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La tribuna Congresu
lui sindicatelor, ale că
rui lucrări au continuat 
miercuri în marea sală 
a Palatului Republicii, 
au urcat numeroși vor
bitori. Delegați și invi
tați din întreaga țară 
au dus mai departe 
dezbaterea asupra ra
poartelor prezentate.

în ultima parte a șe-

D
legendă veche 
spune, că Jiul 
s-ar fi născut 
dintr-o luptă 
între doi uriași 
care aruncau 
unul într-altul 
cu stînci și că 
de sub o ase

menea stîncă smulsă din Pa- 
rîng ar fi țîșnit, eliberat, un 
riu și Jiul a pornit astfel în 
lume rostogolindu-se printre 
bolovani. De aceea este el 
vijelios și întunecat, de aceea 
și-a făcut drum despicînd 
munții ca prin (tăieturi de 
sabie.

Legendele însă nu spun cum 
s-a făcut că destinul Jiului a 
fost atit de strins legat de o 
altă mare energie a pămîntu- 
lui: cărbunele. Din Parîng, 
Jiul trece printre straturi 
profunde și neîntrerupte de 
lignit, de huilă și antracit, la 
Cimpa, la Lonea, lă Petrila, 
la Petroșani, la Vulcan, la 
Lupeni... pentru ca ajun- 
gînd dincolo de defileu, în de
presiunile subcarpatice ale Ol
teniei, să ascundă din nou
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„MINIMUL ÎN TEHNICA
ti

SAU TEHNICA NOUA ?

dinței de dimineață, 
Congresul a desemnat 
comisia de pregătire a 
propunerilor de candi
dați în vederea alegerii 
Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România 
și a Comisiei centrale 
de cenzori.

După-amiază, prezi
diul a anunțat că pe a- 
dresa Congresului sindi
catelor, 
300 de 
scrisori 
ganizații 
lective 
Ingineri,

au sosit peste 
telegrame șl 

prin care or- 
sindicale, co

de muncitori, 
tehnicieni și 

funcționari din uzine, 
fabrici, șantiere, unități 
socialiste din agricul
tură, organizații econo
mice, organizații de 
masă șl obștești, insti
tuții de învățămînt, cul
tură și artă, saluță 
Congresul și urează 
deplin succes desfășu
rării lucrărilor sale. In 
telegramele și scrisorile 
trimise, oamenii muncii 
arată cu mîndri» că 
și-au îndeplinit șt de-

pășit angajamentele 
luate în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări a 
Partidului Comunist 
Român și se angajează 
să nu precupețească 
nici un efort pentru 
aplicarea hotărîrilor ce 
vor fi adoptate la Con
gresul sindicatelor, în 
vederea traducerii în 
viață a Directivelor 
celui de-al IX-lea Con
gres al partidului.

In continuare, au fost 
ascultate informări 
asupra lucrărilor celor 
trei comisii pe proble
me, care s-au întrunit 
în cursul după-amiezii 
precedente.

Congresul 
propunerile 
de comisii.

Prezidiul 
apoi că, în vederea in
tervenției în dezbateri, 
s-au. înscris 589 de de
legați și invitați, din 
care 63 au luat cuvîntul 
în cadrul ședințelor 
plenare ale Congresu-

(Continuare 
tn pag. a V-a)
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șl-a însușit 
prezentate

a anunțat

Mihai Caranfil

sub apele sale straturi uriașe 
de cărbuni, la Rovinari.

*
alte rîuri au datPuține 

naștere la atîtea legende și 
cîntece 
malurile 
legendele care au împrumutat 
un nume frumos unei zone 
din preajma Rovinarilor de 
azi: legenda Bălții uncheașu- 
lul. Se zice că o dată,. demult, 
pe malul Jiului, într-un loc 
mlăștinos își făcuse coliba și 
trăia liniștit în ea un uncheaș. 
Intr-o seară, moșul și-a aprins 
în colibă un foc din vreascuri, 
a fiert mîncarea șl a lăsat 
focul să se stingă. Dar, fără 
să mai fie alimentat cu 
vreascuri, focul nu s-a stins ; 
a ars așa zile, săptămîni și 
ani în șir ca flăcările dea
supra comorilor. Legenda pune 
faptul pe seama unui dar 
divin, pentru că nimeni nu 
știa pe atunci că există un gaz 
combustibil, puternic, pe nu
me grizu, care se naște în 
straturile de cărbuni și se 
infiltrează uneori, prin fisuri, 
la suprafață. Locul se cheamă 
și astăzi Balta uncheașulul, el 
intră în perimetrul unul mare 
șantier, ți va fi mal apoi o 
parte a unei mari exploatări 
carbonifere.

