția organizată la 
Slatina, inginerii Nicolae Fene, 
de la S.M.A. Corabia, Dan Bibi, 
de la S.M.A. Caracal, Ion Flo
rea de la S.M.A. Vișina și Stan- 
cu Șerbănescu, vicepreședinte al 
consiliului tineret sătesc, au așe
zat pe talerele cîntarului pe de 
o parte cheltuielile impuse de 
păstrarea în bună stare de func
ționare a tractoarelor și mașinilor 
agricole și pe de altă parte ve
niturile realizate, implicațiile 
utilizării în continuare a mași
nilor agricole asupra producții
lor obținute de către benefici
ari. S-a subliniat, în unanimi
tate, necesitatea realizării unei 
reparații capitale, în cazul trac
toarelor și a mașinilor agricole 
și a cel puțin două-trei întreți
neri în cazul tractoarelor. Cît 
se cheltuie? 30 000 în cazul u- 
nui tractor, circa 5 000—6 000 
în cazul preselor de balotat paie 
și a remorcilor auto, 2 000 —
3 000 atunci cînd este vorba 
despre mașini de împrăștiat în
grășăminte chimice și semănă- 
torile universale. Cît se cîștigă 
pentru activitatea desfășurată de 
către aceste tractoare și mașini 
agricole ? După o reparație ca
pitală un tractor funcționează
4 500 de ore, adică doi ani. 
Executând lucrări de medie di
ficultate, în această perioadă a- 
sigură obținerea a circa 90 000 
de lei venituri. Alăturînd cifre
le rezultă eficiența păstrării în 
exploatare a tractoarelor^ ajunse 
la vîrsta casării. (Nu luăm în 
calcul consumul de carburanți, 
cheltuielile de întreținere și sa
lariile mecanizatorilor întrucît 
aceste plăți s-ar fi realizat și în 
situația dotării cu mașini noi). 
Cu fiecare dintre aceste trac
toare se pot executa lucrări com
plete pe circa 60 de hectare ceea 
ce permite obținerea a circa 
200 de tone de cereale. Extin- 
zînd calculul la cele 857 de 
tractoare propuse spre casare în 
1973 rezultă că acestea asigură 
executarea unor lucrări comple
te pe aproape 52 000 de hectare, 
garantând obținerea a peste 200 
mii tone cereale.

Am insistat asupra lucrărilor 
ce se pot realiza cu eficiență 
maximă de către tractoarele 
menținute în exploatare. Specia
liștii nu numai că le-au numit, 
dar au realizat și o diagramă a 
utilizării tractoarelor în execu
tarea lucrărilor în epoca optimă. 
40 de zile din an, acestea pot 
fi utilizate la executarea grăpă- 
rilor. 30 de zile Ia sapa rotati
vă, 20 de zile la împrăștierea 
îngrășămintelor chimice și a 
prăfuirilor contra bolilor și dău
nătorilor, 20 de zile la semănat, 
15 zile la executarea lucrărilor 
de cosit și 20 de zile la tocarea 
furajelor pentru siloz. Tot res
tul timpului pot fi utilizate la 
efectuarea transporturilor pe 
distasțe mici. Din experiență, 
s-a subliniat inoportunitatea uti
lizării tractoarelor la executarea 
arăturilor de bază, la discuit, la 
tăvălugit, cuplarea cu combina 
și cu cultivatorul.

Discuțiile au sintetizat o pro
punere pentru conducerea Mi
nisterului Agriculturii, a Minis

STANCU ȘERBĂNESCU. 
vicepreședinte al Consiliului 
tineret sătesc : „Cheltuielile 
impuse de reparația capitală 
a unui tractor nu depășește 
30 000 lei, veniturile însă 
ajung Ia peste 90 000 lei. Cîș
tigul e cert".

IOANA GHIGIU, activistă a 
comitetului județean U.T.C. •• 
„Vom desfășura o vie activi
tate în rîndul tinerilor meca
nizatori, astfel încît toate 
mașinile a căror viață pro
ductivă va fi prelungită să 
fie deservite de către ei...“ 

terului Muncii și a Ministerului 
de Finanțe: acordarea unor coe
ficienți stimulatori la salarizarea 
mecanizatorilor care lucrează pe 
mașinile a căror viață direct 
productivă este prelungită prin 
măsuri adoptate pe plan local. 
Apare necesar, m general, susțin 
mecanizatorii, ca salarizarea să 
se efectueze nu numai in func
ție de calificare, de vechime si 
volumul lucrărilor executate, dar 
și de gradul de uzură al mași
nilor.

Menținerea in exploatare a 
tractoarelor și mașinilor agricole 
ce au îndeplinit condițiile spre 
a fi casate ridică, totodată, pro
blema pieselor de schimb. Cu 
atât mai mult dacă avem în ve
dere faptul că in acest caz re- 
condiționarea este aproape ex
clusă. In discuțiile lor, practici
enii din județul Olt au numit 
cîteva dintre unitățile ce ar pu
tea deveni — alături de atelie
rele S.M.A și bazele de aprovi
zionare — furnizori siguri de 
piese de schimb.

ILIE VÎRJOGHE. secreta
rul comitetului U.T.C. a 
S.M.A. Caracal : „Acțiunile 
desfășurate vor viza in pri
mul rînd realizarea cu fie
care mașină a maximului de 
randament. Ne stă in pu
tință...".

DAN BEBI, inginer șef cu 
reparațiile la S. M. A. Ca
racal : „17 tractoare sint pre
văzute la noi pentru casare 
Toate însă vor lucra ! Am 
luat toate măsurile".

1. ȘCOLILE 
PROFESIONALE 
DE MECANICI 
AGRICOLI .

Elevii din anul I ai școlilor 
profesionale de mecanici agri
coli efectuează practica în ate
lierele proprii, pondere având 
lucrările de lăcătușerie. strungă- 
rie. sudură etc. Fiind dotate cu 
mașinile și aparatele necesare, 
dispunind de cadre de instruc
tori cu experiență, atelierele șco
lilor profesionale de mecanici a- 
gricoli pot deveni, in chipul cel 
mai eficace, principale centre 
de producere a pieselor de 
schimb stringente pentru unită
țile de mecanizare din apropiere. 
Tovarășul Marin Lungu, director 
al Școlii de mecanici agricoli 
dm Bals, enumera doar o par
te din reperele ce le-ar putea 
executa’ elevii : debitarea suban- 
samblelor la grapele cu colți re
glabili, distanțierii și lagărele de

r

MARIN TEAL". activist al
I „Vom patrona dialogul iutre j 
I tinerii din industrie și tinerii I 
I mecanizatori in sensul reali- | 

zării de către primii a o bună i 
parte din piesele de schimb I 
necesare—".

ION FLOREA. directorul
S.M.A. V ișina : ..De cinci ani 
lucrăm cu tractoare care au 
implinit virsta casării. Nu cu 
unul sau două ci cu 46..."

Fotografiile: O. PLECAN 

la tăvălugii inelari, axele și la
gărele de lemn de la grapele 
stelate, apărătoarele din tablă de 
la cutiile de pinioane, grapele 
lanțate și tuburile distribuitoa
re de la semănătorile SU-29, 
rolele, întinzătorul de lanț și 
bridele de la semănătorile 
S.P.C.-6, toate subansamblele 
de la cultivatoare, bucșele cru
cilor cardanice și axele melcate 
de la combinele C-3, axele de 
disc, bridele și bolțurile de la 
grapele cu disc precum și alte 
aproximativ 30 de repere nece
sare punerii în perfectă stare 
de funcționare a celei mai mari 
părți dintre cele 132 de tipuri 
de mașini ce alcătuiesc sistema 
în cadrul agriculturii mecaniza
te a județului Olt. Este necesar 
insă ca direcția de specialitate 
din cadrul Ministerului Agricul
turii, Industriei Alimentare și A- 
pelor să includă in planul de 
producție al școlilor profesiona
le de mecanici agricoli executa
rea unor asemenea operații : să 
se îngrijească de asigurarea unei 
aprovizionări optime cu materia
lele necesare.

2. UZINA DE 
REPARAȚII PENTRU 
UTILAJ AGRICOL

Un semn de întrebare a apă
rut în urma discuțiilor de la 
Slatina : Uzina de reparații pen
tru utilaje agricole din Balș nu 
mai execută reparații pentru nici 
una dintre mașinile agricole a- 
flate în dotarea S.MA.-urilor 
din județ. A trecut pe producția 
de serie : ansamble și suban- 
samble pentru depozitele de ce
reale ( !?), piese pentru uzinele 
din subordinea altor ministere, 
unele instalații necesare în zoo
tehnie, irigații etc. Se impune 
revenirea din partea conducerii 
Ministerului Agriculturii, Indus
triei Alimentare și Apelor la 
hotărîrea de curînd adoptată 
astfel încît uzina — inițial pro
filată pe reparații — din Balș 
să redevină ceea ce a fost. Cîș
tigul ar fi enorm : contribuția 
la realizarea a circa o sută de 
milioane lei economii prin amî- 
narea dotării stațiunilor de ma
șini agricole din județul Olt cu 
tractoarele și agregatele planifi
cate — acestea puțind fi diri
jate către comerțul exterior sau 
către alte județe.

3 SECTOARELE 
MECANIC-ȘEF DIN 
CADRUL 
ÎNTREPRINDERILOR 
INDUSTRIALE

Prin cooperarea cu sectoarele 
mecanic-șef — existente în toa
te întreprinderile industriale ale 
județului — se poate realiza de 
către acestea o bună parte 
dintre reperele necesare păstră
rii în bună stare de funcționa
re a tractoarelor și mașinilor a- 
gricole. Există suficient de mul
te deșeuri care ar putea primi 
întrebuințare pentru mașinile a- 
gricole. Prin tovarășa Ioana 
Chigiu și Marin Teau, activiști 
ai comitetului județean U.T.C., 
Consiliul tineret sătesc și-a asu
mat răspunderea organizării u- 
nui dialog între S.M.A.-uri și 
unitățile industriale, între tine
rii mecanizatori și tinerii din 
industrie pe tema asumării de 
către aceștia din urmă a răspun
derii producerii unor repere 
dintre acele piese de schimb de
venite stringente.

★
Mașinile agricole propuse 

pentru casare vor lucra încă cel 
puțin doi ani — este inițiativa 
tinerilor mecanizatori din jude
țul Olt Secretarii comitetelor 
L.T.C. de la S.M.A. Corabia, 
Vișina și. respectiv, Caracal: 
Nicolae Fene, Marin Orzață și 
Hie X îrjoghe. tovarășii Stancu 
Șerbănescu, Ioana Ghigiu și Ma
rin Tian. cu responsabilități 
în cadrul Consiliului tineret să
tesc, au numit direcțiile de ac
țiune ale organizațiilor de tine
ret în primul rînd toate trac
toarele și mașinile agricole a 
căror viață s-a hotărit că va 
trebui prelungită vor fi date în 
seama tinerilor. Pentru aceasta 
se va desfășura o vie acțiune 
de lămurire a situației, de creș
tere a răspunderilor ce le in
cumbă o astfel de acțiune. Vor 
fi popularizate rezultatele obți
nute de către aceia care au lu
crat și se vor angaja să lucreze 
cu aceste mașini. Vor fi create 
cursuri de ridicarea calificării.
De asemenea, se va apela la mă
suri de stimulare a acelora care 
prin fapta lor patriotică de a 
prelungi perioada de funcționa
re a tractoarelor și mașinilor a- 
gricole contribuie la economisi
rea. prin aminarea dotărilor, a 
peste o sută de milioane let 
Bani, care printr-o rațională u- 
tilizare în alte sectoare ale a- 
griculturii, se vor evidenția în 
realizări substanțiale.
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întrebarea lansată de ziarul nostru a avut, 
în chipul cel mai firesc, un larg ecou printre ti
neri. O demonstrează nu numai scrisorile sosite 
la redacție ci ți dialogurile purtate de cițiva 
reporteri cu tineri din fabrici, de pe ogoare, cu 
elevi, studenți, cu alte categorii de uteciști. Con
statările sint îmbucurătoare : majoritatea tineri
lor nu se află la primul contact cu această în
trebare ; cei mai mulți dintre ei trăiseră și îi 
trăiesc in întregime semnificația, ii simt în în
tregime pulsul, valoarea de înaltă cotă etică, 
moral-politică și socială. Ei înșiși, mulți dintre ei, 
se întreabă : ceea ce facem — eu, el, ceilalți —

se încadrează in criteriile morale de definire a 
comunistului ? Ce ne lipsește pentru a ne situa 
la înălțimea acestor principii morale și ce tre
buie să facem pentru a depăși aceste lipsuri, 
pentru a ne depăși pe noi înșine ?

Sint întrebări simple, firești, pe care, în forul 
lor interior, și le-au adresat nu o dată nenu- 
mărați uteciști. Sînt, însă, întrebări care, pentru 
prima oară, se raportează la un reper exact de
finit, la un summum de principii precis formula
te : Proiectul de norme ale vieții și muncii co
muniștilor, ale eticii ți echității socialiste, lată 
citeva din relatările noastre pe această temă.

SĂ FIE NEAPĂRAT ȘI CURAJOS"
— Cînd ne-am întîlnit ultima 

oară, te aflai încă sub impresia 
incendiului care izbucnise la o 
instalație, mai exact spus, la 
scurtă vreme după ce voi, băieții 
de acolo, ați izbutit să-l stingeți 
în vreo zece minute, fără a se 
mai înregistra și pagube. De la 
o distanță de mai multe luni, ce 
amintiri mai păstrezi despre 
asta ?

— Amintiri? Treaba aia a 
trecut, s-a dus. E drept, a fost 
o situație dificilă, dar dacă ai 
sta să-ți ridici monument din ase
menea amintiri care fac din tine 
la un moment dat un fel de erou 
al colectivului, n-ai mai avea 
timp să pricești ca lumea situa
țiile la zi. Faptele de curaj se 
cam uită, cu vremea.

— De fapt, care a fost mobilul 
curajului vostru de atunci ?

— Iar despicăm firul în pa
tru! Dacă dumitale îți ia casa 
foc, stai cu brațele încrucișate ? 
Cred că nu stai. Or, instalația de 
anhidridă maleică e ca și casa 
noastră. Mai mult chiar: de aici 
ne cîștigăm plinea. Ținem la ea, 
este a noastră. Cind ajungi să ai 
asemenea sentimente pentru lo
cul de muncă, atunci da, e ceva ! 
Și la urma urmei, cum să nu 
le ai ?

— Să numim asta conștiință 1
— Ziceți-i cum vreți, nu asta 

contează. Contează efectul, fap
ta. Sînt destui care zic că au 
conștiință, curaj și așa mai depar
te, iar cînd îi iei la bani mărunți, 
cînd sînt puși față-n față cu o 
situație dificilă, mă rog, cînd tre
buie să ia o decizie care implică 
o răspundere, hai să nu mai zic 
de pericol, mai-mai că nu-i recu
noști. Uite, așa ceva nu-mi prea 
place. Eu cred că un comunist 
trebuie să fie neapărat și curajos 
Dar să fie curajos nu numai în 
muncă, ci să aibă neapărat și cu
rajul opiniei. Să se bată pentru 
punctul lui de vedere cu oricine, 
dacă e sigur că are dreptate. 
Este ?

— Ai în vedere și un exemplu 
concret ?

— Aș vrea să vorbesc despre 
inginerul instalației noastre, Du
mitru Cioc. Lui nu-i prea place 
să fie lăudat. Chiar deloc. Dar 
aflați că e o pildă de curaj în 
toate privințele. O dată, pe cind

„VIAȚA NOASTRA
ESTE UZINA44
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Uzina mecanică din Cimpu- 
lung-Musceî. O mare inscripție 
cu litere albe domină dealul 
din soațele uzinei. „PlINEA 
NOASTRA ESTE UZINA".

— De fapt, ce înțelegi, ce în
țelegeți prin „Plinea noastră 
este uzina" ? E o lozincă ?

— Da, e o lozincă. Văzută din 
exterior, e o lozincă, dar cu
vintele acelea adună în ele ceea 
ce gândim noi, muncitorii, des
pre muncă, despre viață, despre 
locul nostru în această viață.

Pană Ion. tânărul cu care stau 
de vorbă este unul dintre cei 
mai buni matrițeri din uzina 
„Muscelul*. Unul dintre făuri
torii celebrului „ARO". Oame
nii. continuă eL muncesc în pri
mul rînd ca să cișlige o pline, 
o pîine cit mai bună. E firesc 
și e omenește să fie așa. Dar 
cuvintele acelea de pe deal în
seamnă mult mai mult decît 
atit. Prin ele înțelegem că pen
tru noi, pentru orice muncitor 
comunist viața, existența tre
buie să aibă in centrul ei locul 
de muncă pe care i l-a încre
dințat partidul. Și. desigur, o- 
bugația de a face totul ca in 
acel loc totul să meargă cît mai 
bine.

— Dumneata, tovarășii dumi
tale de muncă faceți intr-ade
văr totul pentru asta?

— Eu, ir. ce mă privește, con
sider că da. Și consider că cei 
mai mulți dintre tovarășii mei 
de muncă iși îndeplinesc acea
stă obligație.

— In „Proiectul de norme ale 
vieții și muncii comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste" 
se spune că fiecare membru al 
P.C.R.. fiecare tinăr comunist 
trebuie să fie un exemplu de 
dăruire și pasiune în muncă, în 
activitatea creatoare. Consideri 
că dumneata corespunzi acestei 
cerințe ?

— Da, corespund, dar nu în- 
trutotul. Acum fac legătura cu 
întrebarea dinainte. Da, dacă 
mă refer numai la mine, eu fac 
tot ce trebuie să fac la locul 
meu de muncă. Desigur, asta 
nu înseamnă că nu e loc și

u
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Interviu 
cu maistrul 

CONSTANTIN 
CIORĂNEANU, 

la Grupul industrial de 
trochimie Brazi

pe-

in- 
in- 
un

porneam pentru prima oară 
stalația, cineva s-a apucat să 
tre în blazul de distilare, 
cilindru orizontal prin care trec 
niște fascicule de țevi. A leșinat. 
Era deschis ventilai conductei 
cu azot. Inginerul n-a stat pe 
gînduri, a sărit în ajutor dar și 

pînă la 
știu cui 
un fur-

el a leșinat. în fine, 
urmă i-a venit nu 
ideea să le arunce 
tun cu aer, dar inginerul nos
tru tot a stat vreo două luni prin 
spitale. Numai că asta nu e totul. 
Inginerul are și curajul de a spu
ne lucrurilor pe nume. Face tot 
ce a învătat el că-i bine. D'aia-i 
inginer. D’aia știe meserie. Se 
bate pentru ideile lui ca un leu.

— Dar s-ar putea să greșească 
uneori, nu ?

— Nu, tocmai aici îi șade tă
ria, că n-a greșit. Un om care 
are curajul opiniei nu trebuie să 
greșească nici într-un fel; nici în 
meserie, dar nici în afara mese
riei. Să fie la înălțime, să fie om, 
asta trebuie.

— Ai întîlnit mulți oameni cu 
curajul opiniei, oameni intransi
genți față de alții, combativi cu 
cei căzuți în greșeală dar care 
să nu fie, la rîndul lor, corecți la 
locul de muncă ?

— Cei combativi cu adevă
rat fac parte în general 
tre cei aflați în fruntea 
ducției. Dar stau așa și mă 
dese încă la un lucru : văd 
des oameni criticați de șefii lor 
chiar și pentru treburi de care nu 
ei se fac vinovați. In 
situații, omul nostru 
dacă nu tace, zice 
ceva: „Așa-i, aveți
Cînd, de fapt, nu-i 
înseamnă că omul se 
vorbă, de mai știu eu ce. 
zic, critica e foarte bună, dar să 
fie exactă și constructivă. Dar și 
de jos în 

din- 
pro- 
gin
eam

asemenea 
tace. Sau 
și el cite 
dreptate*, 
chiar așa. 
teme. De 

Nu

sus.

pentru mai bine. Tocmai de a- 
ceea urmez liceul seral. însă 
cuvintele acelea din „Proiect" 
m-au pus și pe mine pe gin- 
duri. Am socotit că a fi un 
exemplu de dăruire și pasiune 
in muncă înseamnă ceva mai 
mult decit să fii tu însuți un 
foarte bun muncitor.

— Adică ?
— Adică, gîndindu-mă la cu

vântul „exemplu" mi-am dat 
seama că acesta nu trebuie să 
fie un fel de exemplu dirrtr-o 
carte, pe care ți-1 indică cine
va să-l urmezi. Ci, dimpotrivă, 
un exemplu viu, un om care să 
vadă limpede ce și cum se 
muncește, să se uite și în ju
rul Iui, să îi ajute și pe cei
lalți.

— Dumneata te consideri, 
deci, un exemplu ?

— Repet, nu întrutotul. Pen
tru că, recunosc, m-am uitat 
numai la mine, am căutat să 
perfecționez numai munca mea, 
sâ-mi ridic îndemînarea, price
perea. La ceilalți m-am uitat 
mai puțin. Și chiar dacă am 
observat niște greșeli, am ră
mas la observație, n-am căutat 
să dau o mină de ajutor decît 
dacă am. fost solicitat.

