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NICOLAE CEAUSESCU

• Ziaristul tunisian Abdallah al-Kahlaoui

PENTRU ROADELE ACESTUI AN
fiecare zi poate fi hotărîtoare

Cine sînt fruntașii
campaniei de reparații

Stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii Vînju Mare, jude
țul Mehedinți. Intrăm în atelie
rul de reparații unde cunoaștem 
pe :

Ion Sclipcea: „Sînt mecanic' 
radiatoare, conducte și sistem 
alimentar. Zilnic repar un agre
gat, adică un radiator plus a- 
nexele necesare. Lipsa pieselor 
de schimb nu fe cunoaște la 
noi deoarece am recondiționat pe 
cele vechi. Lucrez alături de 
mecanicul Ion Dîngă, de aproa
pe 25 de ani în acest atelier. 
Multe din secretele meseriei 
le-am aflat de la acest om. La 
anul vreau să urmez școala de 
maiștri“.

Alexandru Stoican : „Lucrez la 
instalații hidraulice. La sfîrși- 
tul celor opt ore de muncă dau 
și cîte o instalație reparată. Sînt 
elev la liceul seral în anul 1“.

Nicolae Militaru : „Am 26 de 
ani, iar de 10 lucrez în S.M.A. 
Eu execut ultima toaletă a trac
torului, adică îl vopsesc, după 
care îi fac alimentarea cu carbu
ranți. Pot spune că în această 
campanie, în fiecare zi, mi-a 
trecut prin mînă cîte un trac
tor". .

Sînt doar cîțiva din tinerii a- 
telierului S.M.A. Vînju Mare. 
La fel de harnici sînt și uteciștii 
Marius Vlădășel, Laoheș Mo- 
lea, Constantin Bejenaru, și e- 
xemplele ar putea continua pî- 
nă la 25, adică exact cîți lu
crează în atelier. Datorită mo
dului în care au știut să-și or
ganizeze munca, dăruirii, price
perii și hărniciei de care au dat 
dovadă, acești tineri au reușit să 
încheie reparațiile la cele 64 de 
tractoare, precum și la întregul 
pai*' de mașini agricole. Dar ei 
nu s-au oprit aici.

— Ne-am specializat în repa
rații capitale, intervine ingine
rul Dumitru Homeag, șeful cen
trului de reparații, vicepreșe
dinte al Consiliului tineret să
tesc al. comitetului jude
țean U.T.C. Noi am preluat 
lucrările de reparații capitale a- 
le tractoarelor pentru încă 16 
S.M.A.-uri din județ, iar într-un 
viitor apropiat vom lucra și pen
tru toate I.A.S.-urile. Desigur,
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, a primit la 31 ianuarie

pe ziaristul tunisian Abdallah 
al-Kahlaoui, trimis special al 
ziarului „Al Amal“, organ al 
Partidului Socialist Desturian.

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică,

membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
un interviu cotidianului tu
nisian „Al Amal“.

• Editorul argentinian Guillermo Nolasco Juarez
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primit joi pe Guillermo No- 
lasco Juarez, directorul Edi
turii „Juarez" din Buenos

Aires, împreună cu soția, 
doamna Dolores Juarez.

în editura argentiniană 
„Juarez“ a apărut în 1972 vo
lumul „Nicolae Ceaușescu — 
Filozofia de pace a unei so
cietăți contemporane“, lucra

re care s-a bucurat de mult 
succes.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej a partici
pat tovarășul Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, pri
etenească.

Turnu Măgurele
• INIȚIATIVE ȘCOLARE

MARIETA VIDRAȘCU
(Continuare în pag. a Il-a)

volumul de muncă este mare, 
ceea ce ne-a făcut să ne orga
nizăm și mai bine. în pri
mul rînd am amenajat atelierul 
pe flux după exemplul uzinelor. 
Apoi, prin efortul întregului co
lectiv, am conceput o serie de 
dispozitive menite să mărească 
productivitatea muncii, să mic
șoreze efortul fizic și implicit să 
reducem cheltuielile materiale.

Am întîlnit aici, la Vînju Ma
re, un colectiv bine închegat, ca
re știe să îmbine munca, produc
ția cu învățătura, iar rezultatul 
este, desigur, specializarea pro
fesională. Și iată, acești tineri, 
alături de cei de la care au în
vățat meseria, se fac cunoscuți 
în județuf lor prin calitatea lu
crărilor executate.

MARIAN OVIDIU

O DUBLĂ TINEREȚE
Trei tinere : Elena Șerban, Florica Dumi- 
trache și Florica Prodanof. In secția în ca
re lucrează — echipări electrice serie — 
exemplul lor constituie o pildă de hărnicie

și dăruire. Tinerețea lor se adaugă alteia 
care are înscris pe frontispiciu: Între
prinderea de panouri și tablouri electrice 
Alexandria, unitate modernă care reali

zează produse apreciate de beneficiari cu 
calificativul „excelente“.

Foto : ȘT. WEISS

„OMENIREA NU-ȘI MAI POATE PERMITE 
LUXUL SĂ NU SE GÎNDEASCĂ LA VIITOR"

Interviu cu conf. dr. MIHAI BOTEZ

i asta nu pentru că nu s-ar fi gîndit și pînă acum, 
întreaga istorie nu este altceva de cît o mereu re
petată propunere pentru viitor. Dar asta nu de
pășea condiția visului, condiția speranței, condiția 
unui viitor afectiv, condiția unui viitor filozofic, 
condiția unui viitor pentru care în calculul plauzi- 
bilităților nu intervenea calculul strict științific.

Prospectarea viitorului este vechiul vis al omenirii, ginditorii 
și poeții ei și-au imaginat mereu viitorul lumii. Cercetarea a- 
cestui viitor ținea într-un fel de metafizică, metafizica înțeleasă 
desigur în sensul ei larg. Orice prospectare în viitor 
este — sau a fost ? ! — desigur tulburătoare, coeficientul de risc, 
de greșeală dădea chiar farmec și imponderabil afirmațiilor și 
sistemelor de gîndire asupra viitorului imaginate de temerari. 
Astăzi, însă savanții, oamenii de știință „au pus mina 
pe viitor“, l-au defalcat, mai, mai că l-au lipsit de coeficientul 
lui de mister și au creat o știință — „viitorologia“, care, coinci
dență cu adevărat tulburătoare, s-a născut în focul exploziilor 
ucigătoare, care păreau că fac imposibilă, aberantă, orice spe
ranță în viitor — în 1943, în inima războiului. Tot simbolic, 
bazele noii științe au fost elaborate de un savant german refu
giat în America, O. K. Flechteim. Politologul german vedea 
viitorul ca o oglindă a istoriei, teorie părăsită foarte repede de

oamenii de știință care s-au dedicat viitorologiei, părăsită repede 
de Flechteim însuși. Și asta pentru că — așa cum îmi declara 
conferențiarul doctor Mihai Botez, interlocutorul nostru de 
astăzi, directorul Laboratorului de cercetări prospective al Uni
versității din București, secretarul Comitetului național pentru 
studierea viitorului (al cărui președinte este acad. Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei R.S.R.) : „Viitorul nu trebuie, în 
iond, să ne placă nouă, ci celor care îl vor trăi ca prezent. Și 
care, probabil, vor fi destul de diferiți de noi. Cercetarea viito
rului nu trebuie astfel să studieze căile de „mobilare“ a viitoru
lui după gustul nostru, ci să studieze condițiile necesare celor 
ce vin după noi spre a-și organiza propria lor lume, după pro
priul lor gust. Ceea ce este foarte greu și face necesară știința“.

Laboratorul unde ne-a primit tovarășul conferențiar Mihai 
Botez este constituit dintr-o echipă de cercetători de cele mai 
diferite formații — sociologi, juriști, arhitecți, culturologi, struc
turaliști, tovarășul director, la rîndul său, este matematician, de 
altfel, o echipă care studiază viitorul nu poate fi decît pluridisci
plinară.

SMARANDA JELESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)

Colegi

de generație

Cu tatăl meu,

'...Dr. Mihai D. Mihai, șef de 
lucrări in cadrul Facultății de 
medicină veterinară din Bucu
rești, a primit într-o zi o invi
tație : să se întîlnească cu elevii 
clasei speciale de biologie apar- 
ținînd Liceului ....................
Turnu Măgurele, „la 
O invitație aproape 
în raporturile dintre 
tari și virtualii lor

„Unirea“ din 
’ ei acasă“, 

obișnuită 
universi- 
studenți. 

Nimic nu-1 lega de Turnu Mă
gurele, în mod special, poate 
doar faptul că mai de mult s-a 
întîmplat să facă parte dintr-o 
comisie de bacalaureat împreu
nă cu profesorul Anastasie .Bog
dan, directorul liceului. Dar în- 
tîlnirea în sine avea farmecul 
ei și care profesor nu se simte 
tentat de o confruntare cu cei 
ce ucenicesc în aceeași știință ?

Și-a pregătit, deci, o trusă de 
instrumente și chiar dacă invi
tația era pentru o sîmbătă, zi 
afectată lucrărilor de laborator 
pentru clasa de biologie, el a 
poposit la liceu de vineri. Pinâ 
să facă cunoștință cu elevii a 
doua zi, o trecere prin labora
tor avea să-l ajute să intre in 
atmosfera de lucru a gazdelor 
sale. Modest, directorul liceului 
i-a deschis pe rînd cele trei în
căperi care explică și favori
zează existența clasei cu profil 
biologic : laboratorul de ecolo
gie și biologie generală, labora
torul de anatomie și fiziologie 
și sera didactică. Dintr-odată in-

împreuna

• Din destăinuirile ele
vului cu numărul de matri
colă 1 000 de la Grupul 
școlar al întreprinderii de 
osii și boghiuri Balș • „Am 
încercat sa cresc într-un an 
cît alții în doi și am văzut 
că se poate' • Vacanțele 
și nopțile albe.

Doar numărul cusut pe 
mineca stingă a salopetei ii 
trădează că-s elevi la școala 
profesională. Altfel, dacă iei 
în considerare doar felul 
cum stăpinesc mașinile, n-ai 
nici un motiv să nu-i consi
deri muncitori. Mai ales pe 
cei din anul III. Și zilnic 
sînt citeva zeci de astfel de 
tineri în secțiile întreprinde
rii de osii șl boghiuri din 
Balș. Am încercat să mă 
apropii, să-l cunosc pe unul 
dintre ei. S-a intimplat ca el 
să fie Constantin Trașcă, 
purtătorul numărului de 
matricolă 1 000. M-a surprins 
că-i privesc cu insistență 
miinile pline de ulei. Zîm- 
bește și îmi arată palmele.

— Vă uitati că-s late ? 
Sint de Ia țară, îmi explică 
el. Din comuna Iancu Jianu 
de aici din Olt. Tata mă lua

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a ll-a)

Moment important 
in cronica relațiilor 
româno - iordaniene

Vizita în țara noastră a re
gelui Hussein Ibn Talal al Re
gatului Hașemit al Iordaniei, 
la invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, s-a în
scris ca un moment deosebit 
în intensificarea relațiilor 
prietenești dintre cele două 
țări și popoare, ca o mărtu
rie grăitoare a dorinței sin
cere a României socialiste 
de promovare a unor largi 
relații de prietenie și colabo
rare rodnică cu statele ara
be, cu toate statele lumii. 
De altfel, în timpul vizitei, 
ziarul iordanian „AL RAI“, 
organ al Uniunii Naționale 
Arabe, nota că „România 
deține în prezent un rol pro
eminent în problemele inter
naționale, datorită acestei 
politici deschise, și este nor
mal ca, la un moment dat, 
să se întîlnească cu Iordania 
în acest domeniu“.

Primirea prietenească de ■ 
care s-au bucurat înalții oas
peți iordanieni, spiritul cor
dial în care s-au desfășurat 
convorbirile oficiale au con
stituit expresii elocvente ale 
legăturilor de colaborare șl

prietenie dintre popoarele 
român și iordanian, ale do
rinței intensificării acestor 
raporturi. Comunicatul comun 
dat publicității la încheierea 
vizitei subliniază faptul că, 
trecîndu-se în revistă rela
țiile bilaterale, cei doi șefi de 
stat au fost de acord că sint 
posibilități pentru lărgirea 
lor pe multiple planuri, in 
special in cel economic. S-a 
exprimat interesul ambelor 
părți pentru realizarea obiec
tivelor cuprinse în acordurile 
de cooperare semnate ante
rior, precum și pentru iniție
rea, în viitor, a altor aseme
nea aranjamente reciproc a- 
vanta,joase.

In ceea ce privește pro
blemele internaționale, pre
ședintele Nicolae Ceausescu 
și regele Hussein Ibn Talal 
au relevat cu satisfacție 
cursul pozitiv al vieții inter
naționale, îndreptat spre 
pace și destindere, și au 
subliniat afirmarea tot mai 
puternică, în raporturile din
tre state, a principiilor ega
lității depline, respectării 
stricte a independenței și su
veranității naționale, neames
tecului în treburile interne,

renunțării la amenințarea cu 
forța, cu folosirea forței. 
Subliniind semnificația pe 
care România și Iordania o 
acordă întăririi rolului Orga
nizației Națiunilor Unite în 
soluționarea problemelor in
ternaționale spre binele tu
turor popoarelor, al promovă
rii neabătute a principiilor 
dreptului internațional, cele 
dauă părți au relevat impor
tanța deosebită a participării 
active a tuturor statelor — 
fără nici o deosebire — la 
rezolvarea problemelor care 
confruntă contemporaneita
tea.