Mina Rovinari, — exploata
re carboniferă la suprafață, 
creată în anii noștri, este în 
unele primăveri supusă ca-

cite s-au născut pe
Jiului... Iată una din

Ing. N. UDROIU

(Continuale in pag, a IV-a)
chimic, prelucrări 
vagoane). Pentru

instalație nouă
petrolieră

acesteia 
automat,
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1
priciilor Jiului. Acesta este u-

(Continuare tn pag. a IV-a)

Recent la Uzinele Grivița 
roșie s-au încheiat cursurile 
celor 88 de cercuri de ridicarea 
cunoștințelor profesionale. A- 
nul acesta cursurile au fost 
alcătuite dintr-un ciclu de 12 
lecții, diferențiat pe ateliere 
și pe meserii, fiind urmate de 
peste 2 800 dc salariați. Evi
dența riguros întocmită la bi
roul învățămînt al uzinei do
vedește atenția cu care s-a 
urmărit desfășurarea lecțiilor, 
felul în care lectori și cursanți 
au participat la această ac
țiune.

Rîndurile de față își propun 
să consemneze unele observa
ții privind organizarea cursu
rilor.

Plecînd de la scopul lor — 
acela de a contribui la ridica
rea cunoștințelor profesionale 
ale muncitorilor și tehnicieni
lor era de așteptat ca progra
mele stabilite să conțină teme 
care' să oglindească specificul 
locului de muncă. Ce imagine 
oferă tematicile din acest an ?

Sînt unele lecții bine alese. 
Astfel, la grupa de ajustori 
de la secția prelucrări meca
nice utilaj chimic au fost pre
văzute lecții despre construc
ția utilajului chimic, cu exem
plificări pe cîteva produse 
(coloană. schimbător, taler). 
Programa pentru muncitorii 
care lucrează la sudura auto
mată a cuprins lecții privind 
regimurile de lucru (calculul 
orientativ al acestora), despre 
utilajele de sudură automată. 
Pentru sudorii de la cazange- 
lie lecțiile au abordat proble
me privind sudarea vanelor și 
recipienților sub presiune. A- 
celași lucru se poate spune 
despre tematicile pentru for
jori, cazangii și pentru mon- 
torii din secția montaj utilaj 
chimic. Un lucru pozitiv al 
acestor programe îl constituie 
locul important pe care îl a- 
cordă citirii desenului tehnic.

Dar există teme alese fără 
discernămint, sub nivelul cu
noștințelor cursanților. Este 
cazul lecțiilor de geometrie 
elementară — linie dreaptă, 
poligoane — existente în mul
te programe (la debitare, mon
taj utilaj 
mecanice

au fost prevăzute 
cuțitele de 

clasificarea 
(prelucrări 

scule- 
chimic). 

Sudorii electrici au fost puși 
să urmărească lecții despre 
Utilaj pentru sudura manuală, 
despre electrozi (prelucrări 
mecanice, utilaj chimic cazan- 
gerie, prelucrări vagoane). 
Muncitorilor de la debitare li 
s-au prevăzut lecții privind 
trasarea și tăierea fundurilor 
obișnuite, racordarea unui 
cerc cu o dreaptă etc.

Programa cursului pentru 
cadrele tehnice de la grupa 
forje din cadrul serviciului 
metalurg-șef cuprinde teme 
ca acestea: diagrama fier- 
carbon, cuptoare de încălzire, 
operații de forjare, tratamen
tul termic primar aplicat pie
selor forjate.

Sînt oare asemenea teme în 
măsură să contribuie la ridi
carea cunoștințelor profesio
nale ale cursanților ? Fără în
doială că nu. Ele țin mai mult 
de abecedarul profesiei și nici
decum de treptele sale mai 
avansate.

în ceea ce privește servicii
le tehnologice, aci ar fi tre
buit pus un mare accent pe 
studiul individual, în cadrul 
cursului urmînd a se face pre
zentarea unor lucrări de sin
teză, cu adevărat noi.