— Despre ce fel de greșeli e 
vorba ?

— E vorba de băieții mai ti
neri. care abia au ieșit din 
„profesională". Realitatea este 
că, după absolvire, nu prea ai 
îndemînarea, practica necesară 
ca să faci piese mai dificile — 
mă refer la noi, la matrițeri. 
Nu vreau să discut acum des
pre defecțiunile care fac posi
bilă situația asta. Dar ea există 
si unii tineri angajați se mul
țumesc s-o rezolve la minim 
de rezistență, adică cer să exe
cute profile ușoare, evită pie
sele mai grele,’ mai complicate, 
numai ca să nu facă eforturi 
suplimentare. Sigur, iși fac 
norma și ei, dar profesional se 
plafonează, rămîn niște mese
riași mediocri.

— Și pe tinerii care se lo
vesc astăzi de asemenea greu
tăți cum crezi că îi poți ajuta ?

că aici e inginerul

— Te referi la colectivul vos
tru de tineri de la instalația de 
anhidridă maleică ?

— Nu,
Cioc, aici e altceva. Dar sint alte 
colective... Mai auzim și noi prin 
pauze, după lucru, că se vor
bește, de...

— La anhidridă maleică întreg 
colectivul de operatori și meca
nici e foarte tînăr. Se poate vorbi 
oare de o extindere a elementu
lui curaj la toți băieții ?

— Eu zic că se poate. De alt
fel, curajul e mai degrabă un 
atribut al tinerilor. Mi-aduc 
aminte că la un moment dat in
tr-un rezervor s-a produs o reac
ție păcătoasă, în urma căreia s-a 
cristalizat tot produsul. Era 
noapte, nu se vedea cam ce e 
înăuntru. Ne-am putut da sea
ma totuși că produsul se făcuse 
mai ceva ca betonul. Trebuia să 
se intre acolo cu ciocanele pneu
matice, să se dizloce toată po
vestea aia. Era și periculos, că 
existau gaze toxice cu nemiluita. 
In fine, a intrat careva, cu masca 
de gaze pe figură, legat cu frin- 
ghii, să-l putem scoate imediat, 
la o adică. Uite, că nu mai țin 
minte cine era... Nu țin, pentru 
că asta a trecut ca un fapt nor
mal. Important e că după el au 
intrat absolut toți. Cu rîndul. S-a 
lucrat, acolo vreo două zile. Chiar 
și cei mai fricoși, că, în fond, 
cine nu se teme în asemenea si
tuații ? Dar a fost o probă de 
curaj al. colectivului, nu? Un exa
men ! Poate și asemenea întîm- 
plări au izbutit să ne sudeze pe 
toți atit de mult...

— Așadar, orice acțiune de 
curaj o vezi pusă în slujba unui 
interes major.

— Neapărat. In slujba intere
sului general, deși uneori poți să 
faci astfel cine știe ce bine și 
unui singur individ, pe 
nu-l cunoști.

—■ Ești de părere că 
rajos mai implică și 
mente ?

— Implică. Eu unul 
arunca înainte orbește, ci cît mai 
lucid, cît mai prudent, dar și 
hotărit, de asta sînt sigur. Fără 
astea, curajul ar fi inconsistent.

care nici

nu m-a.ș

DRAGOMIR HOROMNEA

— în primul rînd arătîndu- 
le, dîndu-le un pic din timpul 
meu pentru a compensa ce n-au 
învățat la profesională. Apoi 
— sau poate asta în primul 
rînd — învățîndu-i să gîndeaScă 
ca niște adevărați comuniști. 
Adică să nu fugă de greu, chiar 
dacă se sperie la început. Să 
fie convinși că un tînăr comu
nist n-are dreptul să se ferească 
de dificultăți, Ptaipotrivă. Un 
comunist, uri om adevărat nu 
se poate dă bătut, niciodată, nu 
poate refuza lupta,

— In cazul de față, ce ar în
semna această lupta ? In pri
mul rind pentru dumneata.

— Ar însemna eforturile de 
autodepășire. de autoperfecțio- 
nare. Iată, eu și ceilalți tineri 
care urmăm liceul încercăm 
să ne îmbogățim cunoștințele, 
să _ devenim muncitori mai 
buni. Asta, sp'us în cuvinte, nu 
e mare lucru. în realitate, cred 
eu, fiecare muncitor cate înva
ță la liceul seral face eforturi 
foarte mari, e Un bm care nu 
mai are timp pentru nimic alt
ceva. Pentru un tînăr care ar 
putea foarte bine să-și petrea
că timpul respectiv distrîn- 
du-se asta poate să însemne și 
sacrificiu, nu ?

— Și dumneata cum consi
deri ?

— Că, de fapt, e un cîștig, 
atit pentru el personal . cît’ sl 
pentru uzină. Tocmai de aceea 
nu sînt dg acord cu cei care 
privesc chioriș la tinerii ce vor 
să învețe, nu-i sprijină. Se tem 
dumnealor că acești tineri vor 
pleca din uzină cînd vor ter
mina școala,. sau ca le vor lua 
locul...

— Există asemenea cazuri...
— Nu-s chiar . așa de multe. 

Noi învățăm pentru ca să mun
cim mai bine și nu putem fi 
judecați după cei cîțiva care 
văd în școală un mod de a fugi 
de muncă. Pentru că v-am spus 
și repet, piinea și viața noastră 
este uzina !

OVIDIU PĂUN
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CONTRADICȚII I
I

— în gindirea comună contradicția este 
considerată dacă nu ca o stare anormală, 
cel puțin ca ceva nedorit și trecător. Cum 
vă explicați această atitudine ?

— Intr-un fel, ea este de înțeles. Și asta 
din cel puțin două motive. Pe de o parte, 
multă vreme cercetările teoretice făcute la 
noi în domeniul științelor sociale, îndeo
sebi lucrările care se adresează publicului 
larg, nu s-au ocupat de această temă. Pe 
de altă parte, unele forme de manifesta
re a contradicțiilor determină o anumită 
instabilitate de natură să-i sperie pe cei 
care nu-i pricep bine mecanismul. Pentru 
mulți, starea ideală a realității ar fi una 
lipsită de contradicții.

— Cred că îndeosebi pentru cei ce caută 
mereu stări de echilibru, care gîndesc 
„cuminte"...

— Numai că această gîndire „cuminte" 
este nedialectică. Tradițional tendința că
tre o activitate echilibrată, către o viață 
echilibrată întrunește încă numeroase a- 
precieri pozitive. Verdictul dialecticii este 
însă categoric : dezvoltarea, transformarea 
calitativă a societăți, la nivelul macro 
și micro structurilor, este întotdeauna re
zultatul luptei contrariilor. Numai meta
fizica absolutizează contradicția ca ceva 
anormal, care duce la perturbarea armo
niei.

— Este totuși interesant că oamenilor le 
place să vorbească despre „armonia con
trariilor", nu despre lupta lor.

— I-am auzit și pe studenții mei folo
sind această expresie.

— Și ce semnificație credeți că are ?
Nu una metafizică. Cred că în vor

birea curentă „armonia contrariilor" ex
primă ceea ce dialectica numește unitatea 
contrariilor, situație în care fiecare dintre 
laturile opuse ale unui fenomen presupu
ne cu necesitate existența celeilalte. In 
matematică plusul nu poate exista fără 
minus. în viața cotidiană, repaosul nu 
există fără efort., Dar adevărata „armo
nie a contrariilor" consider că se realizea
ză prin lupta lor. Pentru dialectică, chiar 
și echilibrul este un moment al luptei con
trariilor ; moment relativ în care are loc 
schimbarea pozițiilor.

— Considerați, așadar, că și echilibrul 
poate fi un semn al progresului ?

— Ca moment temporar al realității, 
care este întotdeauna contradictorie, echi
librul poartă de obicei germenii progresu
lui. Coexistenta pașnică este în acest sens 
un exemplu elocvent. Dar legile dezvoltă
rii sociale — ca și voința omenirii de alt
fel — tind către o depășire a acestei uni
tăți, care să determine o nouă stare cali
tativă : făurirea unei păci trainice în 
lume.

— Permanența luptei contrariilor are 
mereu ca rezultat progresul ?

— Vechiul nu cedează fără luptă, el nu 
dispare de la sine. Numai lupta hotărită 
a noului împotriva vechiului, a spiritului 
de inițiativă impotriva rutinei și conser
vatorismului, a legalității impotriva arbi- 
trariului și subiectivismului, a spiritului de 
dreptate împotriva inechității etc. deter
mină progresul, creează armonia auten
tică în viață. în acest proces nu ne este 
însă indiferent care dintre laturile con
trare va ieși învingătoare. Nu ne este in
diferent cum se rezolvă contradicția dintre 
munca mecanizată și cea manuală, dintre

Conf. univ. dr. ION ANGHEL

munca complexă și cea simplă, dintre ne
voile de consum ale societății și posibili
tățile de a le satisface, etc, etc. Pentru că 
sint și situații cind rezolvarea unei con
tradicții poate să nu fie în sensul pe care-1 
dorim, iar instabilitatea creată să determi
ne stagnarea sau regresul unor fenomene 
economice, politice, sociale etc.

— Ce putem face pentru a dobindi de 
fiecare dată in această luptă dintre con
trarii sensul pe care-1 dorim ?

— Să acționăm. Este remarcabil in acest 
sens îndemnul la acțiune pe care ni-1 a- 
dresează tuturor — și îndeosebi tineretu
lui — tovarășul Nicolae Ceaușescu. Con
tradicțiile nu pot fi lăsate să se rezolve 
de la sine ; este mereu nevoie de o in
tervenție activă în desfășurarea lor. Che- 
mind tineretul de a fi in primele rînduri 
ale luptei dintre nou și vechi și pledind 
pentru o pregătire temeinică a tinerei ge
nerații în vederea acestei lupte (pregăti
re profesională, științifică, politică, mo
rală etc.) secretarul general al partidului 
atrage atenția că ea nu trebuie să se des
fășoare stihinic ; noul se cere a fi pro
movat în mod conștient. Tineretul trebuie 
de aceea să fie pregătit pentru a delimita 
noul de vechi, pentru a putea să deose
bească valoarea de nonvaloare, să mani
feste intransigență în promovarea noului. 
Este mereu nevoie de o analiză atentă și 
competentă, deoarece în realitatea coti
diană contradicțiile apar doar în mod ex
cepțional într-o formă pe deplin dezvol
tată. Noul trebuie deslușit, înțeles, apărat 
și aplicat

— Aveți o bogată experiență de viață :

sinieți cadru didactic universitar, cadru 
de conducere administrativă și activist po
litic. Cum vedeți dv. evoluția proceselor 
contradictorii in societatea socialistă ?

— Rezolvarea contradicțiilor nu este o 
problemă simplă. Și în societatea socialis
tă neintervenția activă și competentă in 
evoluția contradicției poate duce la per
turbarea unor relații sociale. Socialismul 
oferă insă tot mai pronunțat condiții ca 
oamenii să dirijeze în mod conștient pro
cesele sociale și să obțină efectele voite 
de ei. Valorificarea acestor condiții depin
de in ultimă instanță de fiecare dintre 
not în socialism persistă vechi contradic
ții, dar apar și altele not O contradicție 
specifică socialismului și care frămin-ă 
azi multe colective de muncă este aceea 
dintre instituționalizarea participării tu
turor cetățenilor la conducerea treburilor 
țării și faptul că deocamdată nu s-a rea
lizat o depășire a limitelor inerente in 
pregătirea economică, in gindirea politică, 
in nivelul de conștiință, limite proprii încă 
multor cetățeni. E drept, progresele in 
formarea conștiinței socialiste sint evidente 
existind astfel premisa rezolvării acestei 
contradicții. Cred totuși că este nevoie de 
o mai activă intervenție — mă refer a- 
cum la tineret — a organizațiilor U.T.C. 
și a asociațiilor studențești, a tuturor fac
torilor educativi in vederea integrării tu
turor tinerilor in viața socială pe temeiul 
unei înalte responsabilități. Această exi
gență o auzim de atitea ori repetată incit 
aproape că s-a banalizat. Ea cămine insă 
pentru noi toți o temă de meditație.

— Și acum • ultimă întrebare : aveți 
vreo dorință privind formarea atitudinii 
oamenilor față de contradicții ?

— Să ne străduim mai mult, fiecare din
tre noi. să înțelegem mecanismul contra
dicțiilor. Să nu ne speriem de contradic
ții. ci să acționăm activ, in domeniile in 
care ne desfășurăm activitatea, pentru des
coperirea și înlăturarea factorilor care 
împiedică dezvoltarea. Și încă ceva. în 
antichitate dialectica era considerată arta 
de a ajunge la adevăr descoperind con
traziceri in raționamentul partenerului de 
dialog. Astăzi, dnd concepția despre dia
lectică este deosebit de avansată, cred că 
este bine — și mă refer mai cu seamă la 
noi, cei care urcăm la catedră — să nu 
renunțăm la această milenară caracteris
tică. Să
pe care 
supune 
student
sor. Intre discipol și dascăl in general — 
ca expresie a luptei pentru adevăr.

înțelegem, depășind prejudecățile 
le mai avem, că dezvoltare» pre- 
și lupta de opinii — chiar intre 
și profesor, intre elev și profe-

ADRIAN VASILESCU
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Cartea profesorului Ed
mond Nicolau, „Omul între 
două infinituri", pornește de 
la premisa filosofică a cu
noașterii ca esențialitate uma
nă și, în același timp, ca ins
trument al relației omului cu 
universul.

Desigur, localizarea ele
mentului „om" în spațiul plu
ridimensional al tuturor tipu
rilor de relații la care acesta 
participă în contextul macro 
fi micro-universal, într-o lu
crare de dimensiuni nu prea 
întinse, nu poate depăși faza 
unei conturări cu caracter 
foarte general a problemati
cii care se impune. Impor
tant este însă faptul că auto
rul reușește să declanșeze un 
lung șir de succesiuni de ti
pul întrebare-informare-răs- 
puns și, din acest punct de 
vedere, lucrarea de față se

EDMOND NICOLAU

»>OMUL
ÎNTRE DOUĂ
INFINITURI"
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VIITORUL PROFESIILOR, 
PROFESIILE VIITORULUI

OAMENII DE ȘTIINȚĂ RĂSPUND LA

ÎNTREBĂRILE „SCINTEII TINERETULUI"

Interlocutorul nostru : Dr. ANDREI SICINSKI 
de la Institutul de filosofie și sociologie al Academiei 

de Științe din Polonia, membru în Comitetul permanent 
al conferinței mondiale de cercetare a viitorului

1. Cum vă imaginați lumea anului 2000 prin sfera ocupa
țiilor î Vom asista la un proces de simplificare sau, dimpo
trivă, la un proces complex de diversificare ?

2. Ce raport se va statornici in viitor intre munca fizică și 
munca intelectuală, avind in vedere accelerarea ’ revoluției 
tehnico-științifice ?

3. Istoria a dovedit că procesul tranziției populației ocu
pate din sectorul primar către sectoarele secundar ți terțiar 
este ireversibil. Acum se vorbește despre apariția in viitor a 
unui al patrulea sector - al „cercetării științifice in corpore". 
Care este opinia dv. in legătură cu acest fapt T

4. Ce credeți că se va ințelege in viitor prin profesie de 
avangardă ?

1. Vreau să mă refer la un as
pect specific domeniului econo
miei. Datorită caracterului dinamic 
al economiei moderne s-au dez
voltat două tendințe contradictorii 
privind profesiile. Prima este ex
presia unei concepții inerțiale — 
conservatoare de altfel; ea mani
festă o adversitate feroce față de 
ideea mobilității profesionale în 
economie, în special în industrie. 

Jn viitor un asemenea punct de 
vedere nu poate decît să duci la 
o ultraspecializare; ca atare pre
conizează un număr de profesii 
de n ori mai mare decît cel de 
astăzi. Opțiunea mea este însă 
pentru un punct de vedere opus 
acestei concepții. Consider că 
tindem către tin proces al cărui 
rezultat va fi restrângerea nu
mărului de profesii. Promovarea 
acestei de-a doua tendințe cere 
ca printr-un efort mtelectual spo
rit și o adaptare a sistemului in- 
rtituțicmal de educație în spiri
tul necesităților societății, să sin
tetizăm bagajul cunoștințelor în 
așa fel incit să obținem în final 
un număr de profesii mai redus, 
dar care să acopere întreaga arie 
• problematicii tehnice, econo- 

tocial*.
CrU spuse pini acum repre

zintă o imagine globală asupra 
sferei ocupațiilor. Dar în corela
ție cu această viziune colectivă 
se afirmă și o viziune individua
lă, nu mai puțin importantă. 
Vreau să subliniez că sub acest 
aspect, viitorul va trebui să ne 
ofere mult mai multe stiluri de 
viață decît cele existente astăzi. 
Cred că din punct de vedere al 
opțiunilor privind alegerea pro
fesiei, în viitor balanța se va în
clina în favoarea profesiilor ge
nerale, care să poată însă asi
gura ocupații diferite, care pe 
parcurs — în virtutea unei pre
gătiri mai largi — să poată fi 
schimbate.

2. M-am referit mai înainte la 
problema opțiunii în alegerea 
profesiei și deci, implicit, la posi
bilitățile potențiale de a schim
ba o ocupație cu alta. Cred că 
una din cauzele explicative pri
vind ruptura actuală între munca 
fizică și munca intelectuală este 
maniera noastră de a gindi că- 
dacă acum cineva desfășoară, în 
profesie, muncă fizică, nu va mai 
avea nici o șansă de a-și schim
ba profesia, adică să treacă într-o 
muncă cu un grad sporit de in
telectualitate. Acest mod de a 
gindi este fals în primul find

pentru că munca intelectuală nu 
trebuie să o excludă pe cea fi
zică și invers. Prin prisma viito
rului acest „divorț" nejustificat 
va fi înlăturat. Munca fizică va 
fi concepută ca o relaxare — și 
spun aceasta în pofida unui anu
me scepticism; oamenii vor 
munci în această situație într-un 
anume ritm natural.

3. Se vehiculează tot mai mult 
ideea limitei de saturație a sec
toarelor de activitate, cit și a ne
cesității de a apare unul nou 
care să permită dezvoltarea pe 
un plan superior a activității u- 
mane. Personal sint pe deplin de 
acord cu această idee. In același 
timp, însă, cred că acest mo
ment încă nu a sosit. Majoritatea 
covîrșitoare a țărilor lumii se gă
sesc- în momentul unu al dezvol
tării, dacă putem să spunem așa, 
al tranziției populației ocupate 
din sectorul agriculturii în sec
torul industriei. Țările dezvoltate 
precum și unele țări în curs de 
dezvoltare se află într-un stadiu 
avansat, al celei de a doua eta
pe (transferul către sectorul 
terțiar). Aș adăuga faptul că ță
rile socialiste au marele avantaj 
— datorat sistemului național de 
planificare — că pot accelera 
această tranziție, din sectorul 
primar către sectoarele secundar 
și terțiar, fără a provoca convul- 
siuni sociale grave.

In ceea ce privește specificul 
celui de-al 4-lea sector de ac
tivitate, înclin să cred că el a- 
parține cercetării științifice așa 
cum ați spus dv.

4. Ce va însemna în viitor o 
profesie de avangardă ? Poate că 
știința viitorului, prin specificul 
ei de esență, va răspunde acestei 
calități, care însă va suferi in
discutabil și ea amprentele 
timpului. O profesie de avan
gardă în viitor va fi definită 
printr-o înaltă calitate intelec
tuali. Profesiile de avangardă 
aparțin creativității, iar expe
riența istorică nu a făcut altceva 
decît să sublinieze această afir
mație. Ele nu pot fi generate 
decît de un spirit de avangardă 
și dacă dorim ca societatea noas
tră să progreseze rapid, trebuie 
să cultivăm asiduu acest spirit, 
începînd cu sistemul educațional.

Anchetă realizată de:
LIVIU TURCU
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O REMARCABILĂ

INVENȚIE ROMÂNEASCĂ

„FLUROM
Anul 1972 a fost rodnic pen

tru specialiștii Institutului de 
cercetări metalurgice — I.C.E.M. 
Participînd la saloanele de in
venții de la Koln, Viena și 
Bruxelles, ei au obținut nume
roase premii : trei medalii de 
aur pentru invențiile „Proce
deu și instalație pentru redu
cerea directă a minereurilor de 
fier" ; „TERMIQEM" și „Aliaje 
pe bază de cupru pentru fabri
carea sculelor antiscîntei" ; 
„Marea medalie de argint" la 
Salonul de la Viena și Medalia 
de bronz la Salonul de la Koln 
pentru invenția „FLUROM — 
material de adaus pentru topi
rea fontei în cubilou și proce
deu de obținere a acestuia" și 
o medalie de bronz pentru in
venția „Material pentru confec
ționarea electrozilor de la ma
șinile de prelucrat prin elec- 
troziune".