Așa cum rezultă din Comu
nicatul comun, o atenție par
ticulară în cadrul convorbi
rilor a fost acordată situației 
din Orientul Mijlociu. Cei 
doi șefi de state și-au expri
mat îngrijorarea pentru 
menținerea stării conflictua- 
le în această zonă, evidenți- 
indu-se necesitatea regle
mentării politice a crizei. în 
legătură cu aceasta, părțile 
„au fost de acord că o pace

IOAN TIMOFTE

(Continuare in pag. a FV-a)



,,SCÌNTE! A TINERETULUI" pag. 2 VINERI 1 FEBRUARIE 1974

ARGUMENTELE MAJORE"
DINTR-0 PLEDOARIE...

ora de audienta:
‘fes6iHîe-iii®n

Religios poți fi în mai multe feluri, dar ateu 
doar intr-un singur fel. Expresiile „ateu creș
tin", „ateu mozaic“, „ateu mahomedan“ ș.a. sînt 
contradicții în termeni. Ar fi de asemenea ri
dicol să spui despre cineva că este „intens-ateu“, 
„slab-ateu“. Cu referire Ia religiozitatea cuiva 
se pot și trebuie tăcute insă disocieri de acest 
fel. Există în adevăr deosebiri notabile intre cei 
„intens religioși" (bigoții, fanaticii), „slab-reli- 
gioși", „osciianți", „indiferenți“: deosebirile vi
zează întinderea comportamentului religios, in
tensitatea afectelor religioase, teama de divinita
te, sentimentul păcatului, izbăvirii, căinței etc.. 
natura reprezentărilor despre divinitate, ființe 
supranaturale, natură, om, societate. Acestea din 
urmă, spre pildă, pot fi in intregime la antipo
dul reprezentărilor științifice și materialist-dia- 
iectice sau doar sub anumite aspecte mai mult 
sau mai puțin rafinate. In funcție de aceasta 
insăși certitudinea credinței — izvorîtă din re

prezentări și afecte pioase, din judecăți și pre
judecăți corespunzătoare lor — poate varia de 
la un drept credincios Ia altul. In funcție de 
intensitatea certitudinii, adeptul religiei conju
gă verbul „a crede“ sub forma „se crede", „mă 
întreb dacă“, „poate că“, „presupun“, „cred că“, 
„sînt sigur“, „am credința de nezdruncinat“ și 
recurge sau nu, după caz, la argumente și rați
uni diferite. P. Mariana, elevă de liceu din 
Pitești — autoarea unei lungi și interesante Scri
sori trimisă redacției și in care se recomandă 
cu termenii : „am aproape 16 ani și aceleași 
concepții ca și Cornelia I. din Cluj" — deși re
ligioasă nu este o fanatică și nu dovedește a 
avea reprezentări neștiințifice în legătură cu 
o seamă de lucruri. Dimpotrivă chiar. Spre 
deosebire de Cornelia I., ea crede în realitatea 
alunizării unor echipaje de astronauți și este si
gură de adevărul a numeroase reprezentări 
științifice învățate la școală.

Argumentul 
cosmologico - teologic

Temeiurile credinței în exis
tența lui Dumnezeu mărturisi
te de P. Mariana sînt de aceea 
de altă natură : bosmologico-te- 
ologieă. să le zicem. Ea scrie 
textual in acest sens :

„Dar dacă vreți o dovadă a 
existenței lui Dumnezeu, ui- 
tați-vă spre universul înstelat, 
imensul univers care este infi
nit, și încercați să pătrundeți eu 
gindul și cu ochii mai departe, 
tot mai departe... oare unde este 
sfîrșitul ? și cum este ?. oare 
cine face ca totul să meargă cu 
atîta precizie ? Un univers în
treg, in care se învirt atîtea 
planete, comete, sateliți etc. 
etc? Natura?!! Dar însuși uni
versul este natura !! Atunci ci
ne, cine este ? Trebuie să exis
te ceva, cineva, care să fie răs
punsul acestor întrebări „bana
le“ cum le veți spune dum
neavoastră !

Și cine altcineva poate să fie 
decit Dumnezeu, care este ori
unde și oricind ?

...Dar să ne reîntoarcem la 
realitatea timpului. Astăzi 0- 
menirea trăiește cea mai mare 
tragedie a ei : îndepărtarea din 
ce in ce mai mult de dumnezeu, 
răzvrătirea impotriva lui !... Dar 
TOTUL este o iluzie și goană 
după vint, fiindcă în inima ori
cui se duc lupte și orice inimă 
plinge. Da. plinge pentru că nu 
avem liniște, pace, fericire și 
pentru că nu înțelegem adevă
ratul sens al vieții. Cu ochii cu 
care priviți dumneavoastră via
ța, o vedeți atit de simplă, dar 
în spatele acestei simplități se 
ascunde un dumnezeu mare și 
neiertător !...“

Coincidenta cu 
argumentul teologic 
Nivelul de generalitate și pu

terea de persuasiune a argu
mentelor lui P. Mariana nu 
trebuie nici pe departe subes
timate. Cu atit mai mult cu cit 
— cu știrea sau fără știrea e- 
levei piteștene — între acestea 
și principalele argumente pre- 
ttns-raționale aduse de teologi 
întru demonstrarea existen
ței lui dumnezeu există o 
coincidență semnificativă. A- 
ceste din urmă argumente sint 
denumite în literatura teologi
că de specialitate : 1. argu
mentul cosmologic — „existen
ța lumii probează existența cre
atorului ei" : 2. argumentul teo
logic — „existența lui D-zeu 
este probată de existența unui 
proiect inerent în tot ce exis
tă și a unui plan in devenirea 
întregii lumi". : 3. argumentul 
etic — „legea morală care dă 
sens vieții omului il dezvăluie 
pe dumnezeu". Diverși teologi 
contemporani, in special repre
zentanți ai neotomismului i.și 
„sprijină" astăzi argumentele 
de mai sus pe înseși unele date 
ale științei, pretinzind că: a. 
Potrivit datelor științei con
temporane, lumea constituie un 
sistem evolutiv, epigenetic, <u 
informație ereseîndă. Univer
sul este un sistem constituit 
dlntr-o scrie de începuturi (e- 
tape, serii, cicluri) care nici li
nul nu poate fi explicat în în
tregime prin cel precedent de
oarece in curgerea timpului se 
produce o creștere de informații. 
De aceea : b. trebuie admis că 
universul nu constituie un sistem 
închis și suficient sie insusi, 
și că deci • c. se poate conchide 
că el primește intr-o manieră 

Cu tatăl
(Urmare din pag. I)

mereu cu el. Ia sapă. Ia plug, 
la ce se nimerea. „Să înveți 
munca", zicea. Și am învă
țat-o. Ii eram singurul băiat. 
Suferea că n-are decit pa
tru clase, și dorea să urmez 
eu toate școlile de care n-a 
avut el parte. Am dat admi
tere la școala profesională. 
Am reușit. Aici mi-au dat 
casă, masă și îmbrăcăminte. 
La profesională mi-a ve
nit o idee : ce-ar fi, mi-am 
zis. să urmez. In- paralel, și 
liceul, la fără frecvență !? 
Și am văzut că se poate. 
Acum sint in clasa a XH-a la 
liceu și în anul III la profe
sională. Ideal ar fi fost să le 
împac pe amindouă într-o 
singură școală, dar în Balș 
există liceu industrial abia 
din toamna trecută.

Îmi vorbește apoi despre

continuă informație creatoare de 
la o sursă care nu este identi
că cu această lume, respectiv 
de la dumnezeu.

Iată, așadar, un context de 
argumentare mai general și mai 
sistematic, în care pot fi cu
prinse susțineri de felul celor 
formulate — evident, cu o rigoa
re mai puțin teologală — de 
eleva P. Mariana și nu numai 
de ea. O scrisoare cu un conți
nut apropiat a fost primită la 
redacție și din partea studen
tului politehnician Sebastian 
Mugur, din Timișoara.

Contraargumente 
ateiste

Evidențierea unui atare „con
text" relevă că reprezentările 
religioase ale unora dintre co
respondenții noștri, interesați de 
rubrica „Anticazania“ se află 
la un nivel de elaborare care 
suscită o contraargumentare a- 
teistă dintre cele mai cuprinză
toare. în ultimă instanță, se 
pune problema de a demonstra 
că : a. știința în general, cea 
modernă în special, nu numai 
că se poate lipsi de ipoteza cre
ației (a existenței unei divini
tăți creatoare de universuri), 
dar presupune o logică imanen
tă incompatibilă cu admiterea 
unei asemenea ipoteze: b. „pla
nul" divin la care se referă ar
gumentul teologic este total 
respins de teoriile cosmologice 
moderne; c. datele umanismu
lui moral infirmă presupunerile 
argumentului etic, invocat de 
teologie. Demonstrarea celor 
de mai sus implică desigur o 
amplă incursiune în cele mai 
diverse teorii ale fizicii, cos
mologiei. eticii și filozofiei — 
demers greu de realizat în spa
țiul unui (sau unor) articole de 
ziar. De aceea, spre edificare, 
o trimitem pe Mariana ca și pe 
Sebastian. precum și pe cei care 
le-ar împărtăși vederile la o 
seamă de cărți apărute în E- 
dilura Politică sub genericul 
„Materialismul dialectic și știin
țele contemporane". De ase
menea trimitem la o excelen
tă lucrare recent apărută și in
titulată „Fizică modernă și fi
lozofie“ (Editura Facla. Timi
șoara. 1973. autor T. Toro). în 
această ultimă carte, cititorul 
preocupat de ideea „creației 
cosmosului“ va putea afla : des
pre cel mai nou capitol al cos
mologiei moderne — cosmolo
gia neutrinică, care printre al
tele abordează șl problema „ra
zei neutrinice a Universului“ y 
despre existența unor „mări de 
energie în Univers“ ; despre 
existența tahionilor — particule 
dincolo de bariera de lumină ; 
despre existența unei radiații de 
fond electromagnetice, izotrope, 
prezentă în întregul „Univers 
fierbinte“ și din care printr-un 
proces denumit de fizicianul 
Gamow, „Big-Bang" a apărut 
actualul univers ; despre încă 
multe altele. Fizica particule
lor elementare, prin descoperi
rile ei epocale — pozitronul, 
ncutrino. meZOnul, particule 
subnucleare, tahionii ș.a. — la 
fel ca și cosmologia modernă 
stă ca argument peremptoriu 
intru demonstrarea faptului că 
nici una din particulele din ca
re se constituie și reconstitu
ie universurile nu poartă in 
sine însemnele acțiunii unei 
divinități care să fi stat la o- 
riginea genezei lor. Continue 
procese de fisiune și fusiune, de 
conservare sau neconservare a 
parității spațiale in acțiunile 
„slabe“ sau „tari“ dintre parti
culele elementare, de structura
re și destructurare — iată ce 

meu, împreună
vacanțele Iui ocupate cu 
examene. Am avut — îmi 
spune — un mare sprijin in 
cadrele didactice, m-au în
țeles. tovarășul director Con
stantin Ilioiu m-a încurajat 
și mi-a fost tot timpul ca un 
părinte apropiat. Mă integrez 
în programul școlii, numai 
ziua. Seara după ora nouă 
cind la internat e „stin
gerea“, intr-o anumită came
ră lumina rămîne, de regulă, 
aprinsă. Toți știu că acolo, 
eu Constantin Trașcă și 
colegul meu Petre Nușcă — 
de un an și el la liceu, tot la 
fără frecvență — învățăm.

— Și ziua ce faceți ?
— Sîntem la școală, sau la 

practică, în întreprindere. 
Dar să vă mai spun ceva : 
sint și secretarul comitetului 
U.T.C. pe școală. In situația 
asta, timpul meu din cursul 
zilei este ocupat, dacă nu cu 

putem regăsi în Univers fo
losind optica științei. A-l căuta 
în Univers pe dumnezeu, cu 
mijloacele științei și a pretinde 
că l-ai găsit este ca și cind 
cuprins de impresia că ți-ai 
pierdut propria umbră într-un 
ocean, a-i căuta să-l golești 
pe acesta cu ajutorul unei 
scoici, iar la capătul trudei te-ai 
felicita pentru regăsirea um
brei pierdute.

★
Știința este funciarmente re

fractară ideii creației „din a- 
fară“. Spiritul științific nu 
este în acest fel condus să 
facă vreun rabat gindirii re
ligioase. Științei îi este propriu 
un ateism metodologic. Ateis
mul devine una din dimensiu
nile metodei și teoriei Știin
țifice.

Mentalitatea științifică nu este 
compatibilă cu tratarea lumii ca 
pe un obiect fabricat, deci cre
at : din făptui că există o 
cauzalitate in lume nu derivă 
că există și o cauzalitate a lu
mii. Orice efect implică desi
gur o cauză, dar o cauză de 
același ordin și nu una care 
transcende natura efectului 
sub forma unei cauze a cauzelor, 
directe... divinitatea, forța su
pranaturală.

Știința modernă operează o 
adevărată răsturnare a „habitu
dinilor cauzale“ inerente spi
ritului speculativ-idealist sau 
materialist-mecanicist. Mișca
rea nu mai reclamă o cauză 
supra-materială, ca un fel de 
motor spiritual. Energia, res
ponsabilă de mișcarea corpurilor 
este imanentă însăși acestei 
lumi a corpurilor. Teoriile știin
țifice moderne sint teorii ale 
expansiunii, reșpectiv ale au- 
t.odinamismului lucrurilor. To
tul se explică deci pornind de 
la datele inițiale. Nu este ne
cesară cauza supranaturală 
pentru a înțelege devenirea și 
expansiunea lucrurilor din ele 
însele. Devenirea realizează 
posibilitățile imanentă fenome
nelor etc.

Așadar, principiile fundamen
tale. cadrele logice ale științei 
moderne sînt exprimate de 
exigențele verificării. expli
cației deterministe de factură 
,. imanent ist-expansionistă“, vi
ziunii dialectice asupra auto- 
dinamismului. Știința accede 
astfel la rangul unei concep
ții științifice, făcînd astfel su
perfluu orice metafizică sau 
Woltranschaung creationist.

Noțiunile și tezele la cară 
m-am referit mai sus s-ar pu
tea să pară greoaie, mai puțin 
„intuitive“ pentru adolescenți și 
tineri și deci mai anevoie de 
urrpărit. Dacă avem însă în ve
dere că scrisorile elevei piteș
tene și studentului timișorean 
angajau o dezbatere pe margi
nea unor probleme foarte se
rioase și cardinale privind teme
iurile „raționale“ ale credinței, 
este lesne de înțeles că discuția 
nu se poate desfășura pe tere
nul facil al intuiției comune. Ti
neretul nostru studios de azi are 
o întinsă și adeseori temeinică 
pregătire științifică. Nu întot
deauna și o pregătire satisfăcă
toare în vederea practicării unei 
gîndiri științifico-fllozofice co
respunzătoare. Or. datele știin
ței devin relevante pentru ate
ism doar în lumina unei atari 
gîndiri.

Despre coordonatele exerci
țiului gindirii științifico-ateis- 
te vom mai discuta insă, încă 
de multe ori. la această ru
brică.