O altă problemă deosebit 
de importantă —- selecția 
cursanților. Actualul sistem 
de alcătuire a grupelor după 
categoria dc încadrare tarifa
ră este neconform realității. 
Acum, atit absolvenții școlii 
profesionale cit și cei califi
cați la locul de muncă au tre
buit să participe la aceeași 
lecție. Or, între nivelul lor 
de cunoștințe există adeseori 
o mare diferență. Evident, 
pentru viitor se impune re
considerarea sistemului exis
tent în prezent. O soluție ar 
fi aceea a alcătuirii grupelor 
în funcție de studiile fiecăru
ia. Alcătuind tematici adecva-

strungari 
lecții despre... 
strung, despre 
mașinilor - unelte 
mecanice, vagoane, 
rie, montaj utilaj

în schela de ex
tracție Ciurești, re
giunea Argeș, a in
trat în probe tehno
logice o instalație 
de captare, sepa
rare, tratare și 
transport al țițeiu
lui, unică în țară 
prin sistemul ei de 
funcționare. în ca
drul acesteia, spre 
deosebire de insta
lațiile existente în 
parcurile de separa
toare din schelele 
de extracție, proce
sul tehnologic se 
desfășoară în sistem 
închis. Se obține 
astfel o captare 
completă a fracții
lor ușoare folosite 
în industria petro-

chimică, iar In ur
ma tratării țițeiului 
și a apelor reziduale 
chiar în instalație 
se elimină stațiile 
de acest fel inter
mediare. Un alt 
avantaj al noii in
stalații este și func
ționarea 
complet 
dispozitivele de mă
surat permițînd . în 
orice moment cu
noașterea și înre

gistrarea parametri
lor tehnologici pe 
timpul exploatării.

Peste 21 la sută 
din producția de ți
ței a schelei de ex
tracție va trece prin 
această instalație.

(Agerpres)

Arhitectură nouă In vechiul 
Mediaș

Foto: AGERPRES

„DE CAP“
Concursul nostru

Cunoașteți aceste 
imagini ?

Și-A FĂCUT...

Primele imagini 
ale concursului 

nostru le publicăm 

in PAGINA

S
e lnttmplă uneori 
ca cineva, cu figu
ră cam obosită, să 
agite aerul cu ges
turi ce se vor 
o dată pentru tot- 
*deauna detinitive, 
rostind sentențios 
iără să i se fi cerut părerea:

— Eu, de etnd eram tînăr 
așa am apucat. Dacă ml-a ve
nit să iac cutare lucru, l-am fă
cut. Dacă ml-a venit să dorm, 
am dormit. Dacă mi-a venit să 
beau, am băut plnă n-am mai 
putut. Ăsta-i, mă înțelegi, ma
rele secret: petrece-ți tinerețea 
din plin iără să te mai glndești 
la ziua de mline. dă frîu liber 
pasiunilor, fă „ce-Jl place’,

dacă nu, mai tirzfu ai să re
greți.

Așa să fie oare I E de obser
vat, totuși, că cei ce asemenea 
omului nostru pretind o cunoa
ștere și vădesc dorința de a 
împărtăși și altora mai tineri 
asemenea „adevăruri", nu sint 
de loc dintre cei care se pot 
lăuda cu cine știe ce succese 
de tinerele. Mai mult, dacă-i 
pricepi mai bine, descoperi sub 
obscurele lor plăceri de-o clipă, 
marea cenușie a unei existențe 
plate, fără nimic Înălțător, fără 
vreo reușită oarecare.

Tinerii, tn majoritatea lor, 
Înțeleg azi din ce tn ce mai 
bine că adevărata și marea sa
tisfacție constă Intr-o muncă 
pasionată, în putința ca peste 
ani și ani, amitțtirile legate și 
pline de miez să cuprindă ca

totul altceva decit relatări des
pre „aventuri" absurde.

Nimeni nu pretinde tinerilor 
să nu se distreze. Dar nimeni 
nu mai poate confunda azi en
tuziasmul, generator al atitor 
mari înfăptuiri cu inconștiența 
ce in numele aceleiași tinereți, 
atit de des și de' inadmisibil 
invocate iși irosește timpul, 
banii, poate chiar viitorul în 
meschinăria unor chefuri, in 
aburii cărora acești tineri își 
descoperă alte dimensiuni de
cit cele reale.

Ce gust amar iasă asemenea 
Înălțări de-o clipă ne-o dove
dește șl ,1ntîmplarea de față.

★

Pe o zi căduroasă de început 
de vară, tn fata Gării de Nord

din Timișoara, un tinăr cu fața 
roșie caută să-și convitigă cu 
tot dinadinsul „amicii" inlîm- 
plători să-l însoțească la o 
„cinste*. Deși gesticulează mai 
mult decit s-ar cuveni, se gă
sesc totuși trecători care să re
marce îngăduitor:

—• E și omul cu chei, ce, 
n-are voie ?