Ultima realizare este FLU- 
ROM-ul, un produs nou, care, 
utilizat în Încărcătura cubilou- 
lui acționează ca un intensifi
cator al procesului de ardere 
a cocsului, influențînd transfe
rul de căldură de la cocs ia în
cărcătura metalică. Se reali
zează astfel o economie de cocs 
de 25—35 kg, pe tona de încăr
cătură, consumul de calcar se 
r.educe cu 50 la sută, produc
tivitatea cubiloului crește cu 
10—15 la sută iar calitatea pie
selor turnate se îmbunătățește 
în mod simțitor datorită dis
persiei mai fine a carbonului. 
„Ideea obținerii noului produs 
a pornit de Ia necesitatea mo
dernizării cubiloului — acest a- 
gregat clasic de mare impor
tantă în turnătorii" ne spune 
inginerul Catană Valentin, cer
cetător științific principal — 
șeful colectivului de inventa
tori. „De-a lungul anilor — a 
ținut să precizeze inginerul Ra
dulescu Constantin coautor la 
această realizare tehnică •— cu
biloului i s-au adus o serie de 
perfecționări care au vizat în 
principal încălzirea și îmbogă
țirea aerului insuflat, mecaniza
rea încărcării și descărcării etc. 
Deoarece în aceste direcții s-au 
atins limitele considerate ca 
optime față de realizările teh
nice actuale, atenția colectivu
lui nostru s-a îndreptat spre 
studierea proceselor chimico- 
metalurgice ce au loc in zona

creuzetului, urmărindu-se 
deosebi reacțiile dintre metal 
și zgură, cinetica vitezelor de 
topire".

După studii și experiențe în
delungate, verificate prin ela
borarea a peste 1000 șarje In 
diferite turnătorii din țară — 
VICTORI A-Călan, UREMOAS- 
București, FF.ROEMAIL-Plo- 
iești, s-a hotărît ca pînă la fi
nele acestui an noul procedeu 
să fie extins și la uzinele „Stea
gul Roșu" și „Tractorul" Bra
șov, „Semănătoarea" și „23 
August" București, Uzina de 
autoturisme Pitești, Combinatul 
siderurgic Galați.

Rezultatele economice sint 
foarte importante. După calcu
lele făcute, numai 
sectorului 
estimează 
nomii de 
material foarte deficitar pe piața 
internățională, in valoare de 
5.000.000 lei anual. Multiplicate 
la nivelul țării economiile însu
mează sute de milioane lei.

Brevetat In șase țări — Au
stria, R.F. a Germaniei, Italia, 
U.R.S.S., R.S. Cehoslovacia, și 
R. F. Iugoslavia, solicitat sub 
formă de licență în vederea 
fabricației, de citeva firme 
străine, cu renume pe arena 
internațională, FLUROMUL 
deschide, frumoase perspective 
de afirmare cercetării metalur
gice românești.

Ing. ARISTICA BRÎNZAN

Cercetările efectuate de specialiștii laboratorului stuficol de la Maliuc — Tulcea abordează 
probleme actuale și de perspectivă ale valorificării superioare a materiilor prime.

Foto: GH. CUCU
a

Redactorul rubricii 
Ing. IOAN VOICU

COSMONAUTICĂ »SOIUZ44 ȘI „APOLIO“
ÎN ZBOR COMUN

Cu cea de a 17-a lansare, pre
văzută pentru noaptea de 6 spre 
7 decembrie a.c. programul 
APOLLO care a permis omului 
să pună piciorul pe Selene se va 
încheia. Nu ne propunem o 
retrospectivă a acestei mari se
rii de lansări ci o privire spre 
o viitoare etapă a misiunilor 
spațiale. Căci, dincolo de înche
ierea programului de explorări 
care au polarizat atenția timp 
de cîțiva ani, cuvîntul Apollo 
rămîne în actualitate. La 15 
iunie 1975, ora 11 dimineața 
(ora locală) o navă de acest tip 
va părăsi rampa de lansare 39-B 
de la complexul spațial Capa 
Kennedy. Cu șapte ore și jumă
tate mai devreme Iși va începe 
evoluția șl o stație orbitală so
vietică „Saliut" avînd la bord 
doi cosmonauți. Nava amerlca-

nă va fi pilotată de un echipaj 
format din trei oameni.

Ziua de 15 iunie 1975 va mar
ca așadar Intilnirea și cuplarea 
navei Apollo cu stația Saliut 
Soiuz. Timp de circa 50 de ore. 
2 piloți sovietici și 3 americani, 
vor înconjura Pămîntul, mun
cind, luind masa, navlgînd și 
chiar dormind împreună. Cen
trele de control de la Baikonur 
și Houston (Texas) vor coordo
na zborul. Și pentru prima dată 
în istorie, oamenii vor vorbi in 
limbile rusă și engleză de Ia 
bordul aceleiași nave.

Referindu-se recent la acest 
zbor comun, acad. Boris Petrov 
arăta că principalul său o- 
biectiv va fi experimentarea 
soluțiilor tehnice și a mij
loacelor necesare realizării a- 
propierii și cuplării ca și a 
sistemelor prevăzute să per-

la nivelul
7 din Capitală, se 

realizarea unei eco- 
cocs de turnătorie,

Concepția în proiectarea con
strucțiilor a evoluat permanent. 
La început securitatea oricărui 
fel de clădire se analiza, de 
regulă, doar In raport cu con
dițiile de exploatare cărora ii 
era destinată. Dar, în ultimii 
ani, începe să se dezvolte o li 
nie de proiectare nouă care im
pune să se verifice și compor
tamentul construcțiilor în con
diții extraordinare ce pot In
terveni accidental în timpul 
vieții lor. Or, una dintre aceste 
condiții extraordinare este re
zistența la foc. Motivul ? Arde 
la fel de bine ca lemnul la o 
anumită temperatură, atît he- 
tonul armat cît și fierul.

Pentru a preîntîmpina, deci 
catastrofe de acest fel, într-o 
serie de țări a început să se con
struiască stații experimentale 
speciale pentru măsurarea rezis
tenței la foc. O unitate de cerce
tare asemănătoare s-a realizat și 
în cadrul Institutului de cerce
tări pentru economia construcții-

În obiectivul
• •cercetării CONSTRUCȚIILE

CARE ÎNVING...
lor.
țară și este cotată ca una din
tre cele mai moderne din Eu
ropa. Se împlinește astfel un 
gol care exista în munca de 
proiectare la noi. Evident, și 
pînă la apariția ei se ținea cont 
de coeficientul de rezistență la 
foc dar nu în mod experimen
tal ci numai teoretic. în mo
mentul de față se poate stabili 
Insă cu certitudine durata la 
foc a unul ansamblu sau a unei

Ea constituie un unicat pe unități industriale. Stația este 
realizată în exclusivitate prin 
autodotare și cuprinde cuptoa
re automatizate ce permit în
cercarea la foc a elementelor 
de construcții în mărime natu
rală (planșee, acoperișuri, pa
nouri de pereți, stllpi, grinzi, 
elemente de fațadă etc.).

Rezultatele cercetărilor efec
tuate pînă acum au arătat deja 
că rezistența la foc a elementelor 
de construcții depinde în foar-

FOCUL
te mare 
constructive 
materialele utilizate 
ne spune tov. ing. D. Dumi
trescu, șeful colectivului de 
cercetare privind rezistența la 
foc, două planșee de elemente 
ceramice realizate să aibă a- 
ceeași rezistență statică, -----
dovedit încă la începutul 
melor experimentări a 
comportări extrem de diferite 
la foc. Diametral opuse chiar.

măsură de țelurile 
: și nu numai de

„Concret

s-au 
pri- 

avei

Unul dintre ele, de exemplu, 
datorită utilizării grinzilor de 
beton precomprimat era esti
mat să posede o rezistență la 
foc de ' ' “ 
6 ore. 
doilea 
celeași 
într-o _______  _________
vă, a rezistat doar 40 de minu
te. Deci cu două ore și două
zeci de minute mai puțin decît 
se estimase conform datelor teo
retice". De aici rezultă, pe de 
o parte, siguranța sporită a con
strucției din punct de vedere 
al comportării la foc, iar pe de 
altă parte, reducerea prețului 
de cost ca urmare a unor pre
vederi de proiectare, ce s-au 
dovedit exagerate. în acest con
text s-au mai experimentat si 
planșee de beton armat care au 
condus în final la reducerea la 
minimum a tencuielilor și la 
realizarea de economii în va
loare de milioane de Iei anual.

ION VADUVA-POENARU

1—1/2 ore dar a rezistat 
Aceasta in timp ce al 

planșeu. care folosea a- 
materiale ceramice, dar 

altă alcătuire constructi-

• La I.C.P.I.L.-București a fost concepută pentru prima dată 
în lume o instalație de plastifiere a lemnului care funcționează 
cu curenți a căror frecvență este de 7—50 Hz. • La Salonic 
s au descoperit fosile a căror vîrstă depășește 13 milioane 
de ani • „Polietilena de densitate medie" a fost tema sim
pozionului tehnic prezentat la București de firmele Sode Fine 
și Rhone Poulenc Textiles din Franța. • Se află în curs de 
elaborare un nou atlas lingvistic român. • Organizația Mon
dială a Sănătății trage semnalul de alarmă : mai mult de 10 
la sută din populația adultă a lumii suferă de hipertensiune. 
• Primul dispozitiv românesc de conversație cibernetică a

fost creat la Institutul de cercetări și proiectări pentru tehnica 
de calcul — filiala din Cluj • Specialiștii români au luat 
cunoștință — cu prilejul unei expoziții deschisă la Sala Pala
tului — de aparatură radio și televiziune, de măsură și con
trol, realizată de firmele spaniole Cahue Industrial, Golmar 
lntercomunicacion, Tagra și Fagor Electrotehnica • La 
Miercurea Ciuc s-au realizat primele produse din pastă de 
lemn presată în tipare. • Olanda va fi cea dinții țară a lumii 
în care indicatoarele de circulație vor fi dirijate de calcula
toare. • La Baia Mare a luat ființă o stație de cercetare a 
poluării aerului. • Ultimele realizări pe plan european în do
meniul firelor de acetat au fost prezentate specialiștilor de 
reprezentanții firmelor Novaceta și Montedison Fibre din Ita
lia • Vaccinul pentru plante descoperit de doi botaniști ame
ricani împiedică îmbolnăvirea acestora de anumite maladii 
specifice vegetației. • „Vercan-3" este numele originalului 
aparat de examinare a cunoștințelor elevilor realizat la Gru
pul școlar de construcții din Timișoara • S-a deschis, la Sala

Palatului, expoziția specializată de aparate de măsură, control 
și reglare a proceselor tehnologice realizate de firma sovie
tică Mashpriborintorg • A fost lansat satelitul canadian pentru 
telecomunicații „Anik-1“. • Peste 250 de cadre cu preocupări 
de cercetare științifică din municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej au înființat „Informatic-Club“. • Un expert fotograf din 
Suedia a realizat o premieră fotografică neobișnuită : imagi
nea unei expirații, mărită de 72 000 de ori. • La Craiova a 
avut loc o consfătuire cu tema „Promovarea progresului teh
nic și autoutilării în întreprinderile de centrale și rețele elec-

mită cosmonauților trecerea 
dintr-o navă in alta. Pentru 
atingerea acestui din urmă 
obiectiv este nevoie de un me
canism comun de cuplare a că
rui proiectare și realizare re
prezintă rodul muncii comune 
a două grupe de specialiști so
vietici și americani. De formă 
cilindrică, compartimentul spe
cial de cuplare va avea o lun
gime de 328 cm și un diametru 
de 158 cm. El va fi atașat de 
modulul de comandă al navei 
„Apollo" și prevăzut cu un com
plex echipament de egalizare a 
presiunii. Necesitatea acestei 
camere de adaptare este fireas
că dacă avem în vedere că 
„Soiuz" are o atmosferă alcătui
tă din aer obișnuit la o presiune 
de 760 mm. iar „Apollo" are 
una de oxigen pur la o presiune 
de 260 mm.

Citeva precizări în legătură 
cu programul comun de activi
tate, sint desigur interesante. 
Mai. întîi faptul că regulamen
tul misiunii prevede răminerea 
în permanență a unui cosmo
naut în postul de pilotaj al sta
ției Saliut-Soluz și a unui as
tronaut în postul similar de pe 
nava Apollo, regulă aplicabila 
pentru toată perioada în care 
navele sînt cuplate. Prima vizi
tă prevede trecerea a doi astro- 
nauți în nava Soiuz. O zi mai 
tirziu nava ApOilo va fi vizitată 
de un cosmonaut sovietic. După 
72 de ore de zbor comun, cele 
două nave se vor despărți efec- 
tuînd în continuare programe de 
cercetare științifică independen
te. Reușita zborului comun 
va însemna un mare pas înainte 
în cosmonautică. După acest ex
periment, ieșirile in spațiu vor 
beneficia de un coeficient spo
rit de securitate, Intrucît se va 
putea realiza cuplarea oricărei 
nave spațiale sau stațiuni orbi
tale cu o altă navă care s-ar 
afla in apropiere.

Dar această întilnire la cel 
mai înalt nivel va marca fără 
îndoială începutul unei etape 
de reală și fructuoasă colabora
re în cercetarea spațiului cos 
mic. Pentru anii 1979—1990 se 
prevăd 580 de misiuni spațiale, 
adică circa 50 de zboruri pe 
an- Specialiștii americani se 
pregătesc să le execute cu o 
navă reutilizabilă Uniunea So
vietică intenționează, în schimb, 
să dezvolte tehnica stațiilor lo
cuite pe orbită terestră. Intîl- 
nirea din iunie 1975, ar putea 
constitui începutul unei intense 
activități comune care să aibă 
ca rezultat final punerea la 
punct a unor tehnologii adecva
te unei misiuni spre planeta 
Marte. Dar ptnă la acel zbor 
ipotetic spre misterioasa Plane
tă Roșie mai rămln de rezolvat, 
firește, destule probleme...

MARGARETA BlRSAN
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DEDICAȚII
LA ZIUA TARII

CU MII DE SORI

ION IUGA

ARCADE
Porniți din veac, 'nolțindu-ne coloana 
spre acel miine ce ne-așteaptă pasul 
popor al celor douăzeci de milioane 
nu vom cunoaște liniștitor ceasul

Aici, e stilpul vremii, rădăcina 
pe fiecare palmă de pămint 
am semănat un om, am scris un cint 
aici, e casa noastră, ni-e lumina.

Arcade vii din vremile de azi 
spre vremile ce-și spun in șoaptă zborul 
semeți ca munții duși spre cer de brazi 
ne-ngemănăm, zidind, cu viitorul.

APARTENENȚĂ
NICOLAE DRAGOȘ

rotunzi

lemne 
jar

Din cite semne-n suflet la tine viu alint 
au foc in ele din preanalt tărim 
sunt văi in care pași albesc cuvint — 
ca nucile azi stele de pragul tău sfărim

tu ne rostești credința trup înstelat de semne 
pe fiecare mină-i oțel și nopți de var 
miner, plugar, poet, ori tăietor de 
sintem urcușul văii ca flacăra din 

pe umerii de piatră mai omenești
de iscodim adincuri cer mai curat să iasă 
e graiul înălțării ; tu-n clopote răspunzi 
pace prin duhul nostru și cimpuri de mătasă.

AICI SUNTEM

Ce-i timpul scris in piatră ? E destin 
aripă cutezată spre azur 
e virsta țării, rostul ei divin 
visare spre limanul cel mai pur

Cu mii de sori, rotindu-se-n vulturi 
in ape repezi oglindindu-și drum 
cu demnitatea marilor păduri

mă plec in fața zilelor de-acum.

și scriu precum olarii, doar lutul mi-e peniță 
și-i prinsă-n hora munților prin sat 
fintini ridică mina, stejari de-aleasă viță 
stilp la casă nouă fruct lespede-n sfat 

din cite semne-nvăț, o țară, graiul grai 
de apă-mi spun de aer de viață-mi spun și piine - 
coloane-noi, părinții, cu văz desprins din plai 
sunt raze-n noi și poate sacrul foc de miine -
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GRIGORE HAGIU

Cu fruntea prinsă în lumină
Oriunde-aș fi mă-ntorc aici, la tine, 
mă-ntorc mereu chiar fără de mișcare 
sint legea păsărilor călătoare 
cu spațiu-nșurubat in trup mai bine.
Mi-e somnul somn, trezia mi-e trezie, 
nici-o putere nu îmi stă ascunsă, 
curat mi-e singele filtrat pe-o frunză 
din teiul care iacă mă mai știe.
De osii mari făptura mi-e răsfrintă 
adine in lucru îmi găsesc măsura, 
pe-ocelosi fir de lut imi port și gura 
ai ochiurile de fintini la pindă. 
Stau vulturii in za rea-ng indurată 
și nu mai pot decit de sus să cadă 
ca prima însăilare ce zăpedă 
efiutiți ia cer de-o mină mat înceată.
S vremea dccă-n mine e depănă 
și-cki mă vreau și-ndestuict entdrii 
sămintă sint pe cimpunle tării 
cu fruntea prinsă numai m lumină.

A.I. ZĂINESCU

ECOU
Această inimă in formă de grădină, 
Țara in formă de inimă, ecou.
Către mireasma dulce de lumină, 
Rodu-nstelat de dragoste, mai nou.

Și e spre-e trecere mereu de aripi, 
Si către o rominere de foc,
Cum strugurii, vuind in arcul toamnei, 
De frăgezimea soarelui se coc 
Aducerea din nou și nou aminte, 
Creșterea pură-n anotimp, 
De raza miinilor cind se cuprinde 
Fruntea și arde ca un nimb
Această inimă in formă de grădină 
Țara in formă de inimă, ecou. 
Către mireasma dulce de* lumină, 
Rodu-nstetat de dragoste, mai nou.
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Umblă colinele pe umerii noștri 
lacuri ne sunt trupului și casa deschisă 
colinele-n noi iși fac semne 
flăcări pe chip de-aramă irosindu-se

singele carpaților arde-n alamă 
un cer mărginit de podgorii 
aici suntem, dealuri in noi iși rinduiesc odihna 
la ceas potrivnic să ne ridice 
pace graiului.
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CA 0 STRIGARE

DE BUCATE AERUL
Să sune-adinc in clopotul zăpezii 
Iarba și să se intețească norii blind. 
Să se audă prin nori cum sar fulgerele 
Ca un gind in alt gind ;
Ca niște trimbițe de bronz, cirezile,
Ca niște tauri marea in amurg, 
Ca o strigare de bucate aerul, 
Creu de-nstelările ce curg
Riul și ramurile, rouă, rugurile, 
Pacea din spic o lacrimă-atingind 
Să se audă raza ce-o despică plugurile, 
Lumea ca un gind in alt gind.

PE COLINELE ANULUI
Eu am văzut plugurile ca niște vulturi 
Albastre ardeau pe colinele anului.
O, cu dreptate curgea prin văzduh rouă 
De pe mina și fruntea țăranului I
Ca o lumină de-argint care smulge 
Stelele cu acoperișuri cu tot și le mută 
Din sâmință-n sămință-mbrăcind 
Cămașă de aer neincepută
Pure izvoarele ce-au înflorit
Și s-au scuturat dintr-odată, ușoare, 
Dintr-odată pămintul ca un cal înăsprit 
Fraged primind șa de soare
O sărbătoare a plugurilor care-ncepea, 
Sori se-aprindeau pe colinele anului.
O, cu dreptate curgea prin văzduh rouă 
De pe mina și fruntea țăranului I

J î

*

{i

(

*
*

*
ț

**
*

*

*
*
4 t 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\
\ 
\

\ 
\ 
\ 
\ 
\

Clasa a X-a a școlii generale 
a dat pînă acum trei promoții; 
anul acesta școala de zece ani 
s-a generalizat în linii mari. Așa
dar, absolventul cu zece clase 
formează acum o categorie apar
te. El a trecut, știut este, prin 
faze de adaptare; s-a simțit 
complexat și handicapat față de 
colegii reușiți în alte școli. Dar, 
treptat, pentru el s-a pus la 
punct un statut specific, drumul 
său mai departe spre profesii și 
învățătură fiind clarificat. Despre 
acest statut rubrica noastră a dat 
mereu informații însoțite de în
drumări folositoare pentru a lua 
o decizie și a se pregăti să reali
zeze ceea ce-și propusese. Dar, 
firesc, elevii cresc, absolv, alții 
le iau locul ți cu acești alții tre
buie să discutăm de la început 
cu aceeași grijă, despre opțiune 
profesională, drum de viitor, căi 
de reușită. N-o spunem ca o 
justificare a repetărilor pe care 
le vom face, d pentru că am 
constatat si anul acesta cit de 
puțin informați sini elevii clase
lor a IX-a și a X-a pricind șan
sele lor de viitor. Bineînțeles că, 
din moment ce elevul face prac
tică intr-o mesene, iar instruirea 
practici ocupi o mare pondere 
in programul adu de invățămint, 
școala apare acoperită, poate de
data ei, In principal, absolven
tul aici este orientat profesional. 
Asa ar fi normal. Dar real ?