Dr. H. CULEA

programul organizației, cu 
învățatul pentru meserie. 
Noaptea — învățăm pentru 
liceu.

— Deci tot timpul ce-ți 
mai rămine, înveți.

— Nu, să nu mă înțelegeți 
greșit. Seara, mai ales, îmi 
place să citesc. Intii parcurg 
ziarele apărute în ziua res
pectivă. Apoi, citeva ore ci
tesc. îmi place mult să ci
tesc. Tata, la 40 de ani a 
reușit să obțină certificatul 
de 7 clase. Greu, dar am 
reușit pină la urmă să-1 con
ving pe tata să vină la „osii 
și boghiuri“ să ne calificăm 
împreună. A prins ultimul 
tren, după 44 de ani nu l-ar 
mai fi primit la cursurile de 
calificare. In iunie vom fi 
amindoi muncitori : eu voi 
ieși strungar, iar tata lăcă
tuș.

SÎNTEȚI MULȚUMIT, SEARA, 
DE CE AȚI REALIZAT PESTE ZI ?

Ziua de muncă a unui acti
vist se petrece în teren. Adică 
intre tineri. Uneori, ce e drept, 
se petrece și în birou, intre 
hirtii și telefoane. Uneori... Sint 
necesare și hirtiile, sint nece
sare rapoartele, informările, in
struirile. Sînt necesare și birou
rile, dar viața activistului, cea 
adevărată, este doar in teren. 
Acolo unde pulsează viața ti
nerilor.

Am discutat la Vaslui cu 
cițiva activiști ai comitetului 
județean U.T.C. despre munca 
lor, despre ziua lor de mun
că. despre una din zilele obiș
nuite ale săptăminii ior de lu
cru. Era, intîmplător, pentru 
fiecare o zi in care făcuseră 
pentru prima dată cunoștință cu 
comunele repartizate.

IONEL BĂLAN. ÎN COMU
NA CODA1EȘTI. Dimineața are 
o intilnire cu activul comunal 
al U.T.C. și cu factorii condu
cători locali. Pentru a se cu
noaște reciproc. „La prima mea 
deplasare in această •comună >— 
confirmă activistul — prin, a- 
ceastă intilnire voiam să aflu și 
cit mai multe lucruri despre 
oamenii și locurile de aici, des
pre posibilitățile organizației“. 
Apoi are o intilnire cu activul 
U.T.C. al liceului din comună, 
după care urmează o deplasare 
la cooperativa agricolă de pro
ducție din localitate. După- 
amiază. participă la plenara 
activului U.T.C. din liceu, inter
vine și face sugestii pentru 
programul de activități al orga
nizației. Cele citeva situații pe 
care le aflase îi sint acum de 
un real folos.

CONSTANTIN BURLACU. ÎN 
COMUNA ȘTEFAN CEL MA
RE. Tot pentru prima dată in 
comună, se deplasează mai 
intii la sediul consiliului popu
lar cu gindul să se prezinte fac

IAȘI

CARNET

DE MUNCĂ
• DEPĂȘIRI. Din rezulta

tele deosebite pe care tinerii 
de la Combinatul dè fibre sin
tetice din lași le-au obținut 
in 1973. Mai intii, insă, bilan
țul întreprinderii : producția 
globală a fóst depășită cu 
6,2 la sulă iar la producția 
marfă cu 11 la sută. Aportul 
tinerilor la aceste substanți
ale depășiri este măi mult 
decit notabil : 36.5 milioane 
lei la prețul de cost și 23.5 
milioane lei beneficii peste 
plan. Organizației U.T.C., tu
turor tinerilor din combinat 
— sincere felicitări șl noi 
succese în muncă !

• INDICI CALITATIVI 
SUPERIORI. La întreprinde
rea metalurgică din Iași pe 
primele două decade ale lu
nii ianuarie se raportează 
peste plan 10 000 tone țevi și 
profile de indici calitativi 
superiori față de anul trecut. 
De remarcat consumul speci
fic a scăzut față de 1973 cu 
2 kg. metal la iona-țevi și 
13 kg. la tona-profile.

Deci, și consumul în scă
dere !

• DIN MERS. Tinerii de 
la colectivul de autodotare a 
întreprinderii „Tehnolon“ 
Iași — obiectiv în construc
ție — au obținut în luna ia
nuarie o producție de peste 
300 000 lei. Senine bune anul 
are !

• MAGAZINELE ȚARII 
au primit numai din partea 
Țesătoriei de mătase „Victo
ria“, în primele zece zile ale 
acestui an. față de contract, 
cu peste 600 000 m2 țesături 
tip mătase. Au țesut în plus 
acești metri întregul colectiv 
al întreprinderii a cărui me
die de virstă este de două
zeci și unu de ani și cîteva 
luni. Tot aici s-au recondi
ționat 2 000 de repere aduse 
din import, folosite la su
veici. „Gîndim și acționăm 
matur" ni s-a spus. Argu
mentele susțin perfect afir
mația. 

torilor locali. Secretarul comi
tetului comunal de partid este 
însă deja plecat in satul Bir- 
zești Și tot acolo este și secreta
rul comitetului comunal U.T.C. 
Străbate grăbit cel cițiva 
kilometri. îi intilnește și pină 
ce aceștia își termină treburi
le trece pe la școala din sat, 
poartă discuții cu cadre didac
tice, cu elevii. Caută să afle 
receptivitatea elevilor la noțiu
nile predate in cadrul învăță- 
mintului politic U.T.C. și, mai

Timpul de lucru 
al activistului U. T. C.

ales, capacitatea lor de a dis
cuta pe marginea acestora. Se 
întoarce, spre Ștefan cel Mare, 
împreună cu secretarul comi
tetului comunal U.T.C. La drum, 
o vorbă schimbată face calea 
mai Scurtă și prietenia mai 
lungă. „Voiam să iTni dau sea
ma mai exact ce știe și ce nu 
știe — îmi mărturisește activis
tul. Doar așa puteam apoi să-1 
ajut“. La Ștefan cel Mare ur
mărește îh mai multe locuri cum 
este organizată agitația vizuaJ 
lă, rezultatele unei întreceri in
tre clase, se interesează asupra 
modului în care s-a desfășurat, 
cu cîteva zile în urmă, o adu
nare de primire in U.T.C. Plea
că apoi în satul apropiat. Mă- 
rășeni, unde, mai găsește timp 
ca, după-amiază. să participe la 
repetițiile echipei de teatru din 
comună, cu o piesă satirică.

DUMITRU VENIAMIN, ÎN 
COMUNA VĂLENI. Se prezin

(Urmare din pag. I)

tîlnirea cu elevii-biologi a că
pătat o altă perspectivă : labo
ratoarele bine utilate sub rapor
tul aparaturii, cu un bogat ma
terial didactic — parte alcătuit 
chiar de elevi — mese de lucru 
individuale, trusele de disecție, 
microscoapele și alte instru
mente permiteau nu doar o 
simplă convorbire ci o verita
bilă ședință de lucru, „ca între 
specialiști“. A doua zi, în la
boratoare. profesorul universi
tar și elevii au făcut împreună 
interesante experiențe folosind 
substanțe și soluții aduse de 
prevăzătorul oaspete. Lucrările 
și discuțiile l-au determinat pe 
dr. Mihai D. Mihai să-și pre
lungească șederea pină a doua 
zi. într-atit de interesați ău fost 
elevii. întilnirea s-a încheiat cu 
propunerea oaspetelui de a-i fi 
întoarsă vizita. Pentru , niște 
„învățăcei“ atit de pasionați, a 
cunoaște Institutul agronomic 
din București, cu modernele 
sale laboratoare, era ceva 
aproape nesperat. Așa teă, după 
două săptămîni, un elegant auto
car depunea la intrarea institu
tului elevi cu matricola Liceu
lui „Unirea“ — clasa specială 
de biologie și colegi din clasa 
specială de fizică.

...Laboratorul de biochimie al 
Institutului agronomic a fost un 
prim popas : elevii au asistat și 
au. lucrat la electrdforeze, au 
făcut analize legate de prospe
țimea alimentelor. Au intrat și 
în alte laboratoare, in săli de 
disecție. Primului lor cunoscut, 
dr, Mihai, i s-âu alăturat alți 
profesori universitari : prof. dr. 
Gheorghe Borda care le-a pre
zentat noutăți în legătură cu 
Histochimia celulară, asistentul 
Dumitru Curcă care și-a dezvă
luit în fața lor unul din capito
lele lucrării de doctorat — in-, 
fluența vitaminei C asupra me
tabolismului celular la animale. 
Surpriza, nu numai pentru elevi 
ci și pentru profesorii care i-au 
însoțit, a fost microscopul elec
tronic pe care l-au admirat și 
minuit îrrtr-unul din labora
toare. Vizita la institut a fost 
completată de cunoașterea Mu
zeului Antipa. Și, bineînțeles, 
odată aflați in Capitală, plim
barea prin zona Curții Vechi, 
pe bulevardele sale, spectacolul 

tă dimineața secretarului’ comi
tetului de partid, unde îl îritil- 
nește și pe secretarul comitetu
lui comunal U.T.C. Stabilește, 
de cbmun acord cu aceștia, ziua 
convocării activului U.T.C. pen
tru instruirea referitoare la 
noul sistem de evidență ; se 
stabilesc colective de lucru, pe 
sate șl organizații, pentru a se 
și trece în mod operativ lă â- 
plicarea acestuia. Apoi se de
plasează la C.A.P.. la căminul 
cultural, la școală. La școală tre- 

cé din clasă în clasă, face cu
noștință cu elevii, poartă scurte 
dispuții cu aceștia in pauză. 
După-amiază participă la o ser
bare dată în cinstea aniversă
rii Unirii.

★

O zi obișnuită de lucru, pe
trecută in împrejurări aproapè 
identice, de către trei activiști 
diferiți ca experiență, ca tem
perament, dar care se întilneau 
in modul lor de a gindi și de 
a-și duce activitatea in rândul 
tinerilor. I-am întrebat, urmă
rind succintul rezumat al acti
vității lor de o zi. dacă ei, per
sonal, s-au simțit mulțumiți, 
seara, de céeà ce au realizat. 
,.E prcă scurtă ziua pentru tot 
ce ai dòri să faci“ — mi-a spuS 
Constantin Burlacu. cel ce cu o 
zi înainte bătuse drumul dintre 
trei sate. „Un activist trébuiè 
să meargă foarte mult, să mear- 

Biologii din Turnu Măgurele
vizionat, au agrementat plăcut 
cele două zile ale vizitei. Două 
zile care au reprezentat pentru 
elevi o fereastră deschisă spre 
profesiuni pe care abia le in
tuiesc. spre cercetare științifică, 
spre ceea ce înseamnă invăță- 
mint superior.

...Secțiile de biologie și fizică 
din cadrul Societății științifice 
a elevilor Liceului „Unirea“ au 
convocat, la finele trimestrului 
iutii, o sesiune de informare : 
biologii s-au referit la zonPle 
noi in care au pătruns — pre- 
zentind detalii,- observații, con
cluzii desprinse in intîlnirile 
avute și în lucrările executate 
sub o atit de competentă îndru
mare. Fizicienii au avut un Sin
gur subiect : microscopul elec
tronic. O descriere Însoțită de 
desene și calcule dar nu mai 
puțin pasionantă decit cea a 
biologilor.

★
Trimestrul doi al anului șCOlar

Fiorea Claudia, București; Șe- 
laru Emil, Galați, Petroșeanu 
Ștefania, Pucioasa, Dîmbovița 
etc : Vă exprimați în scrisorile 
dv. dorința de a munci și în a- 
celași timp nemulțumirea că vi 
s-au pus piedici în realizarea ei.

încrezători în afirmațiile dv. 
dorind să vă ajutăm v-am îna
intat Cererile organelor în drept 
cu rugămintea de a fi rezolvate. 
Din răspunsurile organelor res
pective aflăm cu surprindere că 
ați refuzat toate posturile propu
se, solioitînd mereu altceva, ți 
parcă într-adins, ceva ce nu vi se 
putea oferi, fie din pricina stu
diilor dv. neoorespunzătoare, fie 
din pricina absenței unei ra
muri industriale în care ați fi do
rit neapărat să lucrați și numai 
în localitatea indicată de 
dv. în urma aoestor refu
zuri Sîntem nevoiți să vă în
trebăm (și vă sugerăm să vă a- 
dreaați și dv. cu maximă seriozi
tate aceeași întrebare) : Doriți 
cu adevărat să munciți ? Daoă 
da, vă oferim încă o dată spri
jinul nostru. Cu o singură con
diție — să vă hotărîți asupra do
meniului în care doriți să vă ca
lificați. Așteptăm scrisorile dv.

gă să cunoască viața tinerilor 
— adaugă și Ionel Bălan. Sînt 
multe lucruri de făcut, trebuiesc 
rezolvate ți sareinile primite 
de la judfeț și timpul pare me
reu prea scurt. Asta-i nemul
țumirea. Mulțumirea activistu
lui ? E atunci cind reușește să 
aducă tinerii dintr-o organiza
ție la punctul in care încep 
să se gindească singuri la or
ganizația lor, să rezolve sin
guri problemele ce se ivesc. 
Asta vreau să realizez și aceas
ta am și încercat la plenara la 
care am participat“.

Dumitru Veniamin e nemul
țumit însă de ceea ce a reali
zat într-o zi. A fost și el prin 
orgănizâții, â căutat și el să cu
noască comuna. „Nu-s mulțu
mit. pentru că am alergat prea 
mult — spune. Era normal, 
eram la începutul activității in 
comună, trebuia să cunosc cit 
mai multe, însă eu nu cred 
că un activist trebuie să aler
ge. Muncă Iul nu se măsoară 
cu kilometrul. Eu vreau să stau 
cit mai mult intr-o organiza] ic. 
caul să realizez ceva concret, 
ți abia apoi trec la o alta. N-am 
izbutit în această primă zi. Va 
trebui să mă reîntorc cit mai 
curînd“.

Este o dorință pe care mi-au 
repetat-o toți trei. Pentru că 
muncă activistului se măsoară 
cu fapta, cu faptele la care este 
participant cu sufletul, cu gin- 
dirăa. cu umărul. în acest punct, 
cei trei activiști se întilneau. 
Se întilneau într-0 convingere 
cu căre porneau mai departe. 
Urmă 0 altă zi de lucru, ziua 
a două in comune, ziuă a doua 
în mijlocul tinerilor.