O.N., tinărul cu pricina, are 
26 de ani și e calculator prin
cipal la o instituție din Timi
șoara. Sosit proaspăt de pe te
ren și-o ii spus că o țuică n-are 
cum să-i strice.

ti mai rămăseseră cîteva mii 
de lei, sumă ce trebuia decon
tată imediat, reprezentind chen
zinele neridicate ale unor sala
riați. Din păcate țuica a deve
nit aperitiv, apoi masă, ca la 
urmă să se transforme într-un 
chef tn toată regula. O.N. și-a 
descoperit cu uimire o veselie 
și o generozitate ce nu și-o cu
noștea. Cine știe ce „sfat" în
registrat cindva. ce „Îndemn" 
de-a ie lansa la voia lnttmplă- 
rii spre fapte către care „te 
poale duce mintea", t-au rea
părut tn /udecata aburită de

MIHAI HETCO

(Continuare In pag. a tV-a)
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Studenția -

moment

unic
„Frumoșii ani!“... „Neprețuiții ani!“.... Voi,

ani dc studenție !“...
Lițerați de prestigiu v-au închinat tomuri 

întregi; compozitorii — imnuri; profesorii 
— prelegeri... Ghilimelele nu sînt întimplătoa- 
re. Un calculator electronic programat „să ci
tească“ tot ce s-a scris pînă azi despre feri
cita „vîrstă de aur“ — anii de studenție — 
ar constata, spre disperarea dispozitivelor 
sale de memorizare, că s-au consumat mi
lioane de vocative, tone de interjecții, o infi
nită gamă de semne de regret și uimire, toate 
oscilînd între protestul adresat, de regulă, 
anilor — „cină ați trecut ? !“ — și resemna
rea, discret autocritică — „de ce n-am știut 
să-i oprim ? !" Dar, în sfîrșit...

Privită retrospec
tiv, o dată cu inerenta 
trecere a timpului, 
studenția ne apare 
intr-adevăr ca un 
moment unic. Nu 
pentru că ar fi tre
cut „mult prea repe
de“ și nici pentru că 
vîrsta studenției este 
prin ea însăși irepe- 
tabilă. Distanțarea, 
însă, conferindu-ne o 
anume luciditate, ne 
ajută să vedem și pă
durea pe care atunci, 
din cauza copacilor, 
cel mult o bănuiam. 
Studenția, în afara 
oricăror conștiincioa
se ori senzaționale 
metafore, a fost și a 
rămas un moment 
hotărîtor ca definire, 
orientare și cunoaș
tere.

Studentul anului I 
va fi, poate, surprins. 
Studenția — va spune 
— e „meseria“ Iui, o 
meserie grea, pe care 
abia o învață. Și are 
prea multe griji ime-

diate — seminarli, 
cursuri, examene — 
că să mai aibă răga
zul de a reflecta la 
grijile mari.

Dar studentul din 
utimul an ? Studen
tul care, azi, mîine, se 
va afla în producție, 
pe șantier, în uzină, 
la catedră sau la con
ducerea unei coope
rative agricole? 
Ce-ar putea să comu
nice el — acest viitor 
absolvent — colegului 
său care trăiește doar 
cu imaginea, mereu 
mai apropiată și mai 
amenințătoare, a se
siunii din vară ? Și, 
ce-ar avea, cu atit 
mai mult, de trans
mis, la capătul acestei 
hotărîtoare etape de 
viață, elevului care, 
peste cîteva luni, va 
bate la poarta „vira
tei de aur“ și-i va ce
re cu îndrăzneală 
deschide-te ! De alei 
și începutul discuției 
noastre.

Ancheta realizata 
de

Dorel Dorian
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„Puneți copiii în fața monumentelor, în care este încorporată istoria (...), și în felul acesta istoria poporu

lui nostru nu va mai fi o materie de învățat pe de rost astăzi și de uitat mîine, ci un element de putere și de

inițiativă în sufletul fiecăruia dintre ei“. NICOLAE IORGA

ămîntul patri
ei păstrează 

nenumărate 
mărturii ale 
dăinuirii noa
stre milenare 
in această par
te a lumii. 
Semnele mate

riale ale trecutului po
porului român sînt mo
numentele istorice. De
la așezările omenești ale 
diverselor societăți tri
bale — Cucuteni, Turda, 
Vădastra — pină la cetățile 
și orașele de care ne des
part secole, alteori chiar 
milenii — Sarmizegetusa, 
Histria, Suceava etc. — toa
te fac parte din excepțio
nalul nostru patrimoniu de 
istorie și cultură. Moște
nim, cunoscute pină acum, 
peste 5 000 de monumente 
și nenumărate alte vestigii 
istorice. Dintre acestea 
multe au fost înscrise în 
tezaurul culturii universa
le : statuetele neolitice de 
la Cerna Vodă găsite în cel 
mai vechi strat de civiliza
ție omenească, așezările 
fortificate de la Grădiștea 
Muncelului — leagănul et

nic strămoșesc, tezaurul ar
heologic de la Tomis, mi- 
năstirile și cetățile voievo
dului Ștefan, ctitoriile celor 
ce-au fost, în sensul cel 
mai bun, domnitorii pă- 
mîntului rom&nesc, pînă la 
acele mari semne ale is
toriei luptei poporului con
dus de partidul comuniști
lor în încleștarea cu for
țele vrăjmașe omului mun
citor, semne ale victoriei 
sale definitive.