Două clase a X-a din două 
școli generale — nr. 3 și 9 — din 
Pitrșt*, mai exact 44 elevi, tint 
întrebați ce gmdsri au pentru 
după absolvire, ce nu le este 
clar pricind ofertele ce le sint 
adresate lor în mod expres. Ne- 
limurrrde tint rurprmxtitoare. 
„N’n sint siguri ci V vi ocupa 
cineva de ibsc'.venții claselor a 
X-a* (Marin Flanca. Școala ge
nerali nr. 3); fi mult mai 
bine dacă am fi siguri că s-ar 
ocupa cineva și de noi. care ab
solvim zece clase" (Nici Anieuța, 
Școala gnereală nr. 3) • „Nu știa 
ce vom face dună absolvirea a 
sece clase, dacă se va ocupa 
cineva de noi să ne primească 
în producție" (Constanța Chili- 
bar. Școala generală nr. 3); JNu

știu dacă școala m-o repartiza 
unde vreau și anume la micro- 
motoare" (Bădescu Ioana, Școa
la generală nr. 3); „Vă rog să 
mă iertați, însă noi, din clasa a 
X-a, parcă n-avem nici un rost 
Propun ca cele două clase — a 
IX-a ș a X-a să se profileze pe 
meserii" (Tudor Adriana, Școala 
generală nr. 9); „Ar trebui să fim 
duși în mai multe întreprinderi, 
să ni se explice unde am putea 
lucra" (Florica Busuioc, Școala 
generală nr. 9).

Vădit în mintea celor care nu
mai peste opt luni vor prim» di
ploma de absolvenți a zece cla
se stăruie o confuzie. Cel puțin 
in cazurile la care ne referim.

reuși la școala sanitară o voi ur
ma, dacă nu mă angajez în fabri
că. la micromotoare", una din 
ele, Dumitru Ioana, adăugind că 
„va fi greu fiindcă nu ne anga
jează la nici o întreprindere 
neavînd nici o calificare". Un 
procent însemnat dintre cei de la 
nr. 9 intenționează să susțină la 
diferențele la liceu, să devină 
elevi aici.

Apare evidentă lipsa de infor
mare. Sigur că reprezintă un 
ciștig faptul că o mare parte 
dintre elevi spun, convins: 
„vreau să mă angajez în între
prindere la absolvire", dar le 
este aproape necunoscut ce în
seamnă pentru ei se angaja în

SĂ STĂM DE VIIIÎIIĂ ATEĂT
CD ELHIIL CLASEI Ă 1-Ă

dar, din păcate, nu numai In «- 
cestea. Așa confuz cum îți repre
zintă drumul spre profesie, totuși, 
fiecare din cei 44 elevi — de 
fapt, mai mult eleve — au ales 
ceva, răspunzi nd la întrebarea ? 
„ce veți face la absolvire ?“ In 
clasa a X-a a Școlii generale nr. 
3 intilnim, repetat, precizările: 
„La absolvire nu continuu să 
merg la nici o școală, îmi iau 
servici, și anume de vînzătoare" 
— Ivana Raicu ; „Voi merge în 
producție la meseria de vînză'- 
toare la un magazin de confec
ții" — Iuliana Stoianu ; „După 
absolvirea clasei a X-a aș dori să 
intru la O.C.L., vînzătoare" — 
Ioni fă Mariana, Ciobotea Floa
rea ; „La absolvire eu mă anga
jez la o meserie, nu știu la ce și 
unde voi fi primită, ca să pot să 
dau diferență la liceul seral ori 
la zi". Două eleve de la Școala 
generală nr. 9 spun: „dacă voi

producție". O demonstrează 
Floarea Crăciun prin răspunsul 
său: „Eu vreau să mă angajez 
direct în producție și să urmez 
seralul, dar nu știu dacă noi pu
tem să intrăm direct în producție 
la ce dorim să mergem fără să 
dăm examene". Deci, ea nu știe, 
că, deocamdată, absolvind școala 
fără să fie atestată intr-o meserie 
(atestare care abia de aci înainte 
se va acorda, potrivit unei recen
te măsuri a M.E.I.) poate ajunge 
în producție prin școala profe
sională, ucenicia la locul de 
muncă, ori cursuri de scurtă du
rată. (Nu-i răspundem în detaliu, 
acum, acestei dileme, întrucît, in- 
cepînd cu numărul de marțea 
viitoare, inaugurăm rubrica „Pe 
adresa absolventului cu zece cla
se", care se va constitui intr-un 
abecedar profesional dedicat a- 
cestei categorii de elevi).

Cum rămîne însă cu raportul

dintre meseria practicată în școa
lă doi ani și opțiunea actuală a 
elevului ? Pedagogii decretează 
că practica este factorul hatăritor 
în alegerea meseriei viitoare. Din 
ceea ce afirmă elevii, nu reiese 
lucrul acesta. Ei au făcut -practi
că productivă și am aflat și, dome
niile : croitorie, lucru dțe mină, 
tipografie (legătorie, paginație, 
zețărie, mașini pkyne), la 
U.M.E.P. — bobinaj, banda de 
finisaj, motoare asincrona, vopsit 
motoare, la ,^rgeșana“, repaușat 
— la U.A.P. — secția armături- 
scaune. Firesc ar fi fiost ca măcar 
un anumit procent dintre elevi 
să se îndrepte spre meseriile in 
care s-au inițiat la practică și 
să fi putut răspunde: „am fost 
solicitați să venim în întreprin
derile unde lucrăm aaam, să ne 
calificăm"',

Așa ar fi fost ideal, dar, în 
realitate, o singură elevă, după 
o practică în legătorie intențio
nează să facă și în viitor tot le
gătorie. Maria llie, eleva care 
spune că vrea să se angajeze, 
dar nu știe unde va fi primită, a 
făcut practica la U1M.E.P., secția 
de bobinaj; Pipaș Nelica a lu
crat la croitorie, dar vrea să 
devină coafeză și a auzit că 
pentru această meserie trebuie 
liceul (1 ?), ceea ce a tntristat-o.

Documentarul acesta poate sta 
mărturie că orientarea profesio
nală a elevilor cu zece clase 
continuă să prezinte lacune. Con
fuziile și dezorientarea apar toc
mai în aceste clase, unde îndru
marea elevului poate fi realizată 
concret în meserii concrete, — 
cele însușite la practică. Ar fi 
prea mult ca școală să aibă obli
gația de a trata cu întreprinde
rile interesate, cu oficiile forței de 
muncă asupra ofertelor ce le pot 
fi adresate acestor tineri ? Le-ar 
putea spune elevilor încă din cla
sa a IX-a: aici este nevoie de 
voi peste doi ani, vă puteți con
tinua calificarea, aveți la dispozi
ție mai multe căi: școala profe
sională, ucenicia la locul de 
muncă, cursul de calificare de 
scurtă durată.

L. LUCREȚIA

POEZIE POLITICĂ )
Ceea ce numim de obicei poe

zie politică nu este altceva 
decit efectul unui contact de o 
factură deosebită al poetului 
cu obiectele primare ale iubi
rii lui i patria, ideile adinei 
care-i susțin forma istorică, 
miturile naționale perene. De
sigur. un loc are aici și poezia 
de inspirație geografică dar 
înaltul mesaj al liricii patrioti
ce și politice vine din senti
mentul timpului, din conștiința 
actualității prezentului sau, în 
sens negativ, din lipsa ei. Fi
indcă există uneori și un pre
zent inactual, împrejurare cre
ată de o întîrziată recepție su
biectivă, determinată de su
perficialitate ori de false cri
terii de apreciere (Dacă ne 
gîndim numai Ia faptul că din 
poezia care intra în discuțiile 
curente prin 1956 o bună par
te nu mai era, chiar de pe a- 
tunci, actuală — a se vedea 
atît aprecierile referatului de 
poezie cit mai ales intervenții
le din congresul scriitorilor din 
acel an — se va înțelege că nu 
e chiar atît de curioasă împre
jurarea de a nu-ți cunoaște 
propriul prezent sau, mai bine 
zis, de a nu avea sentimentul 
actualității propriului pre
zent I) De aceea autentica poe
zie politică este o dezbatere 
patetică, o confruntare i dintre 
conștiința individului și aceea 
a istoriei, dintre actualitate și 
eternitate. Poeții situați prin- 
tr-un salt facil, ca o azvîrlire 
în șa, pe crupa eternității, ca 
și cei coborîți într-o actualitate 
strictă și fără perspectivă sînt 
pe bună dreptate suspectați de 
nesinceritate sau, în cel de-al 
doilea caz, de ilustrativism. Tn 
poezie și nu numai aici, actua
litatea este istorică sau nu este

deloc. întrebarea poeziei politi
ce. ca de altfel a literaturii în 
general, este sau ar trebui să 
fie nu atît în ce constă adevă
rul unei epoci dar ce forme 
iau adevărurile, ce limite, le 
precizează și le face de a fi re
cunoscute ca atare sau, dimpo
trivă, le mistifică. Curajul ar
tistului, al celui comunist cu 
atît mai mult, constă în măsu
rarea absolutului — în adevăr, 
în iubire, In prietenie etc. — 
cu „cotul" actualității. Sigur 
că astfel se expune unor riscuri 
mari dar tocmai înfruntarea 
lor este semnificativă. Poemul 
politic este așadar tentativa, 
reușită ori nu, de a istoriciza 
datele conștiinței individuale a 
poetului, aceasta fatal actuală, 
prezentă, contemporană. Nu în 
evocare stă deci forța lui ade
vărată — deși se poate din 
plin folosi de ea, — ci în ca
pacitatea de a gîndi și simți 
prezentul ca pe un trecut. Con
știința poetului ne apare de a- 
ceea scindată, dedublată în în
suși actul tentativei de sinteză 
lirică: este aici și acum dar ne 
vorbește din unghiul unui pre
zent istoric Ne aduce istoria în 
prezent — operațiune în fond 
inutilă cită vreme avem la înde- 
mînă chiar documentele istoriei 
propriu-zise — ci ne face să 
privim prezentul cu alți ochi. 
Sensul discursului politic în 
poezie constă în suprimarea u- 
nei îngustimi firește. în des- 
mărginire, în valorificarea is
torică a .secundei". Această 
dublă mișcare din poezia poli
tică (șl nu doar a ei, se înțele
ge), operațiune sprijinită pe un 
resort intelectual și ideologic și 
nu instinctual ori pur sentimen
tal, îi acordă noblețe și durabili
tate, șansa de a trece cu un pas

dincolo sau dincoace de eve
niment. Istoria unei secunde 
sugerează deci nu atît o unita
te simbolică a saturației, a de
plinătății eventual de propor
ții — prin intensitate — gigan- 
tești (așadar nici „foamea de 
cuvinte" și nici „secunda lui 
Guliver") ci asumarea unui 
risc calitativ : confruntarea po
etului cu sine însuși. scindat 
în cele două zone ireductibile 
ale conștiinței lui (Socrate plîns 
de discipoli). înfruntare teribi
lă, între cei doi zei pe care So
crate îi lasă moștenire discipoli
lor : al actualității și al eterni
tății („într-un zeu cred, pe ce
lălalt îl caut") : „El a știut că 
lumea stă-n doi zei, / Unul a- 
lături, celălalt aiurea / Nervu-' 
ra lui elibera pădurea, / dar 
o elibera întli de ei. // Zeule 
mare, de deasupra mea / din 
dreapta mea, din temelia mea, 
/ eu cred în tine, ai o mină 
grea, / dar e și celălalt pe un
deva". Conștiința actualității 
nu-i deplină sau e oarbă fără 
„celălalt" și iată de ce în mie
zul celei mai stringente actu
alități, în centrul de foc al 
„secundei" stafia lui Bălcescu 
este o prezență eternă, tutela
ră : „Stafia lui Bălcescu colin
dă blind prin țară / primarii de 
județe să știe că e ea. / Ne dă 
ocol de-atîta și de atîta vreme, 
/ și parcă s-ar întoarce și parcă 
ar pleca //. Acei ce pe Bălcescu 
nu l-au lăsat să intre / lăsînd 
să intre alții în țara maicii lor 
/ dorm liniștiți în praful beteag 
din cimitire / în fiii și-n nepo
ții trăiți nepăsători". A existat, 
desigur, și o secundă stearpă de 
eternitate, aidoma „casei nezi
dite cît nu e el în casă" dar 
„Acum din nou bărbatul cu o- 
chii mari și puri / Se-apropie

de țară, cu o durere veche, / Și 
Dunărea-1 bocește năpraznic 
din trei guri, / albastru reze
mată de ceața Mării Negre. // 
Primiți-1 pe Bălcescu și încli
nați puțin / duioasa suprafață 
a patriei natale, / pe Dunăre 
profetul să se coboare lin / și 
fluviul să se-ntoarcă în riurile 
sale". Aventura istorică a se
cundei, căderile și înălțările ei 
sau numai riscurile ce-i pin- 
desc creșterea și dezvăluirea 
precum și dramatismul, intern, 
al conștiinței In care situația ei 
este dezbătută cu fervoare si 
patimă de luptător dar și înso
țită de surdina momentelor de 
slăbiciune ce nu ocolesc nicide
cum o luptă — iată conținutul 
foarte uman al poeziei politice 
a lui Adrian Păunescu. Istoria 
unei secunde, cu toate victorii
le dar și eșecurile ei este „ro
manul" unei conștiințe profund 
tulburate de necesitatea impla
cabilă a conviețuirii simultane, 
în fiecare act, în fiecare senti
ment a celor doi „zei" numiți 
mai înainte. (Cînd unul dintre 
ei lipsește, ca în „Ieșirea din 
sobă" unde actualitatea propu
să e de ordinul sobei încinse 
în timpul verii, conștiința e a- 
menințată cu pierderea consis
tenței și a echilibrului, axîn- 
du-se pe o falsă actualitate sau 
necesitate). Ținînd cont de fap
tul că nu actualitatea judecă e- 
ternitatea ci, dimpotrivă, per
manența, ceea ce rămîne. este 
supremul judecător, înțelegem 
mai bine și conținutul moral al 
acestei atît de necesare. azi, 
poezii politice.

C. STANESCU

*) ADRIAN PĂUNESCU — 
Istoria unei secunde, ediția a 
Il-a.

Elevi ai liceului industrial din Sl obozia în timpul orelor de curs

Despre „greul 
dus împreună

Stau de vorbă cu un di
rector de liceu, un pedagog 
care știe să fie sever și sen
timental, să pedepsească și 
să ierte, să-i ia pe elevi așa 
cum sint și să ostenească să 
facă din ei ceea ce trebuie 
să fie. N-am să spun nume, 
pentru că, în cazul de față, 
numele nu contează.

îmi spunea cît de întinsă 
este sfera cuvîntului școală, 
și cît de grav este cînd o re
duci, rigid, administrativ la 
perimetrul clasă cu bănci, 
profesor și catalog, note, 
promovați, congenți și re- 
petenți. Cit de grav ? Da, a- 
cesta-i cuvintul exact, iar 
cazul pe care mi-1 poves
tește — pe care ar fi dorit 
să nu-1 aibă niciodată la in- 
demînă, să nu facă parte 
niciodată din amintirile unui

dascăl — cheamă la medita
ție activă, lucidă.

Un elev rămîne repetent 
și vine, în septembrie, la 
școală. In aceeași clasă ca 
anul trecut. Profesorii cu
nosc acest lucru. Evident, si 
elevul. Și mama. Mama care, 
casnică fiind, a păstrat sin
gură legătura cu școala. Ta
tăl nu știe însă. Mai exact 
n-a știut. Lui i s-a ascuns 
— știa că băiatul merge nor
mal cu școala. Ceva a aflat 
in vară ; mama l-a anunțat 
că fiul a rămas corigent, dar 
că a fost un accident care 
se va repara toamna. Vs 
trece clasa. Și i s-a spus că 
a trecut. Mama — cu dra
gostea ei vulnerabilă față de 
copil — a socotit că va găsi 
o cale să salveze situația, 
fiului în fata tatălui, să mai 
amine pentru mai tîrziu ves
tea, pentru atunci cînd lu-

(Urmare din pag. I) 
tă de sarea pămîntului au apă
rut aceste trepte zenitale ale 
civilizației. Fiecare în parte nu 
depășește înălțimea centralei 
termoelectrice, situată tot aici în 
sudul Buzăului, dar toate la un 
loc sînt incomparabil mai suges
tive, mai vii decit oricare plan 
de perspectivă propus de futu- 
rologii de acum 15—20 de ani.

O simplă vedere de pe podul 
de peste calea ferată îți oferă 
imaginea unui oraș complex, în 
plină dezvoltare. In spate ai 
Buzăul propriu-zis cu urbanisti
ca sa mereu în schimbare, tar 
în față, existența imperios ne
cesară, industrială, existența fa
buloasă a aceluiași oraș. Peste 
tot, în confruntarea cu orizonta
litatea cîmpiei, a pietrei și a ve
getației a învins linia verticală.

Există un Buzău tradițional 
care rostește o descendență se
culară. Mai există un Buzău an
tebelic cu citeva clădiri masive, 
greoaie, între care cea a justi
ției și a palatului. In fața lor 
ultimul deceniu a ridicat alte 
zeci de edificii. Citeva sînt pe 
punctul de a fi inaugurate chiar 
luna viitoare. Alături de hotelul 
„Dacia" s-a terminat fundația 
pentru un supermagazin cu șase 
nivele. în zona nord-estică a o- 
rașului. pe malul Buzăului a în
ceput amenajarea unui mare 
parc al tineretului. Pe bulevar
dul Nicolae Bălcescu, principala 
arteră a orașului, se va inaugura 
în curind o nouă casă de cul
tură.

Am încercat să fac o compa
rație a noii urbanistici cu Buzăul 
de acum cîte'-a decenii, sau 
chiar de acum 15—20 de ani, 
orașul simigeriilor cu covrigi cal
zi și al fotografilor „Za minut". 
M-a ajutat și tovarășul Petrescu 
Stelian, prim-secretar al Comi
tetului municipal al V.T.C. El 
este omul care a descoperit o- 
rașul în anul 1953 și, care, de 
nouăsprezece ani în șir asistă la 
fabuloasa și aproape incredibila 
lui transformare.

— Exact, de nouăsprezece 
ani. Pe atunci erau doar două 
străzi asfaltate: cea care vine 
de la gară spre centru și strada 
Unirii. Se circula cu docarul și 
birja. Unde este acum micro- 
raionul 12, pe atunci era ferma 
liceului pedagogic. Știu că mer
geam și noi să culegem roșii a- 
colo.

Microraionul 12 a fost termi
nat. Spre vest de el a început 
construcția microraionului 14. 
Cu siguranță că vor urma și

altele, căci populația orașului 
crește într-un ritm nemaiîntilnit. 
De la 35 000 de locuitori, cit 
avea în anul 1948, a ajuns la 
aproape 80 000 în prezent. In 
1980 se pare că numărul de lo
cuitori va fi în jur de 100 000.

Nimic nu mai surprinde pe 
buzoianul de rînd. L-a surprins 
acum opt ani inaugurarea noii 
platforme industriale din sudul 
orașului, l-a surprins poate tni- 
croraionul 12 a cărui apariție a 
„violentat" vechea configurație 
a orașului. Dar acum, noul nu 
mai are acea „vehemență" im
previzibilă. Am discutat cu ciți- 
va locuitori din Buzău, oameni

DE LA 
BARIERĂ 
NU ERA 
NIMIC.

pe care i-am întilnit pe străzile 
orașului, oameni in virstă de 
60—70 de ani, persoane in su
fletul cărora vechiul oraș mai 
trezește nostalgii. Dar i-am auzit 
vorbind cu patos despre perspec
tivele lui.

Imi aduc aminte de cuvintele 
directorului Uzinei de sirmă: 
„Acum opt ani, în noiembrie 
era o hinghene aici". Acum, pe 
locul acela lucrează sute și mii 
de oameni. O jumătate de oraș 
se mută zilnic pentru opt ore pe 
fostul cîmp cu varză ți produce 
oțel, produce energie electrică 
și termică, zahăr și geamuri, pro
duse lactate fi mase plastice, îți 
propune șt depășește angaja
mente , sfidează un mod de trai 
multisecular. Numai cei de la 
V.S.P.S. au realizat în primele 
nouă luni ale acestui an o pro
ducție globală de 39 de milioa
ne de lei peste prevederile -pla
nului. Pînă la sfîrșitul acestui an 
depășirea se va cifra la 45 de 
milioane. Luna trecută, tot cei 
d" la Uzina de sirmă au dat 
mai devremt in funcțiune noua 
secție de plase sudate. Nu este

singura unitate din municipiu 
cu astfel de realizări. Faptul că 
Buzăul, pînă în luna octombrie, 
a realizat o producție globală 
de 102,8 la sută pe primele nouă 
luni ale anului explică această 
afirmație.

Iată verticala majoră a Buzău
lui : concretă, palpabilă, una 
care invită la meditație și la 
noi aspirații. Nu este deci o ver
ticală abstractă, una care, pe 
măsură ce se înalță, devine un 
turn de fildeș, ci una creată de 
oamenii prezentului, cei care se 
înalță împreună cu ea pe noi 
trepte ale civilizației.

Dar, asemenea municipiului, 
întreg județul trăiește același 
puls.

Am coborît cu ani în urmă 
înspre Rimnicu Sărat. Veneam 
din dealurile de la Grebănu și 
Livada. Le-am coborît și anul 
acesta. Diferența era evidentă. 
Și nu una exterioară, de apa
rență, ci o diferență pur umană, 
contemporană, de structură. La 
Rimnic a apărut între timp Fa
brica de garnituri de frine și e- 
tanșare. Orașul parcă fatal rămas 
un centru al confecțiilor a deve
nit și un oraș metalurgic. „Um
bra" de altădată a Buzăului tre
ce pnntr-o substanțială meta
morfoză.