MARIAN GRIGORE

vă ti marcat de un contact ase
mănător cu Universitatea din 
Crăiova. Pentru biologi se duc 
tratative cu facultățile de me
dicină umană și agronomie. 
Pioiectele sînt ambițioase și vi
zează laboratoare dar și serele 
de la Ișalnița și Parcul Poporu
lui. Fizicienii se pregătesc să 
cunoască, la rindu-le, labora
toare și ateliere dar și vestitele 
Uzine „Electroputere“. Demer
surile se fac și „oficial“ dar și 
prin foștii elevi ai liceului t- 

azi ingineri ori cadre didactice 
universitare in Cpaiova. In sfir- 
șit. pentru trimestrul trei exis
tă promisiuni din partea noilor 
prieteni ai liceului dobindiți la 
institutul agronomic bucureș- 
tean de a se întîlni încă o dată 
numai pentru disecții, labora
toarele școlii fiind bine utilate 
în acest scop.

Pină cind și clasa de fizică a 
liceului va ieși din „anonimat“ 
cu acțiuni gindite si realizate

Buburuzon Domnica, Suceava : 
Ne scrieți că doriți să vă califi
cați la locul de muncă într-una 
din întreprinderile bucUnețtene. 
De asemenea, afirmați că în pre
zent lucrați la întreprinderea de 
Confecții și Tricotaje București 
dar din pricina salariului neCo- 
respunzător („în medie 600 lei 
lunar“) nu mai puteți rămîne 
aici. Aflăm din discuțiile purtate 
cu membri din conducerea res
pectivei întreprinderi că ați lu
crat aici doar 20 de zile și pe 
această perioadă ați încasat 6 LA 
lei. V-ați pus întrebarea ce sa
lariu ați fi primit dacă ați fi 
lucrat o lună ? Așadar afirmația 
dv. este nereală. De ce ați pără
sit întreprinderea ?

Un grup de fete din orașul 
Tecuci: Nu vă putem ajuta în 
soluționarea cererilor dv. de ser
viciu dacă nu no comunicați nu
mele și adresa.

Asproiu Marusia, Cîmpina, Bă- 
lan Mihalache, București, Nicola» 
Janeta, București, Szebeni Gheor
ghe, Brașov : In funcție de posi
bilitățile de care dispun, în a- 
oest sens, întreprioderile unde 
funcționați vă vor satisface în 
timp cererile dv. de locuințe.

Hîncu Ioan, Sibiu : Total dez
informat, adresați grave învinuiri 
factorului poștal din comuna dv. 
natală, Bălțați — jud Vaslui. In 
urma cercetărilor efectuată de 
către organele de miliție, s-a a- 
jurxs la concluzia că energia și 
timpul acestora au fost cheltuite 
inutil. Adică, factorul poștal nu 
și-a însușit suma de bani pe care 
dv. trebuia să o primiți. Dacă 
ați fi expSdiat sorisoarea trimisă 
nouă pe adresa mamei dv. / 
fi aflat că banii au intrat în', 1 
sesia acesteia. Adresa era greși
tă. Factorul poștal e nevinovat. 
Dv. cum vă simțiți ? La fel ?

Ilioi Vasile, Suceava : „Ne
cazul“, de care n-ați reușit să 
scăpați, vi l-ați „construit“ sin
gur. Deoarece datează din 1971, 
înțelegem că ați uitat cîteva din 
„componentele“ lui esențiale, A- 
șadar să vi le reamintim : Pe 
baza cererii dv., ați fost angajat 
în noiembrie 1971 la Șantierul 
Naval Constanța ca elev la cursul 
de calificare de 8 luni în mese
ria de lăcătuș constructor nave. 
Conform articolului 4 din Regu
lamentul pentru aplicarea H.C.M. 
2105/1969 ați fost salarizat cu 
400 lei lunar, deoarece nu ați 
prezentat adeverință cu cîștigurile 
realizate în ultimele trei Inni 
înainte de începerea cursului. 
Deși dv. ați cunoscut acest lu
cru ați acceptat să urmați cursul, 
să vă îndepliniți îndatoririle ce 
vă reveneau din regulamentul a- 
mintit. Cu toate acestea, ați 
părăsit, nemotivat, întreprinde
rea. Desfacerea contractului de 
muncă și imputarea sumei ce re
prezintă cheltuielile de școlariza
re s-au făcut pe baza deciziei nr. 
153/1972 și a art. 12 din H.C.M. 
nr. 2105 din 1969. Actele dv. 
v-au fost expediate la domiciliul 
stabil. Așadar reținerea fiind le
gală urmează să o achitați îh ■ 
termenul fixat de lege. Numai 
astfel „necazul" va putea fi în
lăturat.

Marin Gheorghe, Cor
natelo, Dîmbovița : Dv. aveți 
lichidarea făcută la uzina „Vul
can“. Trebuie doar să vă pre
zentați să prădați sculele și să 
primiți actele.

Redactorul rubricii 
DOMNIȚA VĂDUVA

în același ■ spirit să ne Întoar
cem la biologi. Cine sint elevii 
clasei ? 27 de fete și un băiat 
au optat anul trecut pentru a- 
ceastă introducere timpurie in
tr-o știință, favorizată de pro
gramul special imprimat Studii
lor liceale. Majoritatea au fă
cut la „Unirea" primul an de 
liceu, dar sint și fete, precum 
Viorica Sirbu. care s-a mutat 
de la Alexandria numai pentru 
a urma clasa de biologie. Fe
tele și-au descoperit timpuriu 
afinități cu botanica, cu anato
mia, cu zoologia și au decis că 
aici iși află izvoarele viitoarele 
lor profesiuni. Vor să devină 
medici, agronomi, biologi, far
maciști, laborante, asistente me
dicale.

In clasă s-a vorbit despre vi
itorul județului și așa s-a aflat 
eă in următorii ani aici va fi 
nevoie de cîteva Sute de specia
liști in agronomie, zootehnie, 
unitățile sanitare, industria de 
conserve. Florica Bărbălată țin
tește acum spre facultatea de 
industrie alimentară, Mirela 
Lazăr vrea să urmeze farma
cia. Claudia Cotigă a optat pen
tru medicină. Fila Pălărie cu 
încă cifeva colege au fost ctș- 
tigate pentru agronomie. Fac 
practică la policlinica din oraș 
și medicina — cu ramificațiile 
ei — li se prezintă in toată 
complexitatea. Destule eleve 
sint din împrejurimile orașului 
și munca cimpului, cu întregul 
ei cortegiu de îndeletniciri pro
prii agriculturii moderne le 
ademenește. Cu toate acestea 
n-au lăsat neelucidate întrebări 
precum : „poate fi o femeie 
chirurg ?“ ori „ne este potrivită 
profesiunea de mădic sau teh
nician veterinar ?“. Nu se hră
nesc cu himere, încearcă să in
tre in intimitatea profesiunilor 
cu tot ce le particularizează, 
pentru a decide. în final, în cu
noștință de cauză. Este adevă
rat, am avut și șansa de a pă
trunde tainele biologiei sub 
„bagheta magică“, cum se ex
primă ele, a profesoarei Elena 
Bogdan. Toate întrebările lor 
„trec“ prin mintea și sufletul 
profesoarei, metamorfozîndu-se 
în măsuri ca aceea despre care 
a fost vorba in rindurile de 
față.
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Scriitorul Zaharia Stancu 
s-a întîlnit cu tinerii cititori

„Omenirea nu-și mai poate O catedră prin 
corespondență :

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Joi a avut loc In Capitală ple
nara Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, care a 
analizat stadiul de îndeplinire a 
prevederilor Hotăririi Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie— 
2 martie 1973 cu privire la dez
voltarea continuă a educației fi
zice și sportului, activitatea des
fășurată -în ânul 1973 în vederea 
pregătirii loturilor sportive pen
tru Jocurile Olimpice din 1976, 
precum și măsurile necesare îm
bunătățirii activității fotbalis
tice.

La lucrări a luat parte tovară
șul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Au participat membri ai Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, reprezentanți ai 
conducerii instituțiilor și orga
nizațiilor centrale cu atribuții în 
domeniul sportului, președinți ai 
consiliilor județene pentru edu
cație fizică și sport, ai federa
țiilor și cluburilor sportive, ca
dre didactice de specialitate, an
trenori și sportivi fruntași, zia
riști, ălți invitați.

In cadrul dezbaterilor a fost 
analizată în spirit critic și auto
critic activitatea depusă pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
trasate de partid, modul cum se 
îndeplinește planul de măsuri 
elaborat de C.N.E.F.S. și s-au 
făcut propuneri pentru dezvol
tarea în continuare a activității 
sportive de masă și de perfor
manță. și buna pregătire a spor
tivilor români în vederea Jocu

rilor Olimpice, precum și pentru 
îmbunătățirea activității fotba
listice.

Tovarășul Emil Drăgănescu, 
președintele C.N.E.F.S.. a subli
niat în cuvintul său principalele 
direcții ale activității viitoare a 
mișcării sportive în țara noastră.

Plenara a hotărît să coopteze 
în Consiliul Național pe următo
rii tovarăși : Teodor David, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Bihor, Viorel Jianu. prim-vice- 
președinte al C.J.E.F.S. Hune
doara, Călăiță Merchea. prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Vas
lui, Ion Silaghi. prim-vicepreșe
dinte al C.J.E.F.S. Sălaj, Rodica 
Siclovan. Secretar general al F. 
R Volei și Traian Todoran, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.FS. 
Sibiu.

Au fost aleși în Biroul Exe
cutiv ăl C.N.E.F.S. tovărășii : 
Mircea Angelescu. președintele 
F. R. Fotbal, și Valentin Cons- 
tandache, activist al C.N.E.F.S.

A fost adoptată Hotărirea 
plenarei C.N.E.F.S. și a Comite
tului Olimpic Român cu privire 
la principalele măsuri și acți
uni pe anul 1974 în vederea în
deplinirii prevederilor progra
mului de pregătire pentru Jocu
rile Olimpice din 1976.

în Încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvintul tovarășul 
Gheorghe Până.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm pârticipanții la ple
nară au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU.

„SĂ NU UIȚI DARIE..."
permite luxul să nu se

Delegația parlamentară sovie
tică, condusă de Ivăn Samoilo- 
vici Grușețki, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainene, care la invi
tația Mării Adunări Naționale 
a făcut o vizită în țara noastră, 
a părăsit, joi Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
. peni, delegația a fost condusă 

de Ștefan Voitec. președintele 
Marii Adunări Naționale. Maria 
Groza, Ilie Murgulescu și 
Gheorghe Necula, vicepreședinți 
ai M.A.N., Constantin Stătescu. 
secretarul Consiliului de Stat. 
Corneliu Mănescu, președintele 
Grupului român din Uniunea 
interparlamentară. Mihai Suder, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, pre
ședinți de comisii permanente 
ale M.A.N., alte persoană ofi
ciale.

Au fost de față V.I. Drozden- 
' ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, membri ai 
ambasadei.

întemeierii Armatei Populare 
Coreene.

Au luat parte ofițeri ai forțe
lor noastre armate, funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, atașați de presă, 
ziariști.

La invitația Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S.. joi â sosit iii Ca
pitală o delegâție a Asociației 
de Prietenie sovieto-române, 
condusă de S.M. Kolomin, vice
președinte al Comitetului Exe
cutiv al Sovietului orășenesc 
Moscova, vicepreședinte al Con
ducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-române. pen
tru a participa la manifestările 
organizate în țara noastră cu 
prilejul celei de*-a 26-a aniver
sări a semnării primului tratat 
d<- prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre România 
și Uniunea Sovietică.

Pe aeroportul Otopeni, mem
brii delegației au fost salutați 
de Octav Livezeanu. membru al 
Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S.. Vasile Drăgoescu. 
secretar al Consiliului popular 
al municipiului București, de 
membri și activiști ăi Consiliu
lui General A.R.L.U.S.

Au fost de față N. V. Maslen
nikov. ministru consilier la Am
basada Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasa
dei.

Sub genericul ,,Omagiu anu
lui XXX“, în județul Neamț â 
fost inaugurat, joi. un ciclu de 
manifestări culturale, consacrate 
aniversării insurecției naționale 
antifasciste armate de la 23 
August 1944. La așezămintele 
culturale din 36 de localități — 
printre care Roznov. Dumbrava, 
Poiana Teiului. Girov. Cordun, 
Moldoveni. Sagna și Bozieni — 
au fost prezentate conferințe 
pe tema : „Eliberarea patriei de 
sub jugul fascist — încununare 
a luptei poporului nostru împo
triva exploatării, asupririi, pen
tru dreptate, libertate socială și 
națională, pentru independență 
și un trai mai bun“. în alte 
centre urbane și rurale au fost 
déschise expoziții, intitulate 
„Patria și partidul în grafica 
contemporană“.

Potrivit unui contract semnat 
între „Geomin“ și „Iraquian Na
țional Óil Company“, România 
execută lucrări de prospecțiuni 
privind seismicitatea, precum 
și lucrări de foraj și extracție 
a țițeiului în Republica Irak. 
Colaborarea româno-irakiană în 
acest domeniu se desfășoară în 
baza Acordului de cooperare e- 
conomică și tehnică în domériiul 
petrolului parafat în noiembrie 
1971.

Atașatul militar, aero și naval 
al Republicii Populare Democra
te Coreene la București, colonel 
Sor Giiiăn Zun. a organizat joi 
o conferință de presă cu prile
jul celei de-â 26-â aniversări a

Timp frumos, 
primăvâratic

In general. vremea se 
menține frumoasă, cu cer va
riabil. mai mult senin noap
tea. Cil totul izolat se vor 
semnala precipitații slabe. 
Vintul va sufla slab. pină 
la potrivit. Minimele vor fi 
cuprinse intre —12 și —2 gra
de, mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar maximele 
intre —2 și + 8 grade, mai 
ridicate in Banal. Dimineața 
si scara pe alocuri se v» 
produce ceață.

Aseară, la Librăria „Mihail 
Eminescu“ din Capitală Za
haria Stancu s-a întîlnit cu 
tinerii săi cititori, pionieri, 
elevi cu prilejul apariției la 
Editura „Ion Creangă“ a vo
lumului Să nu uiți. Darie...