Cum sînt păstrate aces
te moșteniri strămoșești ? 
Tn ce măsură tineretul pa
triei noastre, școala și or
ganizația U.T.C. ar putea 
contribui, prin munca și 
dragostea lor, la îngrijirea, 
cunoașterea și populariza
rea acestor vestigii din tre
cutul poporului nostru ? 
Iată cîteva întrebări esen
țiale in legătură cu care re
dacția ziarului nostru a în
treprins o anchetă în rîn- 
dul unui număr de specia
liști, oameni de știință și 
cultură, reprezentanți ai 
organelor de stat.

• Puncte de reper in is

toria și cultura patriei

• 5000 de monumente 

și vestigii istorice aștea

ptă să fie cunoscute, 

îngrijite

• A vedea inseamnă a 

prețui. Specialiștii se a- 

dresează tinerilor

Prof. dr. docent 
RADU VULPE: —
Vestigiile istoriei po
porului au nu numai 
un considerabil interes 
științific, ci și o uria
șa importanță educati
vă. Cunoașterea lor 
este menită să contri
buie la îmbogățirea 
spirituală, la educația 
patriotică a tineretu
lui. Trebuie să educăm 
tineretul să păstreze 
cu grijă monumentele 
chiar dacă este vorba 
de ruine. Pentru acea
sta trebuie să apelăm 
Ia sentimentele lor pa
triotice, la demnitatea 
umană, la mîndria de 
a fi cetățean al acestei 
țări cu tradiții secula
re. Trebuie să facem 
să vibreze aceste sen
timente intr-un suflet 
tînăr unde vibrația 
este puternică. Tinerii 
trebuie călăuziți prin- 
tr-o propagandă știin
țifică competentă pen
tru a-și aduce contri
buția la valorificarea 
lor.

Datoria pe care o 
are tineretul față de 
monumente ? Orice fel 
de acțiune este bine 
venită afară de una 
singură, aceea de a se 
atinge de monumente. 
Sînt instituții special 
organizate pentru cer
cetarea, clasificarea și 
valorificarea monu
mentelor. Direcția mo
numentelor istorice, 
Institutul de arheolo
gie, diferite muzee re
gionale și locale. Sînt, 
de asemenea, oameni 
specializați. Nimeni nu 
are voie să se atingă 
de monumente oricît 
de bună i-ar fi inten
ția. Un monument este 
greu de restaurat. în
treținerea sa se face 
cu multe eforturi și 
cheltuială. Sarcina ti
neretului, și el trebuie 
să înțeleagă bine acest 
lucru, este să se mo
bilizeze pentru protec
ția monumentelor isto
rice, de cultură sau ale 
naturii.

Dr. arhitect GHEOR- 
GHE CURINSCHI: 
Pentru a respecta mo
numentele istorice, 
pentru a le îngriji și 
păstra, tineretul tre
buie în primul rînd să 
le cunoască. Este de 
datoria noastră, a ce
lor aici de față sa 
menționăm cîte lucruri 
de mare importanță 
s-au făcut în ultimii 
ani pentru îngrijirea, 
pentru valorificarea 
monumentelor. N-ar fi 
însă de bun augur dacă 
n-am aprecia și ce 
trebuie să facem în

continuare. De pildă, 
după părerea mea, 
stadiul în care se 
află actualmente pro
paganda privind mo
numentele este încă 
deficitar. Din acea
stă cauză potenția
lul educativ al acțiu
nii pe care o au mo
numentele prin valoa
rea lor patriotică și 
estetică asupra con
științei oamenilor nu 
este pe deplin ' folosit.

Dispunem de un pa
trimoniu monumental 
nu numai vast și variat, 
dar și bogat în va
lori de mare originali
tate ce ies din comun. 
Aceste valori se în
scriu nu numai în fon
dul de aur al culturii 
naționale, dar, și se 
poate spune fără exa
gerare, se includ de 
la sine pe lista ope
relor cu valoare uni
versală.