Nehoiu, comuna cea mai mare 
din județ (11000 de locuitori) 
va deveni nu peste mult timp 
oraș. Șoseaua Buzău—Nehoiu, 
cea care se prelungește prin în- 
torsura Buzăului pînă la Brașov, 
a fost modernizată. Peste puțin 
timp va începe construcția căii 
ferate Buzău—Intorsura Buzău
lui. Astfel, marele recipient al 
economiei județului se va pre
lungi prin noi nervuri. Iși va 
prelungi în acest fel prestigiul 
în țară și în lume. Buzăul ex
portă la ora actuală mașini și 
utilaje, sirmă și produse din 
sirmă, mase plastice și confecții. 
Fabrica de mobilă care se va 
construi la Nehoiu va transmite 
în lume încă una din realizările 
județului. Pădurile Penteleului și 
Siriului, în afara pitorescului lor 
inefabil oferă încă o cale de 
prosperitate.

Astfel se prezintă acest miez 
de toamnă : retrospectiv șt pros
pectiv. Iar amîndouă ipostazele 
în contradicție și. continuitate. 
De la tăceri păduroase și sălba
tice la industrie. De la cîmpii 
sărace inundate de o vegetație 
bolnavă la șosele și uzine, la 
un nou umanism, lată soiul fer
til al Buzăului contemporan.

crurile se vor mai așeza. Și 
mai tîrziu — a fost prea tîr
ziu. Tatăl a aflat — nu se 
știe cum și de la cine. El 
iși credea fiul intr-a Xl-a, 
nu într-a X-a și vestea l-a 
lovit atît de puternic incit 
s-a soldat cu un infarct, iar 
după patru zile de comă, 
s-a stins. Nu depășise cu 
mult 40 de ani. Au rămas 
cei doi — mama și fiul — 
năuciți de consecințe, dorind 
să săvirsească ireparabilul. 
Au rămas două drame — 
ori una singură — la capă
tul unei minciuni. Timpul 
care trece și care șterge nu 
le noate vindeca, cel mult 
doar cicatriza.

Un caz poate singular. 
Dar numai în ceea ce pri
vește consecința. Altminteri, 
școala poate oferi destule 
exemple de părinți care 
nu-și potrivesc pasul alături 
de școală, în interesul copii
lor. Trec pe lingă ei coni- 
lăria și adolescența proprii
lor fii și fiice. trezindu-se 
nu odată cu ei, tineri, în si
tuații doar pentru părinți, 
neașteptate. Desigur, rareori, 
surprizele oferite de copii 
părinților se încheie cu tra
gedii de genul celei relatate. 
Dar trebuie să ajungem aici 
ca să ne dăm seama că via
ța unui elev nu se consumă 
firesc dacă nu este egal si 
continuu vegheată, dacă nu 
este echitabil împărțită, ca 
responsabilități, între elev, 
școală și părinți ? Să-i învi
nuim pe elevi că nu-si in
formează părinții, nu-i țin 
la curent cu viața lor de 
școală ? Pe părinți că nu-si 
întreabă insistent și intere
sat proprii copii, cum tră
iesc ca elevi, că nu vin la 
școală nici măcar la ședința 
aceea trimestrială a dirigin
telui. ci cel mult Ia un sem
nal de alarmă : „copilul ră- 
mine corigent ori repetent, 
ori este eliminat"? Sau școa
la este cea mai vinovată 
pentru că nu-și apropie su
fletește familia, nu tratează 
cu ea dincolo de acea ședin
ță trimestrială? Dar nu e 
locul aci, acum, să punem 
pe cîntar vinovăția ca s-o 
putem distribui în părțile-i 
cuvenite.

Cum se formează un a- 
dolescent ? — de asta nu 
răspunde școala singură, 
pentru că ea este instituție 
specializată și deține armele 
științei pedagogice, nici sin
gură, mama, pentru că se 
intîrnplă ca ea să fie cas
nică. .Greul unei asemenea 
datorii sociale nu poate fi 
dus decit împreună. Și e 
trist că un caz atit de grav 
este punctul de plecare pen
tru apelul la conlucrare. 
Trebuie să ne dăm seama că 
acest greu. dus împreună, 
este hotărîtor.

L. LUSTIG
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OAMENI, EXPERIENȚE, PASIUNI PIETRARII
Cum stăpîniți 

„mașina timpului"?

(Urmare din pag. I)

O anchetă internațională de CAROL ROMAN

' WERNER HEISENBERG
Ilustrul savant 

german s-a născut 
la 5 decembrie 1901 
la Wurzburg. Do
vedind înclinații 
științifice deosebite 
încă din anii ado
lescenței, el studia
ză fizica la univer
sitățile din Miin- 
chen și Gottingen. 
Distingîndu-se prin 
cunoștințele și ca
pacitatea sa, Wer
ner Heisenberg 
primește o bursă la 
Universitatea din 
Copenhaga, unde-și 
continuă studiile 
cu marele savant 
Niels Bohr.

Lucrările savan
tului în domeniul 
teoriei atomului se 
află de decenii în 
centrul gîndirii 
moderne In științe
le naturii, care cau
tă să realizeze o

viziune structurală 
de ansamblu a în
tregului univers 
La vîrsta de 31 ani, 
în toamna anului 
1932, savantul pri
mește Premiul „No- 
bel“ pentru crearea 
mecanicii cuante
lor.

De-a lungul ani
lor, Werner Hei
senberg a conlucrat 
în diferite momen
te cu Albert Ein
stein, Max Planck, 
Arnold Sommer
feld, Niels Bohr, 
Wolwgang Pauli și 
alții.

Omul de știință 
este doctor honori's 
causa al unui nu
măr impresionant 
de universități și 
i-au fost conferite 
cele mai mari dis
tincții științifice 
ale multor aca
demii.

memorie ca un desen alb- 
negru pe care l-aș îndrăgi : 
lovind cu ciocanele colțurile 
ascuțite ale cuburilor rin- 
duite ca niște cutii, mai 
mult arcuiți, cu ochii aple
cați către piatră, tăcuți și 
peste ei soarele rece într-o 
dimineață de septembrie. Și 
sub picioarele lor drumul 
șerpuind in pantă, drum ca
re leagă voivodatele sate 
maramureșene de blinda 
Moldovă. Revăd chipurile lor 
in carieră, in urma unui lanț 
de explozii datorită cămi 
piatra drumurilor prinsese 
aripi incit am avut senzația 
că privesc niște neobișnuite 
păsări.

— Am nevoie de 2 MP tone 
pinâ-n decembrie. piatră 
brută si 9M tone blocuri.

— Vi le facem, dar ew 
blocurile-i o problemă mai 
complicată. Nu patern face o 
rampă de încărcare, autuă 
pentru atit.

— .Am nevoie de ele Ia 
numai 3 kilometri de carieră, 
dacă le-am aduce din altă 
parte ne-ar costa prea ank.

— O facem, dacă aveți com 
să o incărcați.

— De-acord. Avem
— Atunci am tncheâat coo- 
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A-TI CLARIFICA 
OPȚIUNILE DE VIATĂ 

1________________________ 1

de WERNER HEISENBERG

In realizarea unui regim de viață care să se 
desfășoare cu maximă folosire a orelor, un Ioc 
aparte socotesc că-1 deține clarificarea opțiu
nilor de viață și înscrierea pe un drum al pre. 
ocupărilor umane încă din vîrsta adolescente . 
Pentru că atunci cînd te referi la o problemă 
atît de complexă și delicată cum este aceea a 
stăpînirii „mașinii timpului-4 eu am in vedere 
întregul curs al vieții omului, începînd din a- 
dolescență și tinerețe^ și nu numai’ perioada 
maturității, așa cum sînt înclinați să trateze 
problemele de viață ale tineretului o seamă 
de sociologi. Perioada tinereții deține în ea atit 
elemente carburante ale startului de viață și 
de asemenea, potențializeazâ prin ceea ce au 
acumulat acești ani întreg ciclul biografic 
uman. Tinerețea nu trebuie socotită o perioa
dă anterioară biografiei, ci o parte a ei inte
grantă, de cea mai profundă implicație și de 
aici necesitatea evaluării ei responsabile.

îmi voi permite să trimit tinerilor din Ro
mânia cîteva însemnări privind modul în care 
adolescentul Heisenîberg s-a decis să urmeze 
fizica, la o vîrstă a căutărilor febrile, neliniș
tită, doritoare de performanțe.

Anii de școală și studiul universitar au fost 
pentru mine delimitați printr-un moment cru
cial. După bacalaureat și după călătoria între
prinsă împreună cu un grup de colegi cu care 
în perioada de primăvară am discutat, pe 
malul lacului Starnberger, despre teoria ato
mică, m-am îmbolnăvit grav. Am fost nevoit 
să stau la pat timp de mai multe săptămini și 
ulterior, în perioada de convalescență, am ră
mas în singurătate, cu cărțile mele. In aceste 
luni critice mi-a căzut în mînă o lucrare al 
cărei conținut m-a fascinat, deși n-am înțe- 
les-o decît pe jumătate. Matematicianul Her
mann Weyl expunea sub titlul „Spațiu — 
Timp — Materie", cu ajutorul matematicii, 
principiile teoriei relativității a lui Einstein. 
Controversa dintre metodele matematice difi
cile dezvoltate în acest v«olum și edificiul de 
idei abstracte al teoriei relativității pe care 
se întemeia, mă preocupa și mă neliniștea in
tens. Această controversă mă întărea în hotă- 
rîrea mea anterioară de a urma la Universi
tatea din Miinchen studii de matematică.

în primele zile ale studiului meu s-a produs 
totuși o cotitură ciudată și pentru mine sur
prinzătoare, despre care voi aminti pe scurt. 
Tatăl meu, care preda limba greacă la Uni
versitatea din Miinchen mi-a mijlocit o con
vorbire cu profesorul universitar Lindemann. 
Acesta devenise renumit prin rezolvarea ma
tematică definitivă a străvechii probleme a 
cuadraturii cercului. Vroiam să-l rog pe Lin
demann să mă admită la seminarul său, în- 
trucît îmi închipuiam că studiul matematicii 
pe care l-am practicat în anii de liceu, din
colo de programa analitică, îmi asigurau o 
pregătire suficientă pentru acel seminar.

L-am găsit pe Lindemann — făcea parte și 
din conducerea universității — la primul etaj 
al clădirii, într-o încăpere ciudată, întunecoa
să și aranjată cu mobilier vechi. Aranjamentul 
solemn al încăperii mi-a trezit un sentiment 
de neliniște. înainte de a putea vorbi cu pro
fesorul care se ridică alene, observai în biroul 
său de lucru un cățeluș negru care îmi amin
tea, cred, prin întreaga ambianță, de pudelul 
lui Faust din odaia sa de lucru. Descumpănit 
îmi prezentai doleanțele cu ezitări și abia a- 
tunci mi-am dat seama cît de lipsită de mo
destie era, de fapt, cererea mea. Profesorul 
Lindemann, un domn în vîrstă care arăta 
cam ostenit, sesiză și el această lipsă de_ mo
destie și cu o ușoară iritare mă întrebă ce 
cărți anume am' studiat în ultimul timp. Am 
amintit lucrarea „Spațiu — Timp — Materie" 
a Iui Weyl. în acompaniamentul lătrăturilor 
micului paznic care spumega, Lindemann puse 
capăt convorbirii noastre cu următoarele cu
vinte i „în cazul acesta, ești oricum pierdut 
pentru matematică". Eram concediat

Așadar, cu studiul matematicii nu era nimic 
de făcut. O consultare cu tatăl meu ne cam 
duse la concluzia că aș putea să încerc să stu
diez fizica matematică. Astfel fu stabilită o 
vizită la Sommerfeld, pe atunci deținătorul 
catedrei de fizică toeretică la Universitatea 
din Miinchen, acesta fiind considerat drept 
unul din cei mai străluciți pedagogi ai univer
sității și un bun prieten al tineretului. Som
merfeld m-a primit într-o încăpere luminoa
să, prin ale cărei ferestre se puteau vedea în 
curte, așezați pe băncile de sub salcîmul cel 
mare, studenții in clipe de răgaz.

Scund si îndesat, cu mustață ce părea be
licoasă, înfățișarea sa impresiona prin severi
tate. Dar de la primele vorbe chiar, aveam 
senzația unei blîndeți nemijlocite, a unei bu
năvoințe față de tînărul care vine să primeas
că aici îndrumări și sfaturi. Din nou venise 
vorba despre studiile mele de matematică din 
anii de liceu, despre volumul lui Weyl amin
tit. Sommerfeld. reacționă cu totul altfel :

„Ești mult prea pretențios — spuse el —

doar na poți începe ca ceea ce e ari Cea 
să speri că ce-i mai mor • M fl vmd de-a ®ata- 
înțeleg, ești fascinat oe Oe ti.
teoriei re.ativităfiL. iar finta med»—-t Eăxrem- 
de și in alte locuri a.e o.on __ lx rare sărfi

ce se referă la principd d=t cele mm race— 
xante. Dar drumul bscr-acn*o esae nx “sa 
mai lung decît ți se pare acurx. Tretaee să în
cepi cu o muncă modestă, «ceată, ăa daaae*at 
fizicii tradiționale. Dacă vrei să u~- _c_ 
ai în prunul rir.d latitudinea să coceu. prifra 
latura experimentală sau cec tect etică. Duză 
cele ce relatezi, ar părea că teoria le atrage 
mai mult, dar in anii de liceu nu a: uz âe-a 
face decît uneori și cu aparate, cu experte e;?-

Am răspuns afirmativ și am oc'-^-s'ut ca • ?t 
fiind, construiam cu plăcere m ei azarste. mo
torașe și bobine ce inducție. In general insă. 
lumea aparatelor îmi era mai degrabă strărnă. 
iar grija ce trebuia avuta in defrirrnwea 
chiar a unor date mai puțin importanțe, era 
pentru mine, desigur, foarte aneMdonsă.

„Dar și în cazul in care optați pentru morie 
trebuie să manifestați o grijă deosebită pea- 
tru chestiunile mici și care vi se pot părea 
lipsite de importanță. Atuoci ciad se paa ia 
discuție probleme mari care ajeag până ta 
contingența cu filozofia, cum sint teoria rela
tivității a lui Einstein, sau teoria rraiHn a 
lui Planck exista și pentru ce! care a depășit 
motivele inițiale numeroase proMeme miri ce 
se cer rezolvate și care abia in totalitatea lor 
oferă o imagine a domeniului nou descvpe't.

„Pe mine insă — obiectul timid — ehestta- 
nile filozofice aferente mă interesează poate 
și mai mult decît problemele izolate, mici*. 
Ceea ce nu era de loc pe placul .-; Scmuner- 
feld.

„Știi, doar, ce a spus ScbE'.er desore rxant si 
comentatorii săi ! „tind regii construiesc, că
răușii au de lucru Ai să vezi dumneata, 
vei încerca și dumneata bucuria de a faze cu 
grijă și conștiinciozitate această treabă și așa, 
precum sperăm, să obții ceva rezultate*. Som 
merfeld mi-a mai dat îndrumări cu privire la 
începuturile studiului, promițindu-mi pentru 
foarte curînd să mă pună să rezolv o pro
blemă avînd contingență cu chestiuni ale :?.?: 
mai noi teorii nucleare, problemă la cane mi-as 
putea încerca forțele. în acest fel apartenența 
mea la școala lui Sommerfeld era decisă pentru 
următorii ani.

Această primă convorbire cu un savant cu
noscător cu adevărat a! fizicii moderne și el 
autor al unor descoperiri importante pe tări- 
mul teoriei relativității și cuantelor a avut a- 
supra mea o influență durabilă. Cerința de a 
manifesta o grijă plină de atenție și în lucruri 
mici îmi deveni evidentă, căci o auzisem de
seori in alte forme rostite și de la tatăl meu.

Cîteva zile mai tîrziu, cînd am intrat a_.a 
universității unde profesorul Sommerfeld :s. 
ținea prelegerile, am descoperit in riadul al 
treilea un student cu părul negru, cu un chip 
nedefinit, care îmi atrăsese atenția încă la se
minarul cu profesorul. Acesta îmi făcu cu
noștință cu el și îmi mai spuse la plecarea din 
institut că-1 consideră pe acel student a :: 
unul dintre cei mai înzestrați discipoli ai săi 
și de la care aș putea învăța mult. Să mă a- 
dresez lui dacă o să am greutăți in studiul fi
zicii. Era Wolfgang Pauli și in tot timpul, in 
toată viața, el a fost pentru mine și pentru 
ceea ce încercam eu să fac în știință criticul 
tăios, totdeauna binevenit, prietenul meu. 
M-am așezat lingă el, rugîndu-1 ca după : _rs 
să-mi dea cîteva sfaturi cu privire la stadiul 
meu. Tocmai intra și profesorul Sommerfeld.. 
Țin minte că după prelegere i-am pus lui 
Wolfgang o întrebare Doream să aflu cit tre
buie să perseverezi în arta experimentării 
dacă în principiu vrei să te dedici teoriei... 
La această întrebare Wolfgang a răspuns i 
„Știu că profesorul Sommerfeld pune mare 
preț să învățăm să facem experiențe, iar eu 
personal nu mă descurc încă cu aparatura. 
Înțeleg limpede că fizica în totalitatea sa se 
bazează pe rezultatele experiențelor. Avînd la 
dispoziție mijloacele tehnice ale fizicii experi
mentale a zilelor noastre pătrundem în dome
nii ale naturii care nu mai pot fi deservite cu 
noțiunile clasice. De aceea sintem nevoiți să 
recurgem la un limbaj matematic abstract ce 
nu poate fi însușit fără o școlarizare temeini
că în matematică. Astfel e nevoie de restrîn- 
gere și specializare. Mie, limbajul abstract 
matematic nu-mi vine greu și sper să pot rea
liza ceva în fizică. O profundă cunoaștere a 
laturei experimentale este inevitabilă. Mate
maticianul pur, chir unul bun, nu pricepe 
nimic din fizică"...

V-am relatat acest fragment din viață, pe
trecut în jurul anilor 1920, întrucît am ținut 
să afirm în cadrul anchetei d«s. internaționale 
cît valorează pentru destinul oricărui om cla
rificarea cît mai devreme posibil, a opțunilor 
de viață...
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Scriitorul Petru Po
pescu care a debutat 
de curînd și ca sce
narist al — -
. D—xm in 
brâ", incită 
semnări despre__
tic*' — publicate în 
ultimul număr al re
vistei Jlominia lite- 
ran“ — le o discuție 
de musti t-eme nece
sari ; critia de film 
și producție studsou- 
riior românești.

Chiar deed admi
tted ci ar fi timizi 
ciad este vorba des
pre ei. cromcsrii d- 
nematogiefiii, criticii 
de film ar fi trebuit 
si tse totuși primii 
cere si mcecoă tris- 
evrirt aceasta. Iată 
ăMrt ai le-o ia înain
te un scriitor care 
asaține pe buni drep
tate : „Criticul de 
Lrm știe mai bine 
decît oricine ce greu
tăți mai ara încă de 
învins filmul 
resc in calea 
tra un succes 
rai. aceia al 
Impcnrte. Dar 
face dna; 
dacă uneori, deghizat 
în reporter, mai dă o 
raită prin studiouri ți 
pe platouri luînd in
terviul stereotip oca- 
nonat de primul tur 
de manivelă, el e ab
sent de Sa gestația 
frhnuluL El așteaptă, 
olimpian, ca filmul să 
apară pe ecrane ți 
din înaltul redacției, 
îl clasează. In gene
ral se poate spune că 
filmul românesc a fă
cut progrese în adin- 
ciraa realității sociale

filmului 
penum- 

cu „In- 
cri-

1

1 1
a

A-
a-
Și

si psihologice 
României de azi. 
cestei realități îi 
parține în fond 
persoana criticului de 
cinema, și destinul 
său. dar e interesant 
că în general criticul

pot avea o importan
ță considerabilă.