Alcătuit din fragmente 
alese din Desculț. Pădurea 
nebună și din Confesiunile 
pe care Scriitorul le-a publi
cat în presa literară in ul
timii ani, volumul nî-1 înfă
țișează pe Darie, eroul lite
raturii lui Zaharia Stancu. 
într-o variantă inedit înche
gată. El poate fi considerat, 
cum sublinia Tiberiu Utan, 
directorul editurii, „biogra
fia unui om care devine 
scriitor“.

Editura Ion Creangă ne-a 
invitat într-o casă numită 
Mihail Eminescu pentru a-1 
intîlni pe Zaharia Stancu — 
a spus George Macovescu în 
calda prezentare făcută au
torului și noii sale cărți. 
Sensul muncii literare des
fășurate în cei 50 de ani de-a 
lungul cărora — după cum 
mărturisesc autorul și cărțile 
lui — Zaharia Stancu n-a 
lăsat o zi condeiul din mină, 
este conferit de credința în 
adevăr, dreptate, socialism. 
Semnul tutelar al întregii 
sale creații este memoria 
prodigioasă, acută, cuprinză
toare. Memoria scriitorului 
este memoria poporului său,

a pămîntului românesc. De 
aceea, titlul volumului pre
zentat, Să nu uiți, Darie..., 
reia apelul patetic pe care, 
în Desculț, autorul 11 adre
sează prin eroul său tuturor 
celorlalți.

După ce pionierii i-au 
adus caldul lor omagiu Za
haria Stancu a evocat un 
moment din perioada de în
ceput a activității sale lite
rare și a informat cititorii 
cu actualele proiecte. Scrii
torul a declarat că în cinstea 
Congresului al Xl-lea. al 
P.C.R. pregătește un volum 
de versuri și un roman de
dicat transformării socialiste 
a agriculturii din țara noas
tră.

Tineri CHIAR DACA NU
in uniforme VOR REUȘI SĂ 
_toLJ OCUPE LOCUL I...

La Uzina de strunguri din Tirgoviște, deși nu demult intrată 
în funcțiune — actul de naștere a fost semnat de Fonstructob și 
beneficiar in urmă eu trei ani — pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei se desfășoară sub cele mai favorabile auspicii, 
fără acea perioadă de căutări pe care, în situații similare, unele 
organizații sint adesea tentate să Ie acuze pentru a-și motiva 
lipsa de operativitate sau slaba organizare a activității.

Dind dovadă de înțelegere de
plină a responsabilității pe care 
o implică pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei, comite
tul U.T.C. a trecut. într-o primă 
etapă, la rezolvarea unor proble
me de natură organizatorică : 
identificarea tinerilor chemați 
să-și facă pregătirea în cadrul 
detașamentelor pentru apărarea 
patriei și numirea comandanți
lor. O mină de ajutor în aedastă 
acțiune, deloc lipsită de impor
tanță, au dat-o ofițerii cen
trului militar Dîmbovița. Tot în 
acest context, pentru a da pre
gătirii un grad sporit de interes 
și atractivitate, au fost organi
zate urt cerc tehnico-aplicativ 
auto și un detașament al fetelor 
în uniformă albastră.

Și iată că, acum, comandantul 
centrului de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei de 
la Uzina de strunguri din Tir
goviște. ridică deja o „preten
ție“ : obiectivul nostru este în 
acest an cucerirea drapelului de 
centru fruntaș pe județ. Nu vă 
propuneți prea mult, tovarășe 
maistru Gheorghe Bălțatu ? Nu. 
nu ne-am propus prea mult. A- 
vem toate condițiile create pen
tru a atinge acest obiectiv pe 
care fiecare organizație U.T.C.,

fiecare centru do pregătire, fie
care comandant și-1 dorește.

Pregătirea comandanților de 
detașamente se face cu re
gularitate înaintea fiecărei șe
dințe, un loc important ocu- 
pindu-1 discuțiile metodologice, 
fapt ce facilitează înlăturarea 
balastului și monotoniei in pre
dare. Este o modalitate ce se 
dovedește eficientă, atlt pentru 
dozarea cunoștințelor, cit și pen
tru menținerea interesului tine
rilor. Pentru că. în demonstra
ția maistrului Gheorghe Bălța
tu. comandantul centrului de 
pregătire, accentul cade pe ele
mentul uman, ne autorii fapte
lor deja consernnate. Avem co
mandanți de detașamente earc 
se remarcă prin conștiinciozitate 
și simțul dezvoltat al datoriei, 
prin maturitatea politică cu care 
își îndeplinesc această sarcină 
patriotică. Exemplul comandan
ților este însă urmat de utecișii, 
membri ai detașamentelor de 
pregătire pentru apărarea pa
triei. a căror participare activă 
la ședințele de instruire demons
trează înalta conștiință patrio
tică de care sint animați, res
ponsabilitatea cu care privesc a- 
ceastă sarcină încredințată tine
retului. Evident, mai sint și

greutăți, mai sint și locuri in 
care trebuie să se acționeze cu 
mai multă promptitudine,

„Avem greutăți cu procurarea 
uniformelor, îmi spunea coman
dantul centrului. Nu se prea gă
sesc și din cile cunosc situația 
aceasta nu e numai la noi“. Des
pre cel de-al doilea aspect ne 
vorbește secretarul comitetului 
U.T.C., ing. Antonel Iftoder „Ani 
analizat felul in care se desfă
șoară activitatea de pregătire și 
nu sînteni mulțumiți de acțiu
nile educative pe care le-am 
inițial. Educația patriotică va 
trebui de aceea să stea în aten
ția noastră prin găsirea unor 
modalități concrete, bogate in 
conținut, diversificate".

Acestea sînt plusurile și mi
nusurile activității. Calitatea și 
seriozitatea primelor, conținutul 
lor indiscutabil bogat și de ținu
tă. alăturat locurilor în care se 
poate acționa în direcția conti
nuei perfecționări, conștiinței 
existenței unor asemenea posi
bilități ne dau certitudinea că 
tinerii nu și-au propus prea 
mult înscriindu-șl în programul 
de activitate ca prim obiectiv 
cucerirea drapelului.de centru 
fruntaș pe județ. Poate că nu 
vor reuși să fie ei primii. Locul 
I e unul singur și la el aspiră 
toate organizațiile U.T.C. din 
județ. Dar ceea ce trebuie reți
nut este faptul că la Uzina de 
strunguri organizația U.T.C. își 
face pe deplin datoria.

AL. DOBRE

gîndească
(Urmare din pag. I.)

— Deci, stimate Mihai 
Botez, dumneavoastră aici, 
in acest laborator de avan
gardă, fără retortele și epru- 
betele tradiționale, vegheați 
doar de această splendidă bi
bliotecă, pe care văd că a dă
ruit-o laboratorului soția re
gretatului profesor Grigore 
Moisil, subminați de zor bă- 
trina noastră civilizație tra
dițională...

— Dimpotrivă. Slujim dezvol
tarea reflexelor ei pentru a o 
ajuta să renască — la scară su
perioară, desigur.

— Pe ce vă bazați ?
— Pe tinerețe ! Lăsînd gluma 

la o parte...
— Nu cred c-ați glumit. Nu 

cred că te poți angaja intr-o 
astfel de cercetare fără un 
remarcabil coeficient de ti
nerețe spirituală.

— Fără discuție. Voiam doar 
să subliniez că Întreprinderea 
nu este de fel aventuristă, ci 
dimpotrivă necesară $i obliga
torie, in lumea modernă. Să nu 
uităm esențialul, și anume că 
studierea viitorului este o pro
blemă socială și politică a pre
zentului. Viitorul e în speță al 
tuturor, în activitatea de pro
iectare a sistemelor sociale ar 
trebui angrenată deci Întreaga 
colectivitate. Marxismul a făcut 
posibilă cercetarea viitorului pe 
baze științifice, pentru noi, care 
sîntem marxiști, apariția acestei 
științe n-a provocat deci acea 
explozie de senzațional care s-â 
semnalat in Apus. Viitorul 
este pentru nof un cîmp de po
sibilități, este domeniul lucru
rilor care trebuiesc făcute. Tre
cutul se contemplă, viitorul se 
construiește. Documentele de 
partid, istorica Conferință națio
nală a partidului care a jalonat 
drumul nostru în construirea 
acestui viitor, In etapa actuală, 
a exprimat clar acest adevăr. 
Construirea viitorului pe baze 
științifice este o teză a partidu
lui nostru. Noi. laboratorul, ne 
dorim în această conjunctură un 
loc în compartimentul științific, 
al celor care creează și difuzea
ză limbajul.

— Exprimați mai clar la 
ce limbaj vă referiți.

— Al previziunii, limbajul 
prospectiv. Metodologia este 
foarte complicată și nu cred că 
interesează cititorii noștri, vreau 
să spun că e greu de asimilat 
doar pe baza unei discuții de 
acest gen. Ca să fac o metaforă 
pe care o sper limpede, noi 
creăm cuvintele din care ar tre
bui apoi ca societatea să creeze 
poemul. Acesta este raportul 
dintre compartimentul științific 
și cel social-politic. Depinde de 
cei care vor folosi acest limbaj 
dacă va ieși un text august sau 
o proză ternă.

— Ce garanții avem — ști
ințific vorbind — să sperăm 
că textul va fi august, cum 
surprinzător de metaforic 
v-ați exprimat ?

— Nu se poate vorbi de 
„garanții“ in sensul de astăzi al 
termenului. Noi avem doar 
instrumente cu care să măsurăm 
probabilitățile. Lucrul cel mai 
important este să nu blocăm 
nici una din posibilitățile viitoa
re de dezvoltare. Dealtfel, no
țiunea de strategie deschisă 
este foarte proprie politicii 
noastre de partid și de stat.. 
Lumea contemporană dispune 
pentru prima oară de forțe atit 
de puternice îneît putem bloca 
unele direcții, rișcînd să îmbră
căm acest viitor în haine deja 
confecționate. Un autor scria că 
omenirea a terminat colonizarea 
spațiului și a trecut la coloni
zarea timpului. Nu numai că 
omenirea nu-și mai permite 
luxul să nu se gîndească ia 
viitor, dar ea își asumă acest 
viitor. Problema e gravă. în ul
timă analiză, n-avem nici un 
mandat să organizăm viața ce
lor care nici nu s-au născut 
încă. Pe de altă parte, cum să 
construiești fără să reorgani
zezi ? Lăsîndu-le lor. celor pen
tru care construim, libertatea de 
opțiune ? Desigur, chestiunea în 
scară istorică este, cum ați spus, 
foarte veche, s-a schimbat nu
mai coeficientul de viteză. Ne 
mișcăm fantastic de rapid, lu
mea iși asumă anul două mii 
cu mult firesc. Obiectivul care 
stă în fata României socialiste 
— crearea condițiilor pentru

la viitor“
dezvoltarea multilaterală a per
sonalității umane, este in sensul 
acesta o definiție foarte bună a 
strategiei deschise. Societatea 
viitoare va crea ceea ce va dori 
ea. Noi oferim instrumentele.

— Vă exprimați intr-un 
limbaj ambiguul la granița 
dintre știință și fantezie. 
Confuzia dintre limbaj și 
esența lui poate duce, nu-i 
așa, la confuzii de perce
pere...

— Nu uitați că noi imaginăm 
neimaginatul. Sigur că visul, 
fantezia, imaginația, fac parte 
din profesiunea de prospectolog. 
Aceasta este un lucru firesc, 
fără de care activitatea noastră 
s-ar Împotmoli.

— Cum privește tinerelul 
aceste cercetări. Sintcți cadru 
universitar...

— Tineretul e subiectul nos
tru. Sigur că el este interesat. 
Pe de altă parte, el ar fi și mai 
interesat dacă disciplina ar că
păta un statut universitar, dacă 
am introduce prognoza ca ma
terie universitară.

— Ce vă împiedică T
— Programa. La Academia de 

studii economice există un curs 
de prognoză economico-socială, 
eu Însumi țin un astfel de curs 
la Facultatea de arhitectură. 
Dar la Universitate...

— Și ce le spuneți studen
ților — vreau să spun, ea li
nie fundamentală de stu
diu ?

— încerc să-l conving că fă- 
cînd ceva, în mod automat nu 
mai faci alte lucruri și trebuie 
să analizezi foarte lucid și cit 
costă ceea ce nu faci. Că esen
țialul este să nu gindești pre
zentul numai ca un rezultat al 
trecutului ci, mai ales, ca un 
punct inițial al condiției viito
rului. Acest viitor nu trebuie 
privit nici roz nici negru, in 
ultimă analiză, cum am spus, el 
este -treaba celor care vor veni 
după noi. O viziune lucidă, ști
ințifică, poate și trebuie să îm
piedice mitizarea acestui viitor, 
neresponsabilă, mitizare care 
poate fi o scuză foarte comodă 
a tuturor aproximațiilor săvîrși- 
te în prezent.

— Vă referiți la eroare. 
Exchidefi eroarea în progno
za științifică ?

— Putem greși, dar nu în 
orientare. Aproximațiile pot 
privi un sector sau altul, nici
odată direcția. Pentru o țară ea 
a noastră, în curs de dezvoltare, 
este deosebit de important să 
depășim inerția și analogiile 
simpliste. N-avem nevoie să ne 
poluăm, ca să ne depoluăm 
după aceea, n-avem nevoie să 
repetăm experiențe care s-au 
dovedit falimentare. Trebuie să 
ne inventăm propriul nostru 
viitor, compatibili cu ceilalți 
viitori, pentru a atinge scopul 
pe care ni'l-am propus.