Arheolog M. D. MA
TEI : Fiind vorba de 
o acțiune organizată 
după principii științi
fice, trebuie să avem 
în vedere în egală mă
sură pe lîngă sarcina 
de popularizare a mo
numentelor și pe a- 
ceea de însușire a 
unui minimum de cu
noștințe care să asigu
re o platformă științi
fică pentru generația 
tînără, în măsură să-1 
pună pe tînăr oricînd 
în situația de a putea 
contribui efectiv la 
semnalarea șt proteja
rea monumentelor. A- 
vem numeroase monu
mente bine cunoscute 
în străinătate, din care 
unele la noi sînt cu
noscute numai în 
cercuri restrînse, de 
specialiști. Credeți că 
nu ar fi utilă o discu
ție făcută publică pen
tru tineri în legătură 
cu monumentele de 
artă, stilurile și evo
luția lor artistică sau 
evoluția arhitecturii 
pe teritoriul patriei 
noastre ?

EMIL LĂZĂRES- 
CU cercetător princi
pal la Institutul de is
torie a artei: — De ce 
nu s-ar găsi loc și pen
tru o prezentare edu
cativă și de nivel ști
ințific corespunzător a 
celebrei „Cloșca cu puii 
de aur" despre care 
foarte multă lume pre
tinde că știe „ceva“, 
cînd în realitate se 
știe foarte puțin ; sau 
prezentarea statuetelor 
de la Cernavodă ce se 
apropie de cele mai 
mari realizări ale ta
lentului și geniului 
uman ?

M. D. MATEI: Mai

sînt și alte monumen
te care nu au putut să 
intre în grija forurilor 
de specialitate. Mă 
gîndesc cu oarecare 
jenă la monumentul 
care marchează locul 
celebrei bătălii de Ia 
Călugăreni și care se 
găsește astăzi într-o 
asemenea stare incit 
cei care il vizitează se 
pot întreba, pe bună 
dreptate, dacă noi sau 
turcii au ciștigat bă
tălia ! Gîndindu-mă la 
acest loc istoric mă 
gîndesc și la rolul spe
cialiștilor, dar și la po
sibilitățile tinerilor din 
comuna respectivă, din 
altele vecine. Inițiati
vele tineretului, care 
nu trebuie să fie 
limitate, pot fi e- 
fectiv solicitate cît 
mai des. îngrijirea mo
numentelor trebuie să 
devină o deviză a ti
neretului. Cred că ar 
fi bine dacă organiza
țiile U.T.C. și-ar pune 
problema să preia în
grijirea unor monu
mente, aflate pe locu
rile de muncă sau na
tale, făcînd ca acest 
lucru să devină o tra
diție pentru tineret. 
Ar trebui inițiate o se
rie de prelegeri sau 
un gen de conferințe 
care să nu fie altceva 
decît un comentariu la 
unele fotografii sau 
diapozitive cu imagini 
ale monumentelor de 
artă și istorice. Ar fi 
necesar să existe la 
toate școlile diapoziti
ve cu marile monu
mente de artă : Voro- 
nețul, Moldovița, Ho
rezu etc., cu cetățile 
feudale care au rezis
tat atît de eroic inva
ziilor și alte momente 
importante, fapt ce ar 
constitui un splendid 
material didactic pen
tru educația patriotică 
a tineretului și elevilor 
din școală. Nu credeți 
că a venit vremea ca 
și la casele de cultură 
— ale tineretului, sau 
altele — să existe o 
preocupare mai serioa
să în această privință ?

EMIL LĂZĂRES- 
CU: în afară de te
leviziune, cinematogra
fie și radio, instituții 
care ar trebui să se o- 
cupe cu mai multă 
competență de popu
larizarea valorilor mo
numentale, un alt mij
loc care contribuie la 
educația patriotică a 
tineretului îl constitu
ie excursiile la monu
mente și la importan
tele locuri istorice din 
țară. Acestea însă tre
buie neapărat făcute 
sub îngrijirea unui

ghid cu o anumită pre
gătire, excursiile să 
nu constituie o simplă 
plimbare în urma că
reia aduni un număr 
mai mare sau mai mic 
de impresii. în mo
mentul de față lucru
rile merg greu din ca
uză că ghizii O.N.T 
sînt departe de a avea 
competența necesară.

RADU FLORESCU. 
membru în Consiliul 
muzeelor : în plus ar 
mai trebui ca O.N.T. 
..Carpați" să inițieze 
diferite trasee turistice 
noi, care să cuprindă 
mai multe obiective de 
importanță istorică. De 
asemenea ar fi bine 
clacă în vacanțe, diri 
ginții de clasă sau 
profesorii de speciali
tate ar porni cu elevii 
în excursii tematice — 
în funcție de materiile 
însușite Ia clasă. Și 
mai e o problemă. 
Cunosc cazuri cînd ti
nerii nu cunosc monu
mentele din locurile 
natale sau știu foarte 
puține lucruri despre 
acestea.