Desigur putem 
vea rezerve față 
unele afirmații 
prinse în articol,
ales față de aceea în 
care autorul stabi-

a-
de

cu-
mai

INVITAȚIE
LA 0

româ- 
sa că- 
adevă- 
operei 

Dar se pra
știe. Chiar

DISCUȚIE UTILĂ
își situează gîndirea 
numai în excepțional 
îi în mondial și aici 
în sensul rău al cu
vântului. Criticii care 
împart cu noi viața 
cotidiană, cu toate lu
minile și umbrele ei 
trăiesc mintal doar la 
Hollywood, ori și 
mai și, în „under- 
ground-ul“ plin de in
venții de ultimă oră, 
și de acolo analizea
ză grăbit și cu sati- 
seală teme care pen
tru societatea noastră

lește că : pentru arte
le neliterare critica se 
face cu mijloace străi
ne. Criticul literar în
trebuințează tot cu
vinte. ~ ' 
plastic, cinematogra
fic nu întrebuințea
ză materia muzicală, 
plastică ori cinemato
grafică, ci doar „tra
ducerea" ei, simbolul 
ei verbal. Oricîtă jus
tețe ar fi intr-astfel 
de critică, ea rămîne 
un act dinafară, rea
lizat pe alte căi". 
Insă nu aceasta con-

Cel muzical,

tează ci faptul că 
. deși criticii de film 

ar trebui să dezbată 
problemele lor în ca
drul secției de critică 
a A.C.I.N.-ului, sec
ție cu activitate ine
xistentă, li se poate 
spune, cum o și face 
scriitorul Petru Po
pescu : „S-au inițiat 
destule dezbateri pînă 
acum despre filmul 
românesc. Teme, re
gie, imagine, dialo
guri, stil, carențe, di
recții de dezvoltare, 
au fost toate date pe 
răzor de tot soiul de 
analiști limbuți dar 
cu profit destul ne 
mic pentru mersul 
înainte, în sine. Lu
crurile își urmează 
însă cursul firesc, 
slavă domnului, as
cendent — la urma 
urmei orice se înva
ță, și vom învăța și 
noi să facem film, 
chiar dacă mai încet 
decît alții. Dar n-am 
băgat de seamă nică
ieri vreo propunere 
de a se discuta te
meinic condiția criti
cii de film, înfățișa
rea ei de azi, rolul 
ei, meritul pe care și 
l-a creat în progresul 
filmului nostru. Și 
nu prea-i văd pe cri
tici luînd
inițiative sau aștep- 
tînd-o cu interes. în
țeleaptă prudență".

Ar fi „imprudentă" 
o asemenea 
în paginile 
noastre de 
tate ?

asemenea

discuție 
revistei 

speciali-
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GURA-SPARTA
(Urmare din pag. I) 

șriaxfe. el punea flori si apă 
proaspătă pe masa prezidiului și 
:at el le at-ăgea atenția celor 
case șușotesa in timpul discuții
lor. Dacă veneau oaspeți în în- 
tsepmdere, Mielu t: întimpina 
pczatol le poartă, le transmitea 
me cââdasot șz pesaoaal salut, iar 
apei te fimee după ei, toată oua.

Dar m ezesSeu erau paanm- 
la p-mesp^e ode tovărășiei Mie
lu. Bucuria deta lai era si trea
că zilnic, din birou în birou și 
>ă ne întrebe:

— Băieți, ce mai e nou ?
Mielu era responsabil cu nou

tățile. El le știa pe toate. Noi 
nu știam nimic, el știa totuL

— Cum, nu știți nimic ? ne 
întreba el, făcîndu-ne să ciulim,

imediat, urechile. Măi, voi stați 
toată ziua cu nasul in hîrtii, ha
bar n-aveți ce e pe lume. Tănă- 
sescu de la financiar e în pom.

După care pleca, lăsîndu-ne 
cu gura căscată. De ce-o fi Tă- 
năsescu de la financiar in pom ? 
Ce-o fi făcut? Tot Mielu venea 
să ne spună, după ce ne lăsa să 
fierbem fără apă, cîteva ore: 
greșise niște cifre, adică nusese 
un zero in plus intr-o lucrare, 
care lucrare se dăduse peste cap 
din cauza asta, era să ajungă așa 
la minister, noroc că șeful a des
coperit-o și l-a săpunit de i-au 
mers fulgii.

Tot Mielu venea să ne anunțe, 
săptămînal, ce mai e pe la mi
nister, cine a fost schimbat, cine 
a fost avansat, cine s-a mai năs
cut și cine a mai murit. El știa

PRODUCȚIE A STUDIOURILOR DIN R.P. BULGARIA 
Regia : Liubomir Kirkov
Cu : Nevena Kokanova, Filip Trifonov, Elena Rainova, Asen 

Gheorghiev, Kiril Gospodinov

PRODUCȚIE A STUDIOULUI JADRAN FILM - ZAGREB 
Regia : Franko Bauer

Cu : Boris Dvornik, Jjubica Jovie, Branko Reis

UN FILM PENTRU COPII Șl TINERET

In completare scurt metrajul :

PREZINTĂ t

SAGEATA gțOf 
CĂPITANULUI»

bnogmeo: Șâtfon Horvath, muzica: Lucian Mețianu, decoruri: 
N cî oe Nobilescu, costume: Ileana Oroveanu

ANOTIMPUL MIRESELOR
o producție a studioului cinematografic București 

scenariul și regia : Alecu Croitoru

• prosucSe a studioului cinematografic București 
Scene-. : A.exandra Mitra ; Regia: Aurel Miheleș 

Ca: V1o*mir Gorton, Amza Pellea, Carmen Ghiman, Ion 
Besc . Mlrteo A'bulescu, Nicolae Secăreanu, Ion Marinescu, 
S:e-=- Vehnooc, V orei Comănici, Mihaela Nestorescu, Sanda 

Adere a și Virgil Ogâșanu

ROMÂNIA-FILM

Martin în ai 
noualea - ~

totul despre toți salariații. Geor
gescu are o tăietură pe obraz, 
el zice că s-a tăiat cu lama. Pe 
dracu 1 S-a îmbătat ieri, s-a cer
tat cu nevasta și ea l-a zgîriat cu 
unghiile. Șeful e cam supărat 
azi, evitați-l cit puteți, a fost che
mat la minister și frecat pe 
chestia cu inovațiile. Care vreți 
să că puneți bine cu el, prezen- 
tați-i repede o idee, ajutați-l în 
muncă. Era prieten cu toate 
dactilografele, se ducea prin bi
roul lor mereu, trăgea cu ochiul 
și ne informa pe loc: am miro
sit raportul care pleacă spre mi
nister Năică. nu te văd bine, 
ai cele mai slabe procente, mai 
vezi tu primă sau avansare la 
poștele cailoi.

Mielu avea relații și prin mi
nister, el știa cu trei zile înain
te cînd va veni un inspector și 
pentru ce problemă, ne punea 
pe toți pe jar. „Fraților, vor fi 
schimbări, vine lonașcu, biciul 
lui Atila, ăla, unde ajunge, schim
bă șefii cum își schimbă crava
tele".

Mielu mai avea și alt obicei i 
trăgea la măsea. Rar, dar trăgea. 
Cînd i se urca coniacul de trei 
stfA-A^ cap, nu i se oprea gura 
Pici o Clipă, trăncănea fără în- j 
cetare. Dacă n-avea cu cine vor-* 
bi, se liptyi de o masă străină șsț, 
povestea acolo tot ce se întîm- 
plă în întreprindere: ce facem, 
cum stăm cu planul, ce impor
tăm, ce exportăm, care e miș
carea cadrelor și care e situația 
familială a directorului și a ad
junctului său. Dacă nu găsea 
niște consumatori care să-l ascul
te, intra în vorbă cu ospătarii și 
le făcea lor o largă și cuprinză
toare informare despre Cele mai 
dive-se aspecte ale activității 
noastre. Bineînțeles că ospătarii 
aveau și ei cite ceva pe suflet 
de mărturisit, astfel că, a doua 
zi, Mielu venea și ne informa : 
„fraților, în domeniul alimenta
ției publice se pregătesc schim
bări serioase".

Pentru gura lui soartă Mielu a 
avut de suferit unele consecin
țe si chiar sancțiuni, șeful i-a dat 
diferite avertismente. Ultima 
oară i-a sous: „am să te leg cu 
o sfoară de biroul tău și-am să-ți 
lipesc gura cu gumarabic". Dar 
Mielu știa să fie și simpatic, a 
avut o replică dată naibii: „nu-i 
nimic, tovarășe director, am să 
vorbesc pe nas".

Intre timp, unui coleg de-al 
nostru i-a venit o idee grozavă. 
S-a dus într-o zi, dis-de-diminea- 
tă la Mielu acasă, cu o figură 
gravă, și i-a zis, confidențial:

— Mielule, tu știi cît de mult 
țin eu la tine și cît de mult te 
prețuiesc, mai ales de-atunci. de 
cînd m-ai informat din timv că 
șeful are boală pe mine pentru 
că n-am rîs la o glumă de-a lui. 
Uite, a venit timpul să mă re
compensez. Iți dau o informație 
de ultimă oră, cu condiția să nu 
mai spui la nimeni. S-a hotărît 
cu instituția noastră să fie muta
tă din București.

Mielu s-a îngălbenit și a în
trebat :

— Unde ? Intr-un oraș de pro
vincie ?

— Asta ar fi bine. Ne mută 
undeva, într-un cîmp, la dracu-n 
praznic, la vreo șapte sute de 
kilometri, nici țipenie în fur. 
Vezi ce faci, dar nu mai spune 
la nimeni, știu chestia din sursă 
sigură.

In aceeași zi, Mielu și-a dat 
demisia și a plecat dintre noi.
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VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE POLONEZE
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socia
liste România, tovarășul Ștefan 
Voitec, a primit, vineri dimi
neața, la Palatul M.A.N., dele
gația parlamentară din Repu
blica Populară Polonă, condu
să de Andrzej Benesz, vicema- 
reșal al Seimului, care vizitea
ză țara noastră.

Din delegație fac parte depu
tății Wincenty Krasko, pre
ședintele Comisiei pentru pro
bleme externe, membru al Con
siliului de Stat, Witold Lassota, 
președintele Comisiei pentru 
cultură și artă, Zbigniew Na- 
dratowski, Norbert Gowik, Zo- 
fia Legowik, Ludwika Miesz- 
kowska și Zygmunt Kukszc- 
zyncy.

în cadrul convorbirii, care 
z-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, oaspeții au 
luat cunoștință de organizarea 
Marii Adunări Naționale și ac
tivitatea parlamentarilor ro
mâni pentru dezvoltarea politi
că, economică și social-culturală 
a țării. Au fost subliniate rea-

lizările obținute de popoarele 
român și polonez în construcția 
socialistă, colaborarea dintre 
parlamentele celor două țări, 
exprimîndu-se dorința recipro
că de a o dezvolta 
nuare.

actualitatea,

Vineri .după-amiază, tovarășii 
Ion Dincâ, secretar al C.C, al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Io
nel Diou, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., s-au ‘ 
tîlnit cu delegația 
Congresul ~~ '' 
condusă de 
tar general 
o vizită în

Cu acest 
uțx schimb 
nAii în legătură cu activita- 

preocupările actuale ale
^br două partide.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

în- 
partidului 

Național African, 
Alfred Nzo, secre- 
executiv, care face 
țara noastră.
prilej, s-a efectuat 
reciproc de infor-

Vineri dimineața a plecat la 
Conakry o delegație de partid 
și de stat, condusă de Ștefan 
Peterfi, membru al Comitetului 
Central al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat, pentru 
a participa la festivitățile ce au 
loc cu prilejul celei de-a doua 
aniversări a victoriei împotriva 
colonialiștilor portughezi.

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George 
Macovescu, ministrul supleant 
al afacerilor externe al Gre
ciei, Phaidon Annino Cava- 
lieratos, va face o vizită ofi
cială în țara noastră, în pe
rioada 24—28 noiembrie a.c.

In urma tratativelor desfășu
rate în spiritul prieteniei, co
laborării și înțelegerii recipro
ce, la 17 noiembrie a fost sem
nat la București, Protocolul pri
vind schimbul de mărfuri pe 
anul 1973 între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană.

Documentul prevede o creș
tere importantă a .schimburilor 
comerciale în comparație cu a- 
nul 1972.

in conti-

s-a desfășurat

ICI

„Dr. Pe„-

CRONICA

tovarășul 
vicepre-

la București Protocolul 
cial pe anul 1973 între 
blica Socialistă România 
publica Franceză.

comer- 
Repu- 
și Re-

Formația camerală „Soliștii 
din Zagreb* a prezentat, vi
neri seara, la Ateneul Român, 
un concert cu care și-a inau
gurat turneul în țara' noastră.

□

FL. U.

RĂSPUNDERI UITATE

Avancronica etapei AUTOMOBILISM
4-a

MAI MULT DESPRE
SPORTUL STUDENȚESC

ȚRA.L.-He- 
ictoriei !

cî- 
de

; v

• LV STAȚIUNILE PECO 
introdus uleiul de sezon rece 
S.R.-211. Incepind de acum 
teta zile, s-a pus în vînzare, 
asemenea, fi uleiul M-10 W-30

in preaj- 
i „Fortu- 

u bine de două 
! comentarii—

Rubrică realizată de
ANDREI BÂRSAN

proiectate 
a-eea

a sosit in Capitală o 
delegație a Uniunii Tine
retului Socialist Congolez 
(UJ.S.C.) din Republica 
Populară Congo, condusă de 
.Michel Konto. \ îcepresedinte 
al Comitetului Executiv Na
țional al UJ.S.C.. care va 
efectua o vizită in țara noas
tră la invitația C.C. al

★
Vineri după-amiază, 

Paul Niculescu-Mizil, 
ședințe al Consiliului de Miniș
tri, ministrul educației și învă- 
țămîntului, a primit delegația 
parlamentară din Republica 
Populară Polonă, condusă de 
Andrzej Benesz, vicemareșal al 
Seimului.

întrevederea 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

★
Biroul Marii Adunări Națio

nale a oferit, vineri, un dineu 
în onoarea delegației parla
mentare din R.P. Polonă, con
dusă de Andrzej Benesz, vice- 
mareșal al Seimului.

în timpul dineului, tovarășii 
Ștefan Voitec și Andrzej Be
nesz au rostit toasturi.

La Consiliul popular al mu
nicipiului Baia Mare a avut loc 
solemnitatea semnării protoco
lului de înfrățire a acestui o- 
raș cu orașul Kitwe din Repu
blica Zambia-

In protocolul semnat de pri
marul municipiului Baia Mare, 
Vasile Dancos, și primarul ora
șului Kitwe, H. F. Lupili. se 
subliniază dorința de a promo
va schimburile culturale, tehni- 
co-științifice și turistice.

U.T.C.
La sosire, pe aeroportul 

București—Otopeni, delega
ția a fost salutată de tova
rășul Radu Engche, membru 
al Biroului C-C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

★
Ieri s-a înapoiat in Capi

tală ansamblul artistic al 
Uniunii Tineretului Comu
nist, care a efectuat in cin
stea aniversării proclamării 
Republicii un turneu tn ță
rile nordiceIn urma tratativelor purtate, 

la 17 noiembrie a fost semnat

te-

ILIE NASTASE 
ÎN SEMIFINALE

• Turneul internațional de 
nls (contind pentru „Marele
Premiu-Filt") început la Nottin
gham a continuat la „Royal Al
bert Hali" din Londra cu dispu
tarea primelor două partide din 
sferturile de finală ale probei de 
simplu. Campionul român Ilie 
Năstase l-a întîlnit pe jucătorul 
francez Patrick Proisy. Ilie 
Năstase a cîștigat în două seturi, 
cu 6—3, 6—3, și s-a calificat
pentru semifinalele concursului.

ALTE 2 TITLURI BALCANI
CE CUCERITE DE SCRIME- 

RII ROMANI
• Sportivii români continuă să 

se afirme in cadrul Campiona
telor balcanice de scrimă, aie 
căror întreceri se desfășoară in 
aceste zile la Ankara. După vic
toriile obținute de Ion Pop (la 
sabie) și Paul Kuki (la floretă 
masculin), alți doi scrimeri ro
mâni, Aurora Crișu și Ion Popa, 
au reușit să-și adjudece titlurile 
de campioni balcanici in proba 
feminină de floretă și respectiv 
proba de spadă.

Punctul de atracție al etapei 
este, neîndoielnic, cuplajul de 
pe „23 August" Nu neapărat 
pentru că este ultimul din acest 
sezon. Confruntarea dintre cele 
patru bucureștene întotdeauna 
ne furnizează criterii mai rea
le pentru judecarea valorii 
campionatului. Iar cuplajele, în 
general, îți oferă termeni com
parativi. Ca și miercurea tre
cută. De aceea, salutăm ideea 
cuplajelor bucureștene. Federa
ția, cluburile dau dovadă de 
receptivitate și înțelegere față 
de doleanțele amatorilor de 
fotbal.

Trecînd la cele două partide, 
trebuie să arătăm că prima, 
Sportul Studențesc-Rapid (ore
le 12,15), după ultimele evoluții 
ale celor două team-uri. se a- 
nunță mai puțin echilibrată. 
Studenții, cu prea multe fluc
tuații în echipă, cu schimbare 
de antrenor la mijlocul sezo
nului (care înseamnă și schim
bare de concepții în pregătire 
și joc — să vedem dacă în bi
ne ?) nu și-au găsit un sistem 
propriu, un ritm, nu reflectă, 
încă, însușirea unei lecții care 
să corespundă calităților echi
pei și jucătorilor. De aceea, jo
cul echipei pare atît de inegal,

TINERII VOR
SPIRITUL

Ieri a început, în Capitală, în 
aula I.P.G.G., ce-a de-a 36-a e- 
diție a finalei campionatului 
național de șah. In afara sub
semnatului, acest concurs reu
nește, probabil, pe cei mai in 
formă jucători români la ora 
actuală, în frunte cu 
nenții lotului nostru

compo- 
olimpic. 

Dar' iată și lista completă a 
participanților : V. Ciocîltea — 
campionul de anul trecut, Th. 
Ghițescu, D. Ghizdavu, E. Un- 
gureanu, C. Partoș, C. Stanciu,
M. Șubă, S. Griimberg, M. 
Ghindă, E. Nacht, D. Bondoc, 
G. Rotariu, D. Wolf, V. Stoica,
N. Dăneț, G. Mititelu, S. Neam- 
țu, V. Vaisman, E. Mozeș și 
I. Follert. Desigur că prima 
șansă, teoretică, din acești 20

Tinerii sondori echipele
maiștrilor Leonard Comișel și 
Constantin Amănnei. de la în
treprinderea de foraj Ploiești 
— folosind o instalație origina
lă 4 Dh-315, construită la uzi
na „1 Mai* — au înregistrat un 
record de o deosebită semnifi
cație. Ei au reușit să tubeze. la 
adincimea de 4 500 m.. o sondă 
aflată in foraj, folosind. In a- 
cest scop, o coloană cu un dia
metru de 244.5 milimetri si o 
greutate de 290 tone — realiza
re semnalată pentru prima dată 
in țara noastră si care se si
tuează, în același timp, la ni
velul celor mai înalte perfor
manțe de acest gen obținute pe 
plan internațional.

Ia a._a. c 
dor 90 st 
oartă iv

ile ei sir.:

n-a

su, pentru transportul contei- 
nerelor și cel pe două osii, des
tinat produselor pulverulente. 
Constructor : uzina de vagoane 
Drobeta-Tr. Severin. De a- 
semenea. la Uzina de vagoane 
din Arad, au fost realizate va
goane pe patru osii, pentru 
transportul minereurilor și va
goane cu dispozitiv de autodes- 

cutiei 72 mc,,cărcare
suprafața podelei 36 mc., capa
citatea 61 tonej-

• La Botoșani 
șub 
ințe matematice 
,jJau.-ianr 
nală de
Comu: 
levai 
școlii 
a?» U!

• .<■ fost create »oi soiuri 
de plante agricole de câtre spe-

ititutului agronomic 
Groza* din Cluj, 
ciile de mare pro- 
de a omologate, re

le de cartofi
>a“. la a câ- 
colaborat și 
îlui de cer- 

iira cartofului 
M sfeclei de zahâr din Brasow

■ avut loc, 
auspiciile societății de ști- 

de la Liceul 
o consfătuire națio- 

i st oria matematicii, 
ile prezentate au re- 

importante realizări ale 
românești de matematică,

eocse la 
rsâtoare*e

c-ase

ăez»r.
urwta 2—3 
f să Ce abs

CRITERIUL 
UTIUTATll

- ii
Paypo - 
de tare i 
de aaooesz.

etașei se va coooo-

;■

a nu-1 încarca peste 
Astăzi, datorită diver- 
industriei de resort, a 
aproape o modă încer-

este de 
măsură, 
sificării 
devenit 
carea de a plasa în acest mi- 
crounivers, de 3x4 fnetri. (su
prafața medie a unei garsonie
re), în care îți petreci o parie 
din cele 24 de ceasuri cotidie
ne, cit mai multe obiecte, !n- 
cepînd de la mobile și termi- 
nînd cu nenumărate pies 
veselă, tablouri etc. Este 
referim, de exemplu. 1 
ța unei tinere perechi 
tinăr singur), o t< 
tă. Nu numai că o 
grămâdire nu este 
țin decor 
nici funci 
majoritat: 
merările 
fi traduci 
termen uli 
unde, de

• LA TORINO fi-a deschis 
porțile tradiționalul salon Auto, 
aflat la cea de-a 54-a ediție. O 
mare parte din exponatele pre
zentate constituie premiere abso
lute in materie, demonstrind cău
tări în cele mai diverse domenii : 
de la noi tipuri de mașini de oraș 
(peste 60), autoutilitare (16), pină 
la modele de caroserii, pneuri, 
echipamente, garaje. Dintre cele 
mai admirate tipuri, notăm: Volvo 
sport, Ford Capri ’73, Honda cu 
2 fi 3 uși, „Triumph", precum și 
autoturismul românesc „ARO" 
M-461 C.

z uri loc. la ag!>-

’Fga aproxiixiativi a
limba etttiezĂ
iTesne ! **. rxxace

ie IzirebuințaU

folosi te la g ra
tlor. ia care iu fost

Intrustit obiectele cu
orile. ce trebuie sâ
9 !ncâoere bu consti-

dv. un
? no ooate da g. c s x

ții, al funcționa

la areeari 1ucra- 

itr-o luzâ, poate

se bu*. urâ ce a- 
r*. ProcCeasa se
d la a ne eu-

DUPA 20 DE ANI I

La 15 august căpitanul Ion 
ițuc din cadrul serviciu- 
de evidență a populației 

miliției Capitalei primeș
te o scrisoare din partea ti- 
nărului Costică Meianu din 
București. în care acesta îi 
cere sprijinul pentru a-și 
regâsi mama, pe care — din 
pricina unor împrejurări 
excepționale — nu a mai 
văzut-o din anul 1952... Din 
acel moment, pe agenda de 
lucru a căpitanului Chituc 
a figurat și această proble
mă : ofițerul de miliție își 
dădea seama că cineva își 
pusese toată încrederea în 
el și nu dorea să-l dezamă
gească... După 
investigații, este 
ță Maria Rusu, 
semnalmente ________
cu cele comunicate de către 
fiul său.