— Mă întorc la tineret. Nil 
numai Ia tineret, ca subiect al 
unei discipline atit de fasci
nante — disciplina viitoru
lui... Ci ca partener, ca parti
zan. de ce nu. ca semnaliza
tor și cercetător voluntar ai 
laboratorului dumneavoastră

— Noi, de fapt, n-am reușit 
să contactăm tineretul, care nu 
citește revistele universitare și 
care nu este — și poate nici nu 
e nevoie - să fie — inițiat în 
detaliile unei metodologii ex
trem de comolicate Am dori să 
realizăm însă cu cei care vor 
cu adevărat să se inițieze în 
munca noastră vastă și pasio
nantă un studiu. un exercițiu 
formativ care să-i învețe să 
gîndească în viitor — ceea ce 
poale fi extrem de seducător 
pentru tineret și plin de sem
nificații pentru noi. Pentru 
prospectivă tinerețea oferă o 
serie de calități care altfel nu 
se relevă întotdeauna sub acest 
aspect. Să nu uităm că prospe
țimea de gindire, lipsa de ex
periență. diferențierile in apre
cierea valorilor sînt premise 
pentru creativitate. Ziarul 
„Scînteia tineretului“ ne poate 
ajuta în sensul acesta. Am fi 
dispuși, și doritori să organizăm 
pe lingă ziar un astfel de „club 
ăl visătorilor“, al călătorilor în 
viitor“

— Al visătorilor lucizi. Vă 
mulțumim și luăm notă de 

dorința exprimată — desigur 
cu satisfacție. Nu ne îndoim că 
veți avea mttlți membri intr-un 
astfel de club.

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT
'BUCUREȘTI

ANGAJEAZĂ URGENT
CONDUCĂTORI AUTO

PENTRU TAXIMETRE Șl CAMIOANE
bărbați ți femei, posesori ai permisului de conducere cores

punzător categoriei de autovechicule

CONDUCĂTORI AUTO PENTRU AUTOBUZE
Se pot prezenta posesori ai permisului de conducere pentru 

autovehicule categoria „0“ sau categoria „C" avind o practică 
efectivă de minim un an yi vîrsta minimă de 22 ani.

ÎNTREPRINDEREA DISPUNE DE UN PARC NOU 
DE AUTOBUZE Șl TAXIMETRE

Se asigură :
— Salariul tarifar corespunzător clasei, iar pentru șoferii de 

autobuze spor de 10 Ia sută și sporurile legale pentru orele su
plimentare efectuate.

— Pentru nefamiliști cazare in căminele întreprinderii.
— Masa la cantină la prețuri convenabile.
— Legitimații de călătorie pe mijloacele de transport In comun 

pentru întreaga familie.
— Stabilirea domiciliului in municipiul București conform De

cretului 307/1971.
Pentru taximetre ți oamioane doritorii se vor adresa la se

diul unității — Biroul Personal din str. Calafi nr. 216, secto
rul 2, tel. 1139 20, iar pentru autobuze la sediul unității — 
Biroul Personal din Calea Șerban Vodă nr. 164, sectorul 5, 
tel. 23 61 54, unde pot primi orice alte informații.
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Tradiționala manifestare 

cultural-edueativă de masă 
„LUNA CĂRȚII LA SATE", 
organizată anual, in februa-

10 minute de
GIMNASTICĂ

LECȚIA a V-a

EXERCIȚIUL NR. 1
Stînd cu brațele lateral, 

rotația brațelor din umăr 
înainte ; idem. înapoi. Se 
mărește amplitudinea. se 
poate asocia eu ghemuirca 
din genunchi (4 repetări X » 
timpi).

EXERCIȚIUL NR. »
In lungimea mesei, Îna

inte culcat. eu miinile oblie 
Înainte apueat, picioarele pe 
sol. Revenire In stînd. Se 
execută și două repetări eu 
ridicarea picioarelor Întinse 
(4 repetări X 8 timpi).

EXERCIȚIUL NR. 3
Șezind pe marginea patu

lui. cu miinile in sprijin îna
poi. Trecerea pe genunchi, 
cu extensia trunchiului, po
dul (4 repetări).

EXERCIȚIUL NR. 4
Culcat inapoi. brațele oblic 

sus, apucind picioarele me
sei. Se execută „bicicleta" 
(4 repetări).

EXERCIȚIUL NR. S
Culcat inainte, cu eapui pe 

miini, la 1 m. distanță de 
scaun. Extensia trunchiului, 
cu apucarea scaunului cu 
brațele intinse. Menținere 3 
sec ; revenire (4 repetări).

EXERCIȚIUL NR. 6
Din stind, miinile la spate. 

Săritură cu depărtarea pi
cioarelor, ducerea brațelor 
lateral. Aterizare eu apro
pierea picioarelor și duce
rea miinilor la spate (4 re
petări X 8 timpi).
IMPORTANT ! !

Ați reținut că, tu cadrul 
„catedrei" noastre prin co
respondență. incepind de 
săptăinina viitoare, vom face 
împreună exerciții cu EX- 
TENSORUL ?

Ilustrații de : 
ȘTEFAN COCIOABA 
Grupaj realizat de : 

VIOREL RARA

tiî la
ÎNTREPRINDEREA DE CALCULATOARE 

ELECTRONICE

rie, de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunea 
Tineretului. Comunist și Uni
unea Centrală a cooperative
lor de consum, este binecu
noscută in viața satelor 
noastre, bucurindu-se de un 
real interes.

Numeroasele 
organizează în 
cărții Ia sate".

acțiuni ce se 
cadrul „Lunii 
a 14-a ediție 

in căminele culturale, biblio
teci, școli, librării sătești etc. 
vor intensifica participarea 
activă a intelectualității sa
telor, în special a cadrelor 
didactice, la popularizarea 
și difuzarea cărții social-po- 
litice, agro-zootehnice de in
formare științifică, de litera
tură beletristică contempo
rană. vor prilejui prietenilor 
cărții intilniri cu 
reprezentanți ai 
pentru ca aceștia 
că mai temeinic 
tăti ale satelor, 
care preocupă tineretul nos
tru.

Desfășurată și sub însem
nele a două evenimente de 
mare importanță, a 30-a ani
versare a eliberării patriei 
de sub jugul fascist și ani
versarea a 25 de ani de la

scriitori și 
editurilor, 

să cunoas- 
noile reali- 
problemele

istorica Hotărîre a C.C. ăl 
P.C.R. din 3—5 martie 1949 
cu privire la transformarea 
socialistă a agriculturii, „LU
NA CĂRȚII LA SATE“ ca
pătă in acest an semnificații 
multiple.

Manifestările din cadrul 
„Lunii cărții la sate" sînt 
împărțite in patru grupe de 
acțiuni : 1—7 februarie „în
cinstea celei de-a 30-a ani
versări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist“ ; 8—14 fe
bruarie „25 de ani de agri
cultură socialistă“ ; 15—21 fe
bruarie „Tineretul român — 
factor activ în opera de de- 
săvîrșire a construcției socia
lismului în patria noastră" ; 
22—28 februarie „Beletristica 
română contemporană — 0- 
glindă a cuceririlor revolu
ționare ale poporului nostru“.

Actuala ediție a „Lunii 
cărții la sate" este întimpi- 
nată de cooperația de con
sum cu realizări importante 
in răspindirca cărții în me
diul rural. Numai în 1973 au 
fost puse la dispoziția rețe
lei de librării și magazine 
mixte 11 963 290 volume, cu 
aproape un milion de exem
plare mai mult decit în anul

precedent. Numărul titlurilor 
(peste 3 000) depășește, de 
asemenea, cu mult pe cele 
preluate de rețeaua coopera
ției de consum in 1972. A 
crescut la 1 000 numărul li
brăriilor sătești și la 7 500 cel 
al raioanelor și punctelor de 
difuzare din cadrul magazi
nelor cooperației de consuni.

7 000 de difuzor! și 22 de 
secții județene „Cartea prin 
poștă“ vin să lărgească mij
loacele de răspindire a cărții 
la sate prin cooperația de 
consum. Secția centrală 
„Cartea prin poștă“ 
București, de asemenea 
tate a cooperației de 
sum, a trimis in 1973, 
56 000 de abonați ai săi, im
presionantul număr de 
1 300 000 materiale de popu
larizare. Cartea, prietenă ne
despărțită, constituie o nece
sitate pentru fiecare, pătrun- 
zînd tot mai mult Ia sate.

„Luna cărții la sale", prin 
amploarea și semnificația ei. 
reprezintă încă o 
dresată cititorilor 
de a-și îmbogăți 
personale cu noi 
editoriale.

din 
uni- 
con- 
celor

invitație a- 
de la sate, 
bibliotecile 

producții

cu sediul în str. ing. George Constantinescu nr. 2 
sector 2,

Platforma industrială Pipera ;

ANGAJEAZĂ URGENT
muncitori calificați în meseriile

• sudori
• lăcătuși ajustori
• lăcătuși constr. metalice
• reglori la strunguri auto

mate.
• strungari
• frezori
• vopsitori
• tratamentiști
• galvanizatori
• compresoriști

• magazineri
• instalatori cliniă-ventilare
• frigotehniști
• electricieni întreținere
• instalatori sanitâriști
• rectificatori
• sculeri
• controlori
• primitori-distribuit.
• tîmplari manuali
• șef depozit

muncitori necalificați în vederea calificării în me
seria de lăcătuș :

— absolvenți a 8 clase.
Angajările se fac zilnic între orele 12—15.

Informații suplimentare la telefon 33 67 60, interior 174.
Mijloace de transport: autobuzele: 101, 104 ți 106, 

tramvaiul 16.

drapelului.de


Moment important 
în cronica relațiilor

româno-iordaniene
(Urmare din pag. I)

trainică în Orientul Mijlociu 
se poate realiza numai prin 
retragerea trupelor israelie- 
ne din teritoriile arabe ocu
pate în 1967, garantarea in
dependenței și suveranității 
tuturor statelor din zonă, 
printr-o reglementare justă a 
problemei poporului palesti
nian, căruia să i se acorde 
dreptul de a hotărî propriul 
destin“. în privința situației 
din Europa, s-au apreciat în 
mod pozitiv lucrările Confe
rinței generai-europene, ma
nifestare chemată să așeze 
relațiile dintre statele conti
nentului pe baze noi, astfel 
ca fiecare stat să-și poată 
consacra resursele umane și 
materiale dezvoltării econo
mice și sociale independente.

Semnificative pentru rela
țiile ascendente dintre Româ
nia și Iordania, pentru pre
ocupările celor două țări în 
planul politicii internaționale, 
au fost toasturile rostite de 
cei doi șefi de state, la di
neul oferit de președintele 
Consiliului de Stat a! Româ
niei. Președintele Nicolae 
Ceaușescu arăta că vizita 
„constituie expresia relații
lor de colaborare și prietenie 
dintre poporul român și po
porul iordanian. în același 
timp, consider că ea consti
tuie și o expresie a dorinței 
reciproce de a extinde și în 
viitor această colaborare în 
toate domeniile de activita
te. Cee- ce am realizat pînă 
acum în domeniul colaboră
rii economice, tehnico-științi- 
fice și culturale constituie 
de fapt numai un început. 
Sperăm că vizita, convorbiri
le pe care le avem cu acest 
prilej vor evidenția noi posi
bilități și vor marca un mo-

ment important în colabora
rea viitoare dintre țările 
noastre“. în continuare, pre
ședintele român a abordat o 
serie de preocupări și princi
pii pe care România le pro
movează în legătură cu si
tuația din Orientul Mijlociu, 
în răspunsul său, regele 
Hussein a exprimat senti
mentele deosebite și aprecie
rea bună despre relațiile 
existente și și-a exprimat 
speranța și dorința sinceră de 
a dezvolta aceste legături în 
toate domeniile de activitate. 
Adresindu-se președintelui 
Nicolae Ceaușescu, maiesta
tea sa releva „aprecierea 
deosebită față de stimata dv. 
persoană, pentru rolul deo
sebit pe care-1 aveți în con
ducerea mărețului dv. 
pentru făurirea unei 
mai bune, a unui viitor mai 
bun pentru întreaga omeni
re“.
zona din care vin și despre 
care ați vorbit — a spus în 
continuare regele Hussein — 
avem aprecieri deosebite 
pentru politica dumneavoas
tră înțeleaptă, pentru atenția 
cu care dumneavoastră pri
viți fiecare 
eveniment 
giune".

Urmărită 
opinia publică din țara noas
tră, această primă intîlnire 
la nivel inalt dintre Româ
nia și Iordania a inaugurat, 
prin rezultatele sale, o etapă 
nouă în relațiile dintre cele 
două țări, inscriindu-se. în 
același timp, ca o contribuție 
de preț la întărirea prieteni
ei și cooperării 
arabe, cu toate 
pentru statornicirea unui cli
mat de pace, securitate și co
operare internațională.

stat 
lumi

„In ceea ce privește

moment, fiecare 
din această re-

cu viu interes de

cu statele 
popoarele,

• ••••••••••

PROPUNEREA

ALGERIEIeuropene
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SE PRECONIZEAZĂ CONVO
CAREA UNEI SESIUNI DE 
URGENTA A O.N.U PENTRU 
EXAMINAREA PROBLEMEI CRI

ZEI ENERGETICE

securității și cooperării
Lucrările ConferințeiJ

La Centrul internațio-. 
nai de conferințe conti
nuă lucrările celei de-a 
doua faze a Conferinței 
pentru securitate și 
cooperare in Europa.

în ședința comună de joi a 
Comisiei întîi, pentru proble
mele securității, și a Comisiei 
a doua, pentru cooperarea e- 
conomică, au fost examinate 
contribuțiile aduse la lucrările 
conferinței de țările riverane 
Mării Mediterane, neparticipan
te la conferință, precum și mo
dalitățile de a ține seama de 
aceste contribuții în elaborarea 
documentelor finale.

Participanții au subliniat le
gătura indivizibilă , dintre întă
rirea securității pe continent și 
Întărirea securității în regiu
nea Mării Mediterane, necesi
tatea dezvoltării cooperării în
tre țările europene și țările 
riverane Mediteranei, precum 
și necesitatea eforturilor co
mune pentru rezolvarea proble
melor de interes reciproc.

Delegația Ciprului a propus 
ca organele de lucru însărci
nate cu examinarea probleme
lor securității și cooperării eco
nomice să analizeze documente
le prezentate Conferinței de 
țările riverane Mediteranei, ce 
nu iau parte la lucrări, cu par
ticiparea reprezentanților gu-• e e • •
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• CU OCAZIA VIZITEI fă
cute în capitala Marii Britanii, 
de către delegația portului Con
stanța, la invitația autorităților 
portuare londoneze, ministrul 
industriilor și transporturilor, 
John Peyton, l-a primit pe șe
ful delegației române, Constan
tin Zeicir. directorul general al 
portului Constanța. In cadrul 
convorbirii care a avut loc cu 
acest prilej, au fost abordate 
probleme ale dezvoltării in con
tinuare a relațiilor bilaterale pe 
lima transporturilor maritime 
și schimbului de experiență.