Arh. EUGEN A- 
POSTOL: Așa se și 
explică proasta îngriji
re a unor monumente 
care au căpătat altă 
utilizare. în Palatul 
Brîncovenesc de la 
Potlogi recent restau
rat, se păstrau cartofi. 
Elevii liceului nr. 1 
din Craiova nu știu că 
în biblioteca școlii lor 
se află o parte din te
zaurul de cărți al dom
nitorului Brîncoveanu 
(alte cărți din tezaur 
sînt răspîndite prin 
străini: la Viena, Lon
dra, Constantinopol, 
Atena). Toată lumea 
trece pe lîngă tiparnița 
lui Dosoftei din Iași — 
dar nu se știe că în 
această casă de piatră 
s-au scos de sub tea
scuri primele tipărituri 
românești. De ce nu 
se știe ? Fiindcă nu 
există pe zidurile ca
sei nici un indiciu care 
să vorbească despre 
acest lucru. Atunci de 
unde să știe tineretul ?

Arheolog T. SUCE- 
VEANU : Spre exem
plu singurul lucru — 
care l-au găsit impor
tant organele locale — 
pentru cetatea Istria 
a fost că scrie pe un 
panou : „Bufet bine a- 
sortat“ sub care au 
mai desenat o găină 
friptă și o sticlă cu 
vin (cetate frecventată 
într-un sezon de 50 000 
de turiști). O proastă 
informație asupra ce
tății o dă și Editura 
Meridiane care tipă
rește pe o carte poșta

lă ilustrată „informa
ția“ că Istria datează 
din sec. VI-VII î.e.n. 
Mă întreb, în cîte mii 
de exemplare s-a fal
sificat prin aceste ilu
strate adevărul isto
ric ?

Prof. dr. RADU 
VULPE : Oficiul Na
țional de Turism tre
buie să organizeze mai 
eficient cursurile de 
pregătire a ghizilor, 
specializîndu-i, dacă e 
cazul, pentru monu
mentele dintr-o anu
mită parte a țării. La 
cele mai de seamă mo
numente : Cetățile da
cice de la Grădiștea 
Muncelului, Cetatea 
Istria, monumentele 
din Nordul Moldovei 
și la alte complexe ar
heologice, să fie con
stituite puncte muzeis
tice — cu ghizi califi
cați. Unele puncte mu
zeistice frecventate 
des de vizitatori ră- 
mîn neacoperite toc
mai pentru că există 
un număr insuficient 
de ghizi. în aceste 
locuri ar putea fi a- 
trași tineri profesori 
de istorie care să asi
gure un ghidaj califi
cat la monumentele 
din regiune. în pre
zent acest lucru, în u- 
nele locuri, se face de 
sătre diletanți.

★

Pe teritoriul patriei 
noastre există un nu
măr imens de vestigii 
ale trecutului ce tre
buie cercetate și puse 
în valoare. Acest lucru 
îl fac arheologii, isto
ricii, arhitecții, restau
ratorii etc. Cum sînt 
formate aceste cadre 
tinere ? Primesc ele în
drumarea necesară ?

Dr. arhitect GHE- 
ORGHE CURINSCHI : 
Direcția monumentelor 
istorice, deși este o in
stituție tînără cuprinde 
circa 600 de oameni, 
arhitecți, istorici, ar
heologi, ingineri, teh
nicieni și muncitori ca
re lucrează în domeni
ile de cercetare, pro
iectare și execuție a 
lucrărilor de restaura
re. Numărul specialiș
tilor care activează în 
momentul de față în
trece numărul tuturor 
restauratorilor care 
au lucrat în România 
în decursul unei pe
rioade de 70 de ani, 
între 1880 și 1950. 
Multe lucrări impor
tante cunoscînd pro
iectarea clădirii de 
protecție a monumen
tului roman cu mozaic 
de la Constanța, lu
crările de conservare a

...„Sînt mulți care cred că numai în 
afara granițelor este de văzut grandio
sul sau artisticul sublim (...) Avem însă 
monumente neștiute (...), o Bologna u~ 
riașă, o gigantică țară de turnuri ... Ar 
incinta și ochiul cel mai educat“.

GEORGE CĂLINESCU
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monumentelor din zo
na hidrocentralei Por
țile de Fier, restaura
rea unor monumente 
de la Cricău, Criș, Ile- 
rești, Baia au fost în
credințate unor cadre 
tinere. Institutul de 
arhitectură este în 
momentul de față sin
gura instituție de în- 
vățămînt superior ca
re dă un început de 
specializare în restau
rări. Or, în general, 
absolvenții care și-au 
ales această ramură 
sînt repartizați în in
stitute de alt profil și, 
practic, sînt pierduți 
pentru domeniul de 
restaurare.