— Nu vă supărați, aveți 
cumva un fiu pe care... ?

— Da, e mult de cind nu 
l-am văzut. Știți cumva un
de se află ?

Intîlnirea emoționantă din
tre mamă și fiu a avut loc, 
zilele trecute, într-un birou 
de la Miliția Capitalei. Bi
neînțeles, cei doi nu au ui
tat — în acea Clipă de uni
că bucurie — să adreseze un 
gînd de recunoștință ofițe
rului Chițuc.

minuțioase 
identifica- 

ale cărei 
corespundeau

Emil Gavrilă este elev în 
clasa a șasea, la școala ge-

neralâ din comuna Cungrea 
(jud. Olt). Nu a împlinit 
nici măcar 14 ani și totuși... 
Cum să fie posibilă oare o 
legătură între aceste prime 
elemente și comiterea unui 
furt (prin efracție). însuși
rea unei sume de bani pen
tru întrebuințarea exclusivă 
a acesteia la un joc de no
roc ? Greu de spus, dar fap
tele — grave, triste 
totuși acestea. Fiind 
Emil Gavrilă va fi 
pentru infracțiunea _____
într-un institut de reeduca
re. Se pune însă problema 
responsabilității pe care pă
rinții săi, școala, o poartă 
în acest caz. E o problemă 
majoră mai cu seamă cind 
e vorba de minori !

— sînt 
minor, 
trimis, 
comisă.

APLAUZE 
LA MUNCHEN

ROMICĂ „FILOZOFUL"

Lui Romică Cercel (simpa
tic nume, nu ?) invitațiile, 
ofertele cu care sînt îmbiați 
acum anumiți tineri din Ca
pitală de a se încadra în
tr-un loc de muncă, nu-i 
spun mare lucru ! El se ghi
dează după principiul : 
„Ieri, azi și mîine, 
capul meu și ce-o fi 
Se spune, cu drept 
că valoarea oricărui 
piu filozofic" se _____
doar în practică. Și... așa a 
fost și în cazul lui Cercel : 
furt prin escaladare și e- 
fracție. In aceeași zi, a fost 
identificat și arestat, 
știe, poate că măcar 
va opta pentru o altă 
zofie", una adevărată.

tot de 
să fie", 
cuvînt, 

„princi- 
verifică

Cine 
acum

în aceste zile, Rodica Simion, 
cea mai tînără prim-solistă a 
Operei bucureștene, culege a- 
plauze pe scena prestigiosului 
„Gartner Theater" din Miin- 
chen. Alături de Ion Tugearu, 
este protagonista spectacolelor 
„Pasărea de foc“ de Stra
vinsky și „După-amiaza unui 
faun" de Debussy. In prezent, 
pregătește „Bolero“ de Ravel 
și „Pulcinella" de Stravinski 
— pe aceeași scenă.

Tot în noiembrie, tînăra bale
rină -va prezenta pe scena Ope
rei române, rolul Julietei, din 
„Romeo și Julieta" de Prokofiev, 
precum și rolul titular din 
,,Giselle" de Adam. Aceasta, 
desigur, alternînd cu apariția, pe 
scena teatrului din Miincht.

nu de Ia o partidă 
chiar pe parcursul 
minute, evoluția ei 
prenta eterogenități 
rea nu creează, acți; 
subordonate, adesea,
hazardului, Mircea Sandu 
învățat, încă, să se zbată 
folos. Cei mai lucizi și mai bi 
din echipă râmîn tot jucătorii 
care au activat in dt .izts A. 
Dacă va fi așa cum se a.ce 
în curînd „ieșenii* Cuper- 
man și Moldoveanu vor apare 
în formația Sportului studen
țesc, alături de Suciu. Oct. It— 
nescu, Ion Vasile, Kraus, Ja- 
maischi, și Lucaci — si dacă 
achizițiile de valoare nu se vor 
opri aici — atunci, în mod teri, 
această echipă se va exprima, 
pe teren, în alt mod, potenția
lul și implicit șansele ei vcr 
crește dînd suporterilor și coe
chipierilor săi încrederea în 
forțele proprii atit de necesară 
și atît de traumatizată in pre
zent, speranțe și o mai mare si
guranță în supraviețuire. Ne 
vom da seama mai bine de ■ e 
va fi în stare, mîine, in cor.- 
fruntarea cu Rapid, o echmă 
experimentată și care se află 
într-o revenire accentuată de 
formă.

A început cea
de-a 36-a finală

DA ÎNTRECERII
COMBATIV ?

de jucători 
o au primii 
eștri internaționali, dar nu pot 
fi neglijate nici șansele lui 
Ungureanu sau Partoș, care la 
ultimile ediții ale compionate- 
lor naționale s-au aflat foarte 
aproape de titlul de campion. 
Pentru prima oară în ultimii 
cîțiva ani, finala va însemna 
și un debut pentru destul de 
mulți jucători tineri, care 
putea să dea o notă mai 
centuată de combativitate 
cestui concurs tradițional. De- 
butanții din acest an sînt : Șu
bă, Wolf, Dăneț, Follert și Ro
tariu și evoluția lor în finală 
este așteptată cu legitim inte
res de către tehnicienii șahului 
nostru și de către publicul

enumerați mai sus, 
trei, care sînt ma-

ar 
ac- 

a-

spectator. Din punct de vedere 
statistic este desigur interesant 
să aflăm cine va fi campionul 
din acest an, deoarece în ulti
mii 20 de ani, titlul de cam
pion a fost deținut de numai 
cinci jucători și anume : 
F. Gheorghiu și V. Ciocîltea, 
(de cite șase ori fiecare), O. Tu>- 
ianescu — de patru ori —, I. Bă- 
lănel — de trei ori — și Th. 
Ghițescu o singură dată... Ast
fel, la capătul a trei săptă- 
mîni de întreceri — in fiecare 
zi de la orele 17 — al căror start 
a fost dat ieri, în Capitală, îl 
vom cunoaște pe ce-1 de-al 
treizeci și șaselea campion de 
șah al țării noastre.

FLORIN GHEORGHIU

această t
5'11 bem.

-alte na

f-samer.L La 
de înfrunta

A S A. Tg. M 
zita* brasove: 
diții normale pat aspira
punct : U.T..< care a ol 
de multe ori rezultate bu 
Constanța, are o misiune 
de data aceasta, tntrucft 
rul. după trej Infrfwwri t 
cutive, va fai 
obține victor 
duoâ Infringe 
Petroseni. nu 
sâ refacă ter 
dar formația băcăuană la a- 
ceastâ oră este atit de ir.egalâ 
si incoloră ! In sfirșit. un meci 
interesant va avea Ioc la Plo
iești. Dacă universitarii craio- 
veni vor repeta lecția pentru 
partidele din deplasare, atit de 
bine însușită, tot ce-i posibil ca 
să reușească un draw. Pentru 
că ofensiva gazdelor este, încă, 
destul de palidă.

V. cAbclea

e. .a 
gr-a

Mul pentru i 
SC. Bacău, 
la scor, ce Ia 
scăpa ocazia

Dinamo-Steaua pe „ultima sută" 
a turului...

Desen de M. OPROIU

uminică, tn ca- 
Xll-a partidele 

le bucureștene din 
cor disputa pe sta- 

23 August" Intr-un nou 
după următorul pro- 
ORTVL STL DENTESC- 
ora 12.15) și DINAMO- 

STEAUA (ora 14) — ultima par
tidă fiind și televizată. In țară 
aa loc următoarele întilniri : 
JOT CLXJ-CS M REȘIȚA; F.C. 
ARGSS-JIUL: A.S. ARMATA 
TG. MURES-STEAGUL ROȘU ; 
FARUL-U.T.A. ; UNIV. CRAIO- 
VA-Kz. 1 kOLUL. Meciul dintre 
S.C- Barău-C.F.R Cluj a fost 
aacinaL echipa băcăoană fiind 

să joace In R.P. Bulga
ria cu echipa Spartak Pleven, 

a BASCHET. In Caoitală. 
mfine. au loc in cadrul diviziei 
nafiunaie următoarele partide : 
Sala Oitamo. de Ia ora 16.30, 
Academia Mîlitară-I.RF.S. (m), 
S’eaua-LC.H.F. (m) programul 
fiind completat de Intilnirea in

ia din cadrul „Cupei 
pentru echipele femi

nize dintre I.E.F.S. si Spartacus 
Anvers. în sala Giulești, de Ia 
ora 17. se Intllnesc Rapid-Con- 
Mi ut turul (f). Luni fn sala Di- 
nam*> de la ora 18 va avea loc 
partida Dinamo-Politehnica (m)

• VOLEI. Duminică sînt pro
gramate, in Capitală, in cadrul 
diviziei A următoarele jocuri i 
Sala D:-.amo, Medicina-C.SM. 
S;b:u <f) — ora 8.30 : Dinamo- 
Farul (f) — ora 9,30 și Dinamo- 
I E.F.S. m> — ora 11. iar In sala 
Ciulești : Universitatea-Univ.
Timișoara (f> — ora 9 și Rapid- 
Vîitorul Bacău (m) — ora 10.

• HANDBAL. La Pitești, 
Sala sporturilor azi 
cenir.d de la orele 
desfășura partidele 
primului turneu de 
pionatului masculin, divizia A.

• RUGBI. In cadrul pregăti
rilor ce au loc în vederea întîl- 
nirii Romănia-Franța. la Cons
tanța. intr-un ultim test public 
are loc partida dintre selecțio
nata României și o selecționată 
a Farului, în deschidere, la me
ciul Farul-U.T.A.

• GIMNASTICA. Azi. de la 
ora 18. în sala „23 August" din 
Capitală are loc intilnirea de 
gimnastică modernă România- 
Bulgaria.

• BOX. In cadrul „Cupei 
F.R. Box" au loc ultimele gale 
din cadrul returului acestei 
competiții în orașele Cîmpulung 
Muscel, Constanța, Moldova 
Nouă. Craiova, Iași, Baia Mare 
și Salonta.

• CICLOCROS. Duminică di
mineața începînd de la ora 10, 
în cadrul „Cupei Olimpia" pe 
un traseu din cartierul Balta 
Albă se desfășoară un concurs 
de ciclocros la următoarele pro
be : biciclete, turism, semicurse, 
juniori I—II și seniori.

extra, care rezistă la temperaturi 
de pină la minus 10 grade.

» LA STAȚIA AUTOSER- 
VICE a cooperativei „Automeca- 
nica", din șoseaua Colentinei au 
fost introduse noi utilaje, cu aju
torul cărora se izolează elemen
tele de caroserie împotriva rugi- 
nei. Oxidarea este evitată prin 
pulverizarea unui strat de cauciuc 
anticorosiv.

In colecția „Județele patriei" 
au apărut : I. Șandru, V. Bă- 
căoanu, AI. Ungureanu — „JU
DEȚUL IAȘI"; T. Morariu, I. 
Buta, A. Maier — „JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NASĂUD". Tot în E- 
ditura Academiei au mai apă
rut lucrările : Eliza Campus 
„ÎNȚELEGEREA BALCANI
CA" și monografia „ȚARA BÎR- 
SEI“, realizată de un colectiv.

11 - .............

au

temațio

în 
și mîine, în- 
14.30 se vor 
din cadrul 
sală al cam-

GABRIEL FLOREA

CU M UN ILE CURATE : rulează 
la Patna (orele »; 11J»; 14; 16,30: 
19; 21.15), Central (orele 9; 11.15; 
13.30, 16; 1X30; 19.45), Excelsior
(orele 9; U.15; 1X30. 16;
20.30), Melodia (orele s;
13.30; 16; 13.15; 20.30), Glona (ore.e 
0; 11.15; 13.30. 16; 18.13; 20.30).

CHEIA : rulează la Lumina (o- 
rele 0: U.15; 1330; 16; 16.13;

18,15;
11,15;

26.36).
BULEVARDUL ROMULUI s ru

lează la Bucurețu (orele 6.30; 
11; 13.36: 16; 16.36: 21). Scala (o- 
rele X36: 11. '* -------------

vacanța 
-a Cap-.-.ol 
13.36; 16;
rn (orele 
17 36: 26).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA: rulează 
la Luceafărul (orele •: 11.15: 
16; 1U6. 21) 
11.15: ------
dern (orele 6; 11.15:
18.13- .

DRUM IN PENUMBRA : rulea
ză ia Buzesti (orele 15.30: 18;
26.15) .

A FOST ODATA UN POLI
ȚIST : rulează la Feroviar (orele 
9: 11,15: 13.36; 16; 1X15; 20.301,
Aurora (orele ■; 11.15: 13.30; 15.45: 
18; 26.15). Tomix (orele 9: 11.15; 
13.30: 15.45: 18.15 : 20,30).

tMBLlNZIREA FOCULUI : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 19),

MAREA HOINĂREALA . rujea
ză la Ciulești (orele 10; 15,30; 18;
20.30) , Miorița (orele 10; 12.30;
17,30: 26).
LIUBOV iarovaja : rulează 

la Lira (orele 15.30; 18; 20,15).
FUGA E SANATOASA : rulea

ză la Grlvlța (orele 9; 11,15; 13,30; 
15 45; 1»; 20.30), Flamura (orele 
9; U.15: 13.30; 16; 18,15; 20.30).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Viitorul (ore
le 16; 18; 20).

ALEARGA REPEDE. ALEARGA 
LIBER : rulează la Doina (orele 
11.15: 13.30: 15.45).

PETRECEREA : rulează la Doi
na (orele 18; 20,15; la orele 9,45 
Program de desene animate pen
tru copil).

BAMBI : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9,15—20.15 în continuare).

IN TRECERE PRIN MOSCOVA: 
rulează la Drumul Sării (orele 16; 
18: 20). SUNETUL MUZICII : (Oya
10.30) .

ELIBERAREA 
rulează la Bucegi
20.15) .

O FLOARE ȘI 
NARI : rulează la 
12.30, 16; 19,30).

SFINTA TEREZA ȘI 
LII : rulează la Cotroceni 
15.30; 18; 20,15).

CREIERUL : rulează la Cotro- 
eeni (orele 9; 11; 13).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE-

U.30; 16; 1X36; 21).
LA ROMA : rulează 

(orele S; 11,15; 
1X36; H), Favo-

9.1ă; 11.30; 1X43, 16;

13.30: 
Festival (orele 9; 

1X36: 16: 16.36: 21). Mo- 
13.36: 16;

LUI L. B. JONES: 
(orele 15,45: 18;

DOT 
Dacia

GRADI- 
(orele 9;

DIAVO- 
(orele

LUI SOARE : rulează la Flopeasca 
(orele 15,30; 18; 20,15).

AL TRErLEA : rulează la Pa
cea (orele 16; 18; 20).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Crîngașl (orele 15,30: 19).

FATA CARE VINDE ----------
rulează la Volga (orele 
13.30; 18,15; 20,30).

MANIA GRANDORII : 
la Moșilor (orele 10; 
17,45; 20). Flacăra (orele 
20.15).

NĂSCUT LIBER : rulează 
Popular (orele 15.30; 18; 20,15).

OPIUL ȘI B1TA : rulează 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

VA ARAT EU VOUĂ : rulează 
la vttan (orele 16: 18: 20).

VAGABONDUL : rulează la 
tan (orele 9: 12.30)

NEVĂZUT NECUNOSCUT : 
lează la Munca (orele 15,30; 
20.15).

ANONIMUL VENETIAN : 
ră la Arta (orele 15.30; 18:

MESAGERUL : rulează la 
va (orele 15.30: 18 : 20.15).

DACA E MARTI, E BELGIA ! 
rulează la Progresul (orele 15.30; 
18: 20.15).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE rulează la Laromet (orele 
15.30: 17.30: 19.30)

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
la Ferentari (orele 15,30: 17.45 : 20).

PROGRAMUL I

SÎMBATĂ, 18 NOIEMBRIE 1972FLORI : 
9; 11,15;

rulează 
12; 15,30; 
15,30; 18;

la

la

VI-

ru
la ;

rulea-
20,15).
Raho-

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex. 9,05 Vetre folclorice — Comori 
sucevene. 9,25 A fost odată ca 
niciodată... Alba ca zăpada și cei 
șapte pitici (II). 9,55 De vorbă cu 
gospodinele. 10,10 Universitatea 
TV. 10,50 Selecțiuni din emisiunea . 
„Portativ ’72". 11,05 Comentariu la 
40 de steme — Județul Harghita. 
11,25 Capodopere ale muzicii uni
versale. 12,10 Biblioteca pentru 
toți — Mihail Sadoveănu (II).
12.55 Telejurnal. 16,30 Emisiune în 
limba germană. 18,15 Ritm, tine
rețe, dans. 18,55 Medalion Ion Ne- 
culce. 19,15 Publicitate, 19,20 1001 
de, seri, 19,30 Telejurnal, In cinstea 
aniversării Republicii — Cronica 
marii întreceri. 20.00 Avanpre
mieră. 20,10 Tele-enciclopedia.
20.55 Film serial — Ma-nnix. 21.45 
Bună seara, Corina. Emisiune 
muzicală. 22,30, Telejurnal. 22,40 
Săptămîna sportivă. Baschet, femi
nin : I.E.F.S. — Spartakus Ânvers 
în „Cupa Cupelor". 23,10 Raze de 
toamnă. Romanțe și cintece de 
petrecere.

PROGRAMUL II

SlMBĂTA, 18 NOIEMBRIE 1972
Opera Română : LACUL LEBE

DELOR — ora 19,30; Teatrul de O- 
peretâ : SOARELE LONDREI — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) : DUL
CEA PASARE A TINEREȚII — 
ora 20; (Sala Studio) . JOCUL 
DE-A VACANȚA — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra : 
(Schitu Măgureanu) : LEONCE ȘI 
LENA — ora 20; (Sala Studio) : 
PLAY STRINDBERG — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru) : OMUL CARE... — ora 
19,30; (Sala Studio) : GAIȚELE — 
ora 20; Teatrul Mic : PISICA SĂL
BATIC A — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie : MUTTER COURAGE
— ora 20; Teatrul Giulești: VASSA 
JELEZNOVA — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă" : ȘCOALA DIN 
HUMULEȘTI — ora 9,30; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Victoria) : ARI
CIUL ALBASTRU — ora 15; (Sa
la Academiei) : DE CE A FURAT 
ZMEUL MINGEA — ora 15; Tea
trul „Ion Vasilescu" : SICILIANA 
—- ora 19.30; (la Sala Palatului) : 
CRIZANTEME MUZICALE 
ora 19.30; Teatrul „C.
(Sala Savoy) : REVISTA 
CUVÎNTUL — ora 19,30; 
Victoria) : TRĂSNITUL 
DRAG — ora 19,30: 
„Rapsodia Română^ : 
DE CINTEC ROMANESC 
19,30; Circul București : 
COL INTERNATIONAL 
VA, ULAN-BĂTOR, 
BUCUREȘTI — orele 16

16,30 Agenda. 16,40 Muzică 
populară 17,10 Reporterii noștri 
peste hotare. 17,30 Pagini de mare 
popularitate. 18.00 Istoria filmului 
sonor „Fructele mîniei". Filmul 
social între anii, 1930—1945.

DUMINICA, 19 NOIEMBRIE 1972

PROGAMUL I

8.15 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toți. 8.30 Cravatele 
roșii. 10,00 Viața satului, 11,10 
Mari muzicieni la București. 12.C0 
De strajă patriei. 12,30 Emisiune 
în limba maghiară. 14,00 360 de
grade. 17,10 Film serial pentru ti
neret : Pierduți în spațiu.. Episo
dul IV : „Marea flămîndă". 18,09 
Cîntare Patriei. Concurs coral in- 
terjudețean. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Avanpre
mieră. 20.05 Comentariu la 40 de 
steme : Județul Hunedoara. 20,25 
Film artistic : Un ciștig cu bucluc. 
Premieră pe țară. 21.50 Concert de 
buzunar. 22,30 Telejurnal. 22,45 
Duminică sportivă.

PROGRAMUL II
Tănase" 

ARE 
(Sala 
MEU

Ansamblul 
MUGUREL 

ora 
SPECTA- 
MOSCO- 
PRAGA, 

și 19,30.