Noi ciocniri în Bolivia
• ÎN PARTEA CENTRALA 

A BOLIVIEI au continuat să 
aibă loc ciocniri între armată și 
muncitorii agricoli care au blo
cat, începînd de luni, principa
lele căi de acces spre orașul 
Cochabamba, in semn de pro
test față de politica economică 
a guvernului Banzer și față de 
recenta sporire a prețurilor la 
unele produse de bază. Unități 
ale forțelor terestre și aeriene 
boliviene au efectuat o „operație 
de curățire“ in regiunea Co
chabamba. declarată „zonă mili
tară“. Schimbul de focuri dintre 
soldați și lucrătorii agricoli ba
ricadați pe șoselele spre Santa 
Cruz și El Chapare s-a soldat 
— potrivit surselor guverna
mentale boliviene — cu 7 morți 
și 18 răniți.

Iui a fost anunțată apropiata 
constituire a unui comitet admi
nistrativ însărcinat cu coordo
narea operațiunilor petroliere 
desfășurate in comun de cele 

.două părți — transmite agenția 
Associated Press. Din acest or
ganism, care va fi alcătuit din 
patru membri, vor face parte 
doi reprezentanți ai guvernului 
și cîte un reprezentant al fiecă
reia din cele două mari com
panii care operează în Kuweit 
— „British Petroleum“ și „Gulf 
Oil“.

Noul acord de participare 
semnat de Kuweit cu compani
ile respective stipulează că sta
tul va deține 60 la sută din to
talul acțiunilor petroliere, iar 
cele două societăți cîte 20 la 
sută fiecare.

• AMBASADORUL ROMÂ
NIEI LA COPENHAGA, Gheor
ghe Ploieșteanu, a fost primit, 
joi, de primul ministru al Da
nemarcei, Poul Härtling.

fost 
miercuri 
Braziliei, 

Medici, 
de

• DUPĂ SEMNAREA NOU
LUI ACORD privind participa
rea statului la acțiunile com
paniilor . 
le care acționează in 
tă țară, in capitala Kuweitu-

petroliere occidenta- 
aceas-

Una din cele mai impre
sionante căi rutiere ale lumii 
— Transamazonia — a 
inaugurată oficial 
de președintele 
Emilio Garrastazu
Avind o lungime totală 
5 400 kilometri, această șosea, 
proiectată și realizată în ini
ma Americii de Sud, in zo
nele junglei Amazonului, a 
necesitat un mare volum 
de muncă și investiții.

De notat că Transamazo
nia — care are o lărgime de 
75 de metri, dintre care nu
mai șapte reprezintă partea 
carosabilă — a fost amena
jată din pămînt bătut, asfal
tarea ei sau numai a unor 
porțiuni urmînd să se facă 
atunci cînd traficul va depăși 
600 de vehicule zilnic.

Divergențele privind 
„fondul de dezvoltare 
regională" al C.E.E.

• LA BRUXELLES a avut loc 
miercuri o sesiune extraordina
ră a Consiliului Ministerial al 
Pieței comune consacrată insti
tuirii preconizatului fond de 
dezvoltare regională a comuni
tății „celor nouă“. Deși lucră
rile Consiliului s-au prelungit 
mult peste miezul nopții, totuși, 
miniștrii nu au reușit să ajungă 
la un acord.

în comentariul său consacrat 
întilnirii de la Bruxelles, agenția 
FRANCE PRESSE remarcă fap
tul că este pentru a treia oară 
consecutiv cînd Consiliul Minis
terial dezbate această spinoasă 
problemă fără să-i poată găsi 
vreo soluție. Neînțelegerile se 
referă la criteriile de finanțare 
a fondului și de stabilire a re
giunilor comunitare mai puțin 
dezvoltate care ar urma să be
neficieze de ajutor.

vernelor acestor țări. Propu
nerea cipriotă a fost sprijinită 
de delegațiile Turciei, Iugosla
viei, Maltei, Elveției, Austriei, 
Spaniei, Greciei, Italiei și 
Franței.

în cadrul dezbaterii, șeful 
delegației României, ambasa
dorul Valentin Lipatti, a subli
niat raportul direct care există 
între securitatea în Europa și 
securitatea în regiunea Mării 
Mediterane și a accentuat asu
pra necesității ca principiile re
lațiilor dintre state, care vor fi 
elaborate de conferință, precum 
și măsurile de aplicare a prin
cipiilor să aibă în vedere toate 
statele lumii și, în primul rînd, 
țările mediteraneene neparti
cipante la conferință.

Referindu-se la problemele 
cooperării, șeful delegației ro
mâne a exprimat solidaritatea 
țării noastre cu lupta popoare
lor arabe pentru consolidarea 
independenței și suveranității 
lor naționale și pentru asigura
rea dezvoltării lor economice și 
sociale și a subliniat necesita
tea sprijinirii acestor țări în 
curs de dezvoltare. în context, 
vorbitorul s-a referit la dez
voltarea largă a cooperării cu 
aceste țări în domeniile comer
țului, schimburilor tehnico- 
științifice, cooperării industria
le, formării de cadre și asis
tență tehnică, arătînd că schim
burile dintre România și a- 
ceste țări au cunoscut, în ultima 
perioadă, o creștere considera
bilă pe multiple planuri.

în ceea ce privește conflic
tul din Orientul Apropiat — e- 
vocat in contribuția țărilor me
diteraneene neparticipante la 
conferință — reprezentantul 
României a reafirmat poziția 
de principiu a țării noastre pri
vind soluționarea politică, prin 
mijloace pașnice a conflictului, 
evidențiind eforturile desfă
șurate de președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
de guvernul român, pentru re
alizarea unei reglementări con
structive, pașnice și durabile în 
această parte a lumii. Totoda
tă, vorbitorul a subliniat că 
solutionarea trainică a acestui 
conflict reclamă eforturi neîn
trerupte din partea statelor in
teresate, a altor țări ale lumii, 
inclusiv din Europa.

Apreciind importanța 
cuprinse în contribuția 
lor mediteraneene 
pante, vorbitorul s-a 
țat pentru găsirea 
care să permită 
deplină a acestor 
în cadrul lucrărilor

Demonstrafie a muncitorilor

Votul minerilor britanici

ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI „CASTAFRICA''
După 10 zile de dezbateri, Ia Dakar s-a închis conferința 

„Castafrica“. în cadrul căreia 132 delegați din 32 de state afri
cane, precum și reprezentanți ai unor organisme internaționale 
au examinat probleme referitoare la folosirea ultimelor cuce
riri ale științei și tehnicii pentru dezvoltarea continentului 
african.

Raportul final adoptat în cadrul conferinței cuprinde 24 de 
recomandări privind organizarea cercetărilor științifice, forma
rea de cadre științifice și tehnice, modalitățile transferului de 
tehnologii din țările industrializate în statele africane in curs 
de dezvoltare, precum și diverse sisteme de cooperare intre 
țările Africii, pe de o parte, între Africa și organismele Inter
naționale. pe de altă parte.

Conferința a subliniat rolul din ce în ce mai important pe care 
Organizația Unității Africane (O.U.A.) este chemată să-1 joace 
in domeniul coordonării acțiunilor de cercetare științifică ini
țiate în țările africane. De asemenea, s-a subliniat necesitatea 
sprijinirii acestor eforturi ale țărilor Africii din partea statelor 
puternic dezvoltate.

• ÎN 
NIERE 
NIE (cu excepția Irlandei de 
Nord) au început joi, operațiu
nile de votare in cadrul cărora 
cei aproape 280 de mii de mi
neri urmează să se pronunțe in 
favoarea sau împotriva declan
șării unei greve naționale in 
sprijinul revendicărilor lor pri
vind îmbunătățirea condițiilor 
de viață și de muncă. Votul va 
continua și în cursul zilei de 
vineri, urmind ca rezultatul să 
fie cunoscut abia la inceputul 
săptăminii viitoare.

• SECRETARUL DE STAT 
AMERICAN, HENRY KISSIN- 
GER, a confirmat, joi, într-o 
întîlnire cu ziariștii, că pre
ședintele Richard Nixon a pri
mit asigurări din partea unor 
conducători arabi că problema 
ridicării embargoului impus de 
aceste țări exporturilor de pe
trol către Statele Unite va fi 
curind luată in discuție. Kissin- 
ger a apreciat eă această ches
tiune va constitui principalul 
subiect al Conferinței țărilor 
arabe producătoare de petrol, 
ce ' urmează să se deschidă, la 
12 februarie, la Tripoli.

TOATE BAZINELE MI- 
DIN MAREA BRITA-

eșuată a vlce- 
guvernului de- 
Leo Tindomans 

de

ideilor 
țări- 

nepartici- 
pronun-

unor soluții 
valorificarea 

contribuții 
conferinței.

Tentativa 
premierului 
misionar, 
(social-creștin flamand), 
a forma un guvern minori
tar și de a împiedica dizol
varea Parlamentului, semna
tă marți seara de regele 
Baudouin, a deschis campa
nia electorală în Belgia. Ale
gerile legislative și provin
ciale au fost fixate pentru 
10 martie.

în prezent, partidele poli
tice își pregătesc febril' pro
gramele electorale. în plat
forma lor electorală, șocia- 
liștii, de pildă, acordă o 
atenție deosebită probleme
lor economice și sociale cu 
care este confruntată Belgia. 
Totodată, ei și-au făcut cu
noscută intenția, de pe a- 
cum, de a nu participa la 
formarea viitorului guvern 
alături de partidele „Lingvis
tice“ — valon și flamand — 
care își propun să modifice 
structura unitară a Belgiei 
intr-un sens federalist.

1
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din industria chimică la Bologna 
rilor lor economice.

(Italia) in sprijinul revendica

Președintele Algeriei, Houari 
Boumediene, a cerut secretaru
lui general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, convocarea unei se
siuni de urgență a Adunării Ge
nerale a O.N.U. pentru exami
narea problemei crizei energe-4 
tice mondiale, precum și a a- 
provlzionării cu materiile primei 
de bază, anunță agenția alge-’ 
riană de presă.

Președintele algerian a arătat) 
că a făcut această propunere in 
calitatea sa de președinte al 
conferinței statelor nealiniate, 
care a avut loc in luna septem
brie a anului trecut. El a arătat, 
totodată, că o asemenea sesiune 
permite o dezbatere utilă a pro
blemelor dezvoltării, ca și ale 
relațiilor economice internațio
nale in toate implicațiile lor, in 
vederea stabilirii unor raporturi 
noi, bazate pe egalitatea și in
teresul comun al tuturor state
lor.

ORIENTUL APROPIAT
• Contacte diplomatice • Declarația premie

rului israelian

CAIRO. — In prima săptă- 
mînă a lunii februarie, dr. Ab- 
del Kader Hatem, vicepremier 
și ministru însărcinat cu pro
blemele culturii și informațiilor 
al Egiptului, va face o vizită în 
Libia. El va examina cu oficia
litățile libiene o serie de pro
bleme politice și va semna di
ferite protocoale privind coope
rarea între Egipt și Libia. După 
cum anunță agenția M.E.N., do
cumentele respective au fost 
perfectate cu prilejul recentei 
vizite la Cairo a premierului 
libian, Abdel Salam Jalloud.

în Irak. El a adăugat că sint 
prevăzute, totodată, o serie de 
alte vizite ale șefului diploma
ției franceze in țări din Orientul 
Apropiat, toate acestea, ca și 
cele efectuate recent, avind 
drept scop trasarea unor jaloane 
ale unei viitoare politici de co
operare.

La recomandarea secretarului 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, in cadrul Organizației Na
țiunilor Unite a fost creat un 
grup de lucru pentru proble
mele energiei. Grupul, format 
din funcționari ai O.N.U. care 
se ocupă de probleme econo
mice, va informa pe Kurt Wald
heim despre activitatea Secreta
riatului Organizației Națiunilor 
Unite în sfera energiei, precum 
și despre inițiativele cu caracter 
interguvernamental, menite să 
ducă la lichidarea dificultăților 
în domeniul petrolului.

CAIRO. — O delegație a Or
ganizației pentru Eliberarea Pa
lestinei va face, luna viitoare, 
o vizită la Vatican — a anunțat 
un purtător de cuvînt al O.E.P. 
Convorbirile pe care delegația 
Ie va avea cu oficialitățile de 
la Vatican vor fi consacrate în
deosebi statutului orașului Ie
rusalim — a precizat purtătorul 
de cuvînt.

TUNIS. — La Tunis s-a anun
țat oficial că, la 27 ianuarie, a 
început repatrierea contingentu
lui militar tunisian, de circa 
1 000 de oameni, trimis în Egipt 
după izbucnirea războiului ara- 
bo-israelian din luna octombrie 
1973 — transmite agenția France 
Presse. Al doilea grup al acestui 
contingent se va întoarce în țară 
la 10 februarie.

■ ■

strălucitorului

importante centre 
ale Agenției Na-

R.D. GERMANA : noua clădire a Universității 
din Leipzig.

nmiMK

PARIS. — La încheiera reu
niunii de miercuri a Consiliului 
de Miniștri al Franței, un pur
tător de cuvînt al guvernului a 
declarat că ministrul de exter
ne, Michel Jobert, va efectua, 
în cursul lunii viitoare, o vizită

TEL AVIV. — „Nu avem in
tenția să rămînem în regiunile 
siriene cucerite după 1973 și 
dorim să semnăm cu Siria un 
acord de separare a forțelor“ a 
declarat primul ministru al Is
raelului, Golda Meir, potrivit a- 
gențiilor U.P.I. și France Presse. 
Premierul israelian a precizat 
însă că Israelul nu va accepta 
începerea de negocieri privind 
dezangajarea forțelor militare 
pe înălțimile Golan, pînă nu va 
obține, din partea Siriei, lista 
prizonierilor săi de război.

Reuniunea principalelor 
țări occidentale importatoa
re de petrol, convocată, la 
inițiativa președintelui Sta
telor Unite, Richard Nixon, 
pentru 11 februarie, la 
Washington, continuă să sus
cite neîncrederea guvernului 
Franței, — a lăsat să se în
țeleagă net premierul fran
cez, Pierre Messmer, care a 
rostit, miercuri, o cuvîntare 
in localitatea Salaize.