Arh. IRINA ROSET- 
TI: Sînt proaspăt
absolventă a Institutu
lui de Arhitectură. Din 
anul al III-lea mă pre
găteam pentru restau
rări de monumente is
torice. Am și dat lu
crarea de diplomă cu 
un proiect de mu
zeu istorico-etnogra- 
fic din zona Por
ților de Fier. Pro
iectul a avut succes 
și am crezut că în 
continuare voi lucra 
tot în acest domeniu. 
Dar repartiția, la sfîr- 
șitul facultății, am 
primit-o la C.F.R. A- 
cum lucrez în cu totul 
alt domeniu decît spe
cialitatea pentru care 
m-am pregătit.

Dr. arhitect GHE
ORGHE CURINSCHI : 
Absolvenții Institutu
lui de arhitectură care 
s-au specializat în res
taurarea de monu
mente ar avea un te
ren corespunzător de 
activitate dacă direc
țiile de sistematizare,

arhitectură și proiec
tare a construcțiilor 
ar organiza nuclee de 
restaurare. Aceasta ar 
corespunde și nevoilor 
unei cuprinderi mai 
largi, în acțiunea de 
conservare a monu
mentelor de importan
tă regională și locală. 
Pentru pregătirea ca
drelor de restauratori 
ar fi, de asemenea, bi
nevenită trimiterea u- 
nor tineri la speciali
zare la instituții con
sacrate cum este Cen
trul internațional pen
tru conservarea bunu
rilor culturale de la 
Roma al U.N.E.S.C.O., 
unde Comitetul de Stat 
pentru Construcții, 
Arhitectură și Siste
matizare, care îndru- 
mează activitatea în 
domeniul restaurări
lor, este membru.

BORIS ZDERCIUC: 
însăși această aso

ciere : „tineret — mo
numente“ este plină 
de semnificații. Mo
numentul evocă trecu
tul de cultură sau e- 
roic, iar tineretul re
prezintă prezentul și 
viitorul care va trebui 
într-un fel sau altul 
să preia această tra
diție creatoare a tre
cutului și s-o transmi
tă mai departe gene
rațiilor care vor veni. 
Orice comunitate înce
pe să-și strîngă și 
să-și prețuiască moș
tenirile de cultură 
create, în momentul 
cînd se ridică la con
știința valorii lor. Din 
acest punct de vede
re statul nostru spri
jină din plin acțiunile 
pentru conservarea și 
refacerea acestor va

lori de cultură, create 
în trecutul istoriei 
noastre. între altele 
— lucrez la Muzeul 
satului și prin natura 
profesiunii sînt foarte 
apropiat de acțiunile 
care s-au desfășurat în 
acest domeniu. Nu es
te pentru prima oară 
cînd se pune problema 
participării tineretului 
la păstrarea monu
mentelor, la sprijini
rea acțiunilor de strìn
gere a acelor obiecte 
și documente care în
tr-un fel sau altul pot 
lărgi o pagină din is
toria poporului nostru. 
Foarte multe colecții 
muzeale au fost adu
nate, datorită partici
pării elevilor de școa
lă. Am folosit tineretul 
și pentru munca de 
cercetare. Personal am 
cercetat un obicei 
foarte interesant din 
Transilvania prin in
termediul studenților. 
Tineretul are afinitate 
și pasiune pentru ase
menea preocupări. La 
Palatul pionierilor e- 
xistă o sumedenie de 
cercuri, denumite
„mîini îndemînatice“ 
care valorifică în ac
țiunile lor ceramica 
populară, țesăturile 
etc. Cred că pe lîngă 
aceste acțiuni ar tre
buie să fie prezente ci
clurile de conferințe 
despre muzee și mo
numente atît în școli 
sau universități cît și 
în cluburi sau case de 
cultură. Ar trebui în
treprinse mai multe 
vizite organizate la 
monumente și niuzee 
ele însele fiind întot
deauna un monument. 
Consiliul muzeelor a

luat hotărîrea să fie 
păstrate în centrele 
vechi anumite monu
mente de arhitectură 
țărănească în comple
xe arhitecturale, cu 
tot inventarul de o- 
biecte casnice. Ase
menea case muzeu pot 
să apară, în oricare 
sat. Tineretul ar pu
tea să-și aducă o con
tribuție eficientă nu 
numai la întreținerea 
și îngrijirea lor, dar și 
pentru constituirea co
lecțiilor de obiecte 
pentru aceste case- 