12,30 Promenada duminicală. 
20.00 Deschiderea emisiunii de 
seară. Eroi îndrăgiți de copii : Bă
iețelul de pe afiș. 20.25 Teatrul 
liric TV. Opera în concert — An
drea Chenier. 21,15 Reportaj bucu- 
reștean. 21,30 Romanțe și cîntece 
de netrecere. 21.55 Telex tehnico- 
stiintific. 22.10 Film serial : 
Mannix (reluare).



peste hotare

CHILE. - Aspect de

Problema nefolosirii forței

la o demonstrație in sprijinul guvernului Unității Populare

»•••••••••«

• AGEN 
PRESSE ar 
le Pakistan

vietnamezi la Conferința de la Paris

e* -Sora

Le Duc Tho la Paris

ct-rct. - droe«tnce de la Viliuis (lakuția)

dcstî“ si 
O UT 
de s 
rire"

• LE DUC THO, consilier 
special al delegației R.D. Viet
nam la conferința cvadriparti- 
tă pentru Vietnam, a sosit vi
neri la Paris.

Becr*r«Ka

■ weimar răs
colești amintiri
le. Amintirile 
caselor. aminti
rile străzilor. A- 
mintiriie pietre

lor. Ptrtihe din așezările en- 
■oscvte mie stan copleșite. 
»sa eam sta Weimarul. sub 
povara amintirilor. La curtea 
de Saxa-Weimar a răsunat in 
urmă ea daaă secole și ju- 
nrttate muzica eoeeert-mais- 
trwlui Jahana Sebastian Bach. 
Cei rare ji-1 asociază pe 
Goethe la elaborarea ..Ideilor 
peatru istoria filozofiei uma
nității*. Herder, și-a legat o 
parte din acu vita te de Wei
mar. In rătăcirile prin Eu- 
rapa. Frau Liszt a găsit pen- 

la 
se

U
ndeva, in pagi
nile de adevăr 
și poezie ale 
volumului auto
biografic „Poe
zie și adevăr", 

Goethe notează, pretinzind 
celor ce-și scriu propria 
viață : „să se cunoască pe 
sine ; pe sine în măsura in 
care in orice împrejurări ar 
fi rămas același ; veacul, ca 
pe unul care 
a determinat 
opotrivă pe 
supus sau pe 
zistat..." Este 
enunțîndu-se 
și procedind

a adus cu sine 
și a format de

ed ce 1 s-a 
cd care i-a re
de presupus că 
astfel conceptul 
în spiritul lui

palma omului de gears. Ar
tistul se descoperă lăsind 
posterității colierul celor 
26 000 de obiecte de arii adu
nate de-a lungul unei exis
tențe octogenare. Naturalis
tul. prin 18 000 de piese ale 
colecției de minerale, apara
tura curioasă folosită in cli
pele de retragere savantă in 
miticul științei. Biblioteca 
scriitorului — șase mii de 
volume sustrase degradării 
evenimentelor — reține in 
cupa amintirii atmosfera de 
iucru de altădată. Printre 
cărți și manuscrise, între 
ciudate instrumente șl apa
rate de bord, peste pupitrul

Luind cuvîntul în Congre
sul național chilian, Orlando 
Millas, ministrul de finanțe 
al țării, a arătat că acele 
companii nord-americane 
specializate în exploatarea 
resurselor cuprifere ale că
ror întreprinderi din Chile 
au fost naționalizate, în con
formitate cu prevederile 
constituționale, recurg la sa
botaje, presiuni financiare și 
cereri de a se pune embar
goul pe cuprul chilian, în 
scopul sabotării economiei 
Republicii Chile.

Pe de altă parte, minis
trul chilian al finanțelor a 
subliniat schimbările surve
nite în structura comerțului 
exterior al țării sale, men- 
ționînd volumul crescînd al 
comerțului cu o serie de 
state din lume, printre care 
și țări socialiste.

Millas a arătat, totodată, 
că s-au modificat radical 
sursele externe de finanțare 
ale proiectelor de dezvolta
re, chiliene, ponderea credi
telor externe pe termene 
scurte provenite din S.U.A. 
reducîndu-se, intr-un timp 
scurt, de la 78,4 la sută din 
total, la numai 6.6 la sută.

• PREȘEDINTELE LIBANU
LUI, Suleiman Frangieh, a 
primit la 17 noiembrie pe Mi
hail Levente, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare, în 
calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Repu. 
blicii Socialiste România in 
Republica Liban.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Libanului s-a întreți
nut cordial cu ambasadorul 
român.

Juan Peron a sosit 
în Argentina

« FOSTUL PREȘEDINTE 
ARGENTINIAN, Juan Dorr'.ir.- 
go Peron, s-a reîntors, vineri, 
în țară, după un exil de 17 ar.: 
— anunță agențiile Associated 
Press, Reuter și France Pre-se. 
Măsuri speciale de sec uri--.te 
au fost luate la aterizarea pe 
aeroportul „Ezeiza“ i” 
Aires a avionului

Alitalia". la bordu 
călătorit Peron.

• AGENȚIA B.T. 
ză că, la invitația 
afacerilor externe 
Iialuk Bayuken, ministrul afa-

Ly Van Sau, reprezentant al 
delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud la Confe
rința cvadripartită pentru Viet
nam, a declarat la o conferință 
de presă că, în prezent, înceta
rea războiului și restabilirea pă
cii în Vietnam depind de data 
la care S.U.A. își vor îndeplini 
obligațiile asumate și vor sem
na acordul realizat de reprezen
tanții R.D. Vietnam și Statelor 
Unite.

Nguyen Thanh Le. reprezen
tant al delegației R.D. Vietnam, 
a declarat, la rindul său. că, în 
conformitate cu obligațiile pe 
care și le-au asumat, S.U.A. tre
buie să semneze acordul privind 
încetarea focului și restabilirea 
păcii în Vietnam. El a relevat 
că, în cursul convorbirilor con
fidențiale pe care le-au avut, 
reprezentanții împuterniciți ai 
R.D. Vietnam și S.UA. an exa
minat în mod amănunțit toate 
prevederile acordului. La ace»- 
te întrevederi, reprezentanța 
R.D.V. au avut deplinul acord 
al G.R.P. al R-V.S-, iar partea

cerilor externe al R. r. Bulga
ria. Petăr Mladenos. sa face • 
vizită oficială in Turcia 
doua jumătate a Ionii 
brie.

Pakistanul va
recunoaște 
Bangladesh

încheierea 
convorbirilor 
sovieto-bulgare

• LA KREMLIN a 
șit convorbirile dini 
Brejnev, secretar generai 
C-C. al P.C.U.S., Nikolai 1 

e Prerid
i ai U.R_SjS„ 

președintele 
ișțri, și dele- 
guvernamen- 
ria, condusă 
prim-sec re tar 
lulgar. preșe

dintele Consiliului de Sta

din Buenos 
l societății 
îl căruia a

gorniL președintele 
Sovietului Suprem 
Alexei Kosîghm. 
Consiliului de Mini

L. informea-
gația de partid și 
tala a R.P. Bulgar

ministrului de Todor Jivkov, i
al Turciei, al C.C. al P.C. B

In cinstea
aniversam Republicii

«rw • vreme muza creației 
Weimar. In piața orașului 
înaltă casa lui Cranach.

Tezaurul Weimarului 
numește tetuși Goethe 
ScMBer.

Pe Schillerstrasse, încas
trată tu triunghiul zidului 
prelung de fațadă, casa ani
lor de maturitate ai poetului. 
Strada refuză orgoliul de 
mare arteră. Lumea se plim
bă in sus și in jos, lăsind a- 
mnrgul să cadă pe ferestrele 
casei de la numărul 12. nu de 
tot modestă, oricum fără e- 
tichetă. acolo unde între a- 
nii 1799 și 1895 a trăit și a 
creat —
greu, 
cerci 
rilor 
eăutind cu orice preț rapor
tarea la nivelul standard. 
Greu ție, vizitatorului întîm- 
plător. neavind la îndemină 
elementele de referință ne
cesare corectei judecăți. Greu 
pentru că tu. cititorul, faci 
cunoștință întii cu scriitorul 
și numai după aceea cu ce
tățeanul, efigia creatorului, 
extrasă din cele mai desă- 
virșite esențe ale eroilor săi. 
dilatindu-se continuu pină 
la neglijarea detaliilor. Am 
găsit prins in peretele uneia 
din camerele de la etaj fo
tografia profil a lui Schiller, 
așezată intre coperțile cărții 
„Intrigă și iubire" citită 
eindva in copilărie. S-a în
tâmplat ceea ee se intimplă 
deobieei in asemenea ocazii 
— am revăzut privind foto
grafia tot ee știam despre el 
pină astăzi, trecut prin sta
tura familiară, asociat ex
clusiv acestui moment al 
existenței sale și dacă m-aș 
fi așteptat să văd amfitrionul 
in cadrul ușii de la intrare 
ori la pupitrul din camera 
mansardei unde s-au scris 
prin stiloul de rezonanță u- 
■iversală .,Wilhelm Tell“, 
..Demetrius". „Mireasa din 
Messina", aș fi văzut cu si
guranță pe omul Schiller in 
această haină. Pe Schiller cu 
părul adunat in coamă peste 
guternl serabit. eu mina 
eâatind sub haină pulsul ma
rilor efluvii ale inspirației. 
Așa cum stă in cadra, retras 
in lumea personajelor, de
parte de lume, ■ departe de 
sine. Schiller dă formă ma
terială chiar modului în care 
a găsit cu cale să-și constru
iască propria existență, fără 
paradă, fără pocnete 
gloanțe oarbe, în grupul 
mitraliori de mare clasă.

Friedrich Schiller. Este 
riscant și inutil să în- 
o reiranslare a lucru- 
in epocă, urmărind,

Franfa

de 
de
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la scrierea cărții, Goethe n-a 
pregetat să creadă in viabili
tatea acestuia. Mă gîndeam, 
eutreierind incăperile, cele 
24 de încăperi ale casei de 
pe Frauenplan, edificiul care 
ascunde intre coperțile sale 
aproape jumătate de secol de 
existență frenetică in cimpul 
de forță al uriașului, că scrii
torul trebuie să se fi cu
noscut bine atunci cînd ac
cepta formula de organizare 
a locuinței, retezind orice 
tentativă de ornamentare 
gratuită, avind numai 
grijă ca aripile spiritului său 
năvalnic să se miște în voie. 
Imprimînd în amenajarea 
casei intreaga nervură a mo
dului personal de gindire, de 
viață, de 
ne-a pus 
traversăm 
prinse in 
Salve ! — 
presie a cumpătării, alături 
de complexanta dimensiune 
a preocupărilor strinse in

creație, Goethe 
in față celor ce 

astăzi literele 
pragul intrării — 
o pilduitoare ex-

de lemn. între pereții încă
perii plutește ambiția și stră
lucirea unei ființe ieșită din 
comun, plurivalența omului 
de stat, a scriitorului, eerce- 
tătorului, colecționarului de 
artă, naturalistului, arheolo
gului Goethe. Prin fereastra 
camerelor de la etaj privesc 
covorul de flori al curții in
terioare, rondurile de eurînd 
amenajate in atenția soare
lui de primăvară. Dacă n-aț 
ști unde mă aflu, puteam 
crede că gospodarul casei se 
găsește undeva, acolo, prin
tre brazdele de flori in răga
zul dintre cercetarea unui 
mineral și pagina proaspăt a- 
coperită a lui Faust. Casa de 
la Weimar recompune cu 
stăruitoare migală, reflex 
paleontologic, pornind de la 
elementele disparate, risipite 
in intinderea clădirii, statuia 
de gigant a celui ce stăpinea 
atit de bine știința de a-ți 
folosi timpul la aspra tem
peratură a creației.

Greva feroviarilor continuă
Agenția France Presse 

anunță că greva tur
nantă a lucrătorilor de 
la Societatea națională 
a căilor ferate franceze 
(S.N.C.F.), declanșată la 
începutul acestei săptă- 
mini, continuă.

Joi și vineri, greva s-a desfă
șurat în regiunile din sud-estul 
și nord-estul Franței. La che
marea Confederației Generale a 
Muncii și a Confederației Fran-
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R.F. A GERMANIEI. - La campania electorală în vederea alege
rilor de duminică a contribuit și o parte a populației prin 

mijloace... proprii.

într-o amplă corespondență 
consacrată fenomenelor de șo
maj din economia canadiană, 
cotidianul elvețian NEUE ZOR- 
CHER ZEITUNG relevă, printre 
altele, dificultățile pe care le în- 
tîmpină un mare număr de ti
neri în găsirea unui loc de mun-

CANADA
400 000
de tineri

onstatind că șomajul in ascen
siune rapidă i actualmente Ca
nada numără peste 430 OOO de 
șomeri — cea mai ridicată co
tă din perioada postbelică 
n.n.) lovește foarte dur în 

cei tineri, corespondentul lui NEUE ZUR- 
CHIR ZEITUNG. Arnold Hottinger. apre
ciază că numărul șomerilor din rindul ti
nerilor între 19—26 de ani, depășește ci
fra de 400 000. Numărul exact nu poate fi 
insă cunoscut și din cauză că unii tineri 
refuză pur și simplu să se declare șomeri 
Ia oficiile de înregistrare. „Unora dintre 
tineri — notează corespondentul citat — 
li se pare pur și simplu rușinos să se în
scrie ca șomeri, preferind să ascundă si
tuația lor sau. mai degrabă, lipsa lor de 
situație... Trebuie apoi avut in vedere că 
un număr apreciabil de tineri, de ordinul 
zecilor de mii. primesc de lucru in mod 
sporadic. în activități sezoniere. In sfir- 
șit. ar fi de adăugat un număr la fel de 
apreciabil de tineri care trebuie din lipsa 
unor oferte serioase si convenabile, să ac
cepte orice muncă, fără absolut nici o le
gătură cu pregătirea și calificarea lor". 
Destul de frecvent, tinerii trebuie să aș
tepte luni de zile pentru a găsi de iucrii, 
întrucît în mod obișnuit, cu mici variați- 
uni de la o săptămînă la alta, numai una

șomeri->
i

din .30—W de cereri iși găsește rezolvarea. 
Adolescenții sint, constrînși încă de la in
trarea lor in viață să se acomodeze unor 
condiții neprielnice. „In ultimii doi ani — 
scrie corespondentul cotidianului elvețian 
— a devenit un fapt intilnit destul de des 
ca tinerii care vor să capete o calificare 
in diferite domenii să bată drumurile de 
la o întreprindere la alta, fără să poată 
răzbate". In asemenea împrejurări momen
tul care ar putea să însemne promovarea 
in viața productivă aduce pericolele și a- 
mărăciunile unui inceput de declasare.

Cine sint tinerii care gustă din cupa a- 
mară a șomajului înainte de a fi putut 
simți bucuria muncii creatoare ? E vorba, 
in primul rind, de acei care n-au putut 
dobindi o calificare profesională in școli
le speciale, deoarece, provenind din fami
lii cu venituri modeste n-au putut termi
na cursurile școlilor tehnice sau 
versităților (date oficiale atestă, 
că în anul universitar precedent, 
tă din studenții primilor doi ani 
au abandonat școala din cauza
mari și in genere, din cauza costului ridi-

ale uni- 
de pildă, 
20 la sli
de studii 

taxelor

cat al studiilor). Urmează apoi, alte cate
gorii de slab calificați sau chiar cu cali
ficare dar care nu-și pot găsi posturi co
respunzătoare calificării lor.

Faptul că toți acești tineri nu găsesc de 
lucru se explică desigur și prin conjunc
tura economică actuală. Economia canadi
ană cunoaște actualmente o reducere a in
vestițiilor și o creștere mult mai mică a 
producției naționale decît se spera ante
rior. Toate acestea au ca urmare, in ulti
ma perioadă, un dezechilibru avut între 
cerere și ofertă pe piața muncii. „Speran
țele de la sfîrșitul anului trecut ca în 
1972 economia canadiană va cunoaște o 
creștere notabilă și că va putea fi absor
bită forța de muncă disponibilă, nu s-au 
îndeplinit — relevă cotidianul elvețian — 
dimpotrivă, cererea pe piața muncii des
crește iar șomajul e in constantă ascensiu
ne". Tinerii, acești „necunoscuți", neexpe
rimentați în mare procent, cad primele 
victime ale șomajului. Corespondentul lui 
NEUE ZURCHER ZEITUNG ține să re
marce în această ordine de idei că alături 
de tinerii slab calificați sau cei cu diplo
me de specialitate care nu găsesc slujbe, 
crește îngrijorător numărul tinerilor care 
își pierd posturile ca urmare a unor res- 
trîngeri frecvente în activitatea întreprin
derilor și a concurenței sau concentrării. 
Numai în industria automobilelor au fost 
concediați anul acesta, ca urmare a res- 
trîngerii activității, aproape 10 000 de mun
citori, tehnicieni și ingineri cu o bună ca
lificare, dintre care peste jumătate tineri.

Apreciind că șomajul în rindul tinerilor 
canadieni s-a instalat ca un fenomen a- 
larmant care riscă să alimenteze nemulțu
miri și revolte, ziaristul elvețian citat no
tează că în Canada „se ridică multe voci 
care cer ca problema șomajului juvenil să 
fie tratată cu un grad de prioritate în ca
drul problemelor naționale importante ca- 
re-și așteaptă rezolvarea".

ceze Democratice a Muncii, 
au declarat o grevă asemă
nătoare și sălariații din ser
viciile . publice. După înceta
rea lucrului de către func
ționarii din diferite sectoare —■ 
între care cel al poștei și tele
comunicațiilor —, o acțiune re
vendicativă a fost declanșată și 
de lucrătorii din domeniul asis
tenței sociale. Grevele continuă, 
de opt zile, și în sectorul parti
cular, în diferite întreprinderi 
din întreaga Franță. Se așteaptă 
ca, la 1 decembrie, să fie iniția
te negocieri între reprezentanții 
conducerilor întreprinderilor și 
liderii sindicali.

Pe de altă parte, se informea
ză că 8 500 de salariați ai mi
nelor de potasiu din Alsacia con
tinuă greva declanșată cu patru 
săptămini în urmă.

Relatînd despre desfășurarea 
acțiunilor cu caracter revendica
tiv, agenția France Presse rele
vă că, pe lîngă cererile privind 
îmbunătățirea condițiilor de lu
cra, participanții protestează îm
potriva creșterii costului vieții.

• JOI SEARA, s-a desfășurat 
la Paris o manifestație de mare 
amploare în favoarea păcii îri 
Vietnam. La chemarea unor or
ganizații progresiste — între 
care Comitetul unitar francez, 
care grupează și tineretul 
diferite orientări politice ■ 
demonstrație au 
15 000 de persoane.

de 
la 

participat
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Columbia va insti
tui controlul statului 
asupra extracției de 
minereuri i ’pretioa^
• "*IN CADRUL DEZB.^- 

TERILOR din Congresul Na
țional din Columbia, nume
roși parlamentari au făcut 
un aspru rechizitoriu la a- 
dresa politicii de exploatare 
irațională a zăcămintelor de 
minereuri prețioase și me
talifere promovată de către 
companiile străine. Monopo
lul nord-american „Interna
tional Mining Corp", îm
preună cu alte șapte com
panii afiliate, deține contro
lul in proporție de șase la 
sută asupra producției de 
aur, optzeci și nouă la sută 
din cea de platină și 75 la 
sută din cea de oțel — a a- 
rătat senatorul Ramon Lono 
Garces. Alte metale prețioa
se scumpe — platina, osmiu, 
radiu, ruteniu și paladiu — 
sint scoase din țară de către 
companiile străine pentru a 
fi prelucrate în Statele Uni
te, ceea ce echivalează prac
tic cu pierderea posibilității 
de a evalua exact cantitatea 
de produse obținute.

în urma dezvăluirilor din 
Congres și ca urmare a ce
rerii opiniei publice " ~
lumbia, ministrul 
din această țară, 
Calcedo Espinosa, a 
că, în următoarele șase luni, 
statul va institui controlul 
asupra extracțiilor de mine
reuri din ținutul Choco, re
levă agenția Prensa Latina.

a U.N.E.S.C.O
Conferința generală a 

U.N.E.S.C.O., ale cărei lucrări 
se desfășoară la Paris, a aprobat 
joi — cu 75 de voturi, contra 
unul și 17 abțineri — un proiect 
de convenție internațională pen
tru protejarea patrimoniului cul
tural și natural al umanității.

Convenția, care va fi supusă 
ratificării statelor membre ale 
LLN.E.S.C.O., prevede o serie de 
măsuri vizînd protejarea monu
mentelor, a ansamblurilor arhi
tecturale. sculpturilor, picturilor,
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din Co- 
minelor 

Rafael 
declarat

zonelor arheologice și zonelor 
naturale, rezervațiilor de plante 
și animale, care prezintă o va
loare universală excepțională.

Documentul prevede crearea 
unui „Comitet al patrimoniului 
mondial", care ar urma să inter
vină în ajutorul statelor în vede
rea aplicării unor măsuri de con
servare și salvgardare a monu
mentelor aflate în pericol, și 
care să contribuie la formarea 
de specialiști în restaurarea și 
conservarea monumentelor.

S.UA