Messmer a anunțat, in 
același timp, o accelerare a 
programului nuclear al 
Franței, precum și noi mă
suri destinate economisirii 
de energie. „După ce au 
fost elaborate principiile u- 
nei politici comunitare în 
domeniul energetic și după 
ce am acceptat principiul 
noilor raporturi dintre țările 
producătoare și cele consu
matoare de petrol, ni se pare 
ilogic și periculos să ne ra- 
liem unor idei diferite in
tr-un alt for“ — a adăugat 
primul ministru.

N.A.S.A. si Helios
Program de cercetări în domeniul 

folosirii energiei solare
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N.A.S.A. și-a modifi
cat profilul. Agenția 
care a trimis primii oa
meni pe Selena se ocupă 
acum intensiv cu folosi
rea în serviciul omului a 
energiei 
Helios.

PIERDE- 
9.15; 11.30;

15; 17,45;
TRECĂTOARELE IUBIRI : 

trla (orele 9,30; 12.15; 
20.30).

DIN VIATA UNUI 
VARĂ : Central (orele 
13,45; 16; 18.15; 20,30).

vîntul călătoriilor : Doi
na (orele 11,15; 13.30; 17,45; 20).

INSULA MISTERIOASA : Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Excelslor (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18 15; 20.30), Modern
(orele 8.30; 11; 13.30; 16; 18,30;
21).

MISTERIOASA 
București 
18.30; 21).

JUDO : 
13.30; 16;

DOSARE _ _
Festival (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 21).

LUNA FURIOASA 
tutui (orele 17.15; 
(orele 8,30: 11; 13.30; 16 
Capitol (orele 8.30: " 
14,30; 16.15; 18,45: I 
(orele 9; 11,15; 
20.45).

CAPCANA s 
11,15; 13,30; 16: 
rora (orele 9:_ 
18; 20,15).
11,15; 1

PRĂBUȘIRE : 
(orele 8,30; 11; 13.30; 16;

Melodia (orele 9; 11,15; 
18,30; 20,45).

DE MULT UITATEI

; Sala Pala- 
20.15). Scala 
- 18,30: 21). 
10,30; 12.30;

21,15). Favorit 
13.30; 15,45; 18,15;

Grivița (orele 9; 
18.15; 20.30), Au- 

11,15: 13,30; 15,45; 
20,15). Flamura (orele 9; 
13.30; 16; 18.15; 20,30). Volga

13,30; 15,45;(orele
20.15).

JOE KIDD : Victoria (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30). 
zești (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30). Gloria (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18.15; 20.30)

ZĂPADA FIERBINTE t înfră
țirea (orele 16; 18; 20).

MISINEA SECRETĂ A MAIO
RULUI COOK : Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), Arta 
(orele 15.30; 18; 20,15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL i Dru
mul Sării (orele 15.30; 19).

INTÎMPLARI CU COSA NOS- 
TRA : Giuleșd (orele 15.30; 18;
20.15) .

VERONICA SE ÎNTOARCE 1 
Bucegi (orele 16: 18: 20).

MARELE VALS : Floreasca lo
vele 15.30; 19), Flacăra (orele 9.15; 
12.30; 16; 19,30).

COLOANA DE LA MIEZUL 
nopții: Unirea (orele 15,30; is;
20.15) .

HAlDUCn : Munca (orele 18;
18: 20).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : 
Moșilor (orele 9; 11.15; 13.30;
15.45; 18; 20,15).

VIFORNIȚA : Ferentari (orele 
15.30; 18; 20,15).

BUNĂ SEARA; DOAMNĂ 
CAMPBELL s Popular (orele 15,30; 
18: 20,15).

„VILA" NOASTRĂ DE
CANȚA î Pacea (orele 16; 18; 20).

GENERALUL DOARME IN PI
CIOARE î Cosmos (orele 15.30; 18; 
20,15).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE : Crin- 
gașl (orele 16; 18).

EVADAREA i Rahova (orele 
15.30; 18; 20.15).

ANATOMIA DRAGOSTEI 5 
trocenl (orele 18; 20).

FAPT DIVERS ÎN PRIMA 
GINĂ i Cotrocenl (orele 14;

VAGABONDUL s Lumina 
9; 12: 16: 19,30).

CEA DIN URMA ZI : 
greșul (orele 16; 18; 20).

ATENTATULS Viitorul 
15,30; 17,45)

ANDREI RUBLIOV: Viitorul 
(ora 20).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS ; Vitan (ora 20,15).

TICK... TICK... TICK.. : Vitan 
(orele 15,30: 18)

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Lira (orele 10; 15,30: 19>.

CĂLUȘEII (ora 14,30); MAICA 
IOANA (ora 16,30); PĂRINTELE 
SERGHEI (ora 18,45); MOARTEA 
UNUI CICLIST (ora 20,15), ru
lează la Cinemateca „Union“.

VINERI, 1 FEBRUARIE 1974

Co-

PA-
16). 

(orele

Pro-

(orele

PROGRAMUL I

16,00—17.00 Teleșcoală : Matema
tică (consultații clasa a VIII-a) ; 
Prisma. Secțiuni. Prezintă : prof. 
Marcel Chitită ; Biologie (anul 
III) : Fiziologia analizatorului vi
zual ; Pagini din istoria patriei : 
Răscoala de la Bobilna. 17,30 
Emisiune în limba germană. 19.30 
Telejurnal 20,00 Revista economi
că TV. 20.20 Film artistic : „Tre
cere de noapte“. 21.45 24 de ore. 
22,00 Campionatele europene de 
patinaj artistic.

PROGRAMUL II

Film pentru 
puiul“. 18,25 
18,40 Muzică 

documen- 
anlmalelor

17.30 Telex. 17,35 
copil : „Băiatul și 
Desene animate, 
distractivă. 18.55 Film 
tar : „în căutarea 
sălbatice“. Producție a Studioului 
„Al Sahia“. 19.30 Telejurnal. 20,00 
O viață pentru o idee : C. San- 
du-Aldea. 20,35 Pagini din muzica 
românească de cameră. 21,00 
Bucureștiul — azi. 21,15 Biblioteca 
pentru toți : Calistrat Hogaș. 22,00 
Tineri interpreți.

Opera Română : MIREASA
VÎNDUTĂ — ora 19; Teatrul de 
Operetă : LA CALUL BĂLAN — 
ora 19,30; Teatrul Național .,1. L. 
Caragiale“ (Sala Mare) : APUS DE 
SOARE — ora 19,30; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu) : ÎNTRE NOI DOI 
N-A FOST DECÎT TĂCERE — ora 
20; (Sala Studio) : NOILE SUFE
RINȚE ALE TÎNĂRULUI „W“ — 
ora 20; Teatrul de Comedie : IN
TERESUL GENERAL — ora 20; 
Teatrul .,C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : HOTELUL ASTENICI
LOR — ora 19,30; (Sala Studio) : 
GAIȚELE — ora 20; Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; Tea
trul Giulești : LIOLA — ora 19,30; 
Teatrul .,Ion Vasilescu“ : MITICĂ 
POPESCU — ora 19,30: Teatrul 
..Țăndărică“ (Sala Victoria) : 
ILEANA SÎNZIANA — ora 17; 
Teatrul ..C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
LA SAVOY, BOEMA — ora 19.30; 
(Sala Victoria) : VINO SĂ NE 
VEZI DISEARĂ — ora 19,30; An
samblul ,.Rapsodia Română“ : LA 
HANUL CU CÎNTECE — ora 19,30; 
Teatrul de stat ..Valea Jiului“ — 
Petroșani (la Sala Comedia a Tea
trului Național) : CORNADA — 
ora 19.30; Circul ,.Globus“ : CIR
CUL BUSCH ROLAND — orele 16 
și 19,30.

în cele mai 
de cercetare ...__ .... __
ționale a S.U.A. pentru astro
nautics și spațiul cosmic, Ia 
Langlay, Marshall și Lewis, e- 
chipe de oameni de știință și 
ingineri lucrează la ceea ce spe
cialiștii denumesc „punerea la 
punct a unor sisteme economice 
de energie solară“. La drept 
vorbind noul domeniu de pre
ocupări abordat de N.A.S.A. e 
mai puțin străin profilului ini
țial al acestei agenții speciali
zate decit ar putea apare la 
prima impresie. Pașii in cerce
tarea spațiului extraterestru se 
îmbină foarte bine cu cercetă
rile pentru punerea energiei 
extraterestre in slujba locui
torilor Terrei.

Demarat in urmă cu un an și 
jumătate „programul solar“ al 
N.A.S.A. a primit acum noi 
impulsuri ca urmare a crizei e- 
nergetice cauzate de penuria 
crescindă de hidrocarburi. Acest 
program se desfășoară, așa cuni 
a relevat intr-o conferință de 
presă unul din cei patru direc
tori ai N.A.S.A., James Fletcher, 
în trei direcții principale :

• Construirea unor „colectori“ 
cit mai perfecționați de energie 
solară.

• Realizarea unor sisteme de 
încălzire și climatizare pentru 
imobile pe baza energiei solare.

• Construirea unor stații or
bitale de captare și conversie a 
energiei solare care ar urma să 
fie transmisă pe pămint prin 
fascicule de microunde.

La centrul de cercetări Lewis 
din Cleveland (Ohio) au fost 
realizate foto-pile de 140 W pe 
metrul pătrat. Se lucrează ac
tualmente la un sistem experi
mental bazat pe cele mai noi 
descoperiri în materie de teh
nologie a colectorilor. Specialiș
tii de la centrul Lewis afirmă

că stimulatorul solar pe care-1 
construiesc și care va fi terminat 
Încă la sfirșitul acestui an, va 
putea, după dorință, să aducă 
ploaie in Ohio sau să alunge no
rii in Arizona.

La centrul Marshall din Hun
tsville (Aiabama), se desfășoară 
cercetări pentru dezvoltarea 
unor „colectori solari" de foarte 
mare randament. S-a reușit ob
ținerea unor materiale termice 
care rețin mai bine de 90 la sută 
din energia solară captată. In 
momentul de față se experimen
tează la acest centru un sistem 
avansat de captare a energiei 
solare care constă, în principiu, 
în introducerea „colectorilor" în 
cilindre de sticlă din care s-a 
scos acrul, vidul reducind la 
minimum pierderile de căldură. 
Energia solară captată de un a- 
semenea colector introdus in 
„clopot de vid" cu o lungime de 
trei metri și un diametru de 
zece centimetri, poate incălzi 
instantaneu apa la 93 grade 
Celsius.

La centrele Langley (Virginia) 
și Marshall (Huntsville-Alaba- 
ma) sint in curs de construire 
două mari imobile experimen
tale care urmează a fi încălzite 
și climatizate cu ajutorul ener
giei solare. Cele două imobile, 
ce urmează a fi date în func
țiune la sfirșitul acestui an au 
o suprafață totală de 5 000 me
tri pătrați fiecare și vor fi „e- 
chipate" cu sisteme diferite de 
„colectori solari" — unul in su
prafață de 2 000 metri pătrați, 
celălalt cu o suprafață de 1300 
metri pătrați.

într-o conferință de presă ți
nută la New York săptămina 
trecută, 36 de specialiști anga
jați în desfășurarea programu
lui amintit al N.A.S.A. au a- 
firmat, în esență, că „domesti
cirea" energiei solare pentru în
călzirea și climatizarea imobi
lelor este o chestiune de pe a- 
cum la indemina omului și va 
fi foarte curind competitivă e- 
conomicește. Profesorul Alfred 
Egger a anunțat cu acest prilej 
că patru școli publice din dife
rite state ale S.U.A., sint echi
pate actualmente experimental 
pentru ca, incepind din martie să 
fie încălzite cu un sistem de 
captare a „țițeiului de aur" 
(cum mai este denumită ener
gia solară). Cu un sistem iden
tic este dotată actualmente una 
din cele mai mari săli de con-

ferințe din centrul New Yorlcu- 
lui, la Rockefeller Center. Un 
alt participant Ia conferința de 
presă, dr. Henri Thomason, a 
relevat că și-a echipat propria 
sa locuință cu un sistem de 
captare a energiei solare ; chel
tuielile pentru o iarnă întreagă 
se ridică la... 5 dolari. Vorbind 
despre imobilele experimentale 
de la Huntsville și Langlay, dr. 
George Tiesenhausen arăta că 
energia solară poate să Înlo
cuiască, chiar Ia stadiul actua
lei tehnologii pentru folosirea 
ei, cei puțin jumătate din sur
sele clasice folosite pentru În
călzire și climatizare în S.U.A. 
El estima, de asemenea, că sis
temele de captare a energiei 
solare ar putea satisface incă 
la inceputul deceniului viitor, 
20 Ia sută din necesarul de e- 
lectricitate al Statelor Unite. La 
rindul său, profesorul Dean 
Rippon aprecia că „centrale so
lare" instalate in locuri puter
nic însorite pot acoperi perma
nent necesarul de energie al 
unor orașe cu 70—80 de mii de 
locuitori și socotea ca „perfect 
posibilă în următorii 10—15 ani" 
construirea unor 
de cîte 1 milion 
larea de oglinzi 
pe suprafețe de 
trați. El evoca, _________
perspectiva nu prea îndepărtată 
a unor platforme spațiale echi
pate cu mari panouri solare 
furnizînd fiecare pînă la 50 000 
Megawați la sol.

Specialiștii participanți Ia con
ferința de presă de la New 
York au apreciat că sistemele 
de captare a energiei solare vor 
deveni competitive încă înainte 
de sfirșitul actualului deceniu, 
mai ales ca urmare a creșterii 
costului energiei tradiționale. Ei 
au accentuat în unanimitate 
ideea că energia solară „ar pu
tea constitui unul din marile 
răspunsuri la criza energetică" 
aducind ca argument un calcul 
efectuat recent : pentru satisfa
cerea actualelor necesități ener
getice pe Terra ar fi suficient 
să se acopere cu cc’ule de cad
miu, „colectoare" a energiei so
lare, 1 Ia sută din suprafața Sa- 
harei.

Nu e ușor de ajuns la aseme
nea performanțe, dar specialiș
tii de la N.A.S.A. sint, după cum 
se vede, foarte optimiști.

centrale solare 
kw prin insta- 
reflectorizante 

20—30 km pă- 
de asemenea,

P. NICOARÄ
■y
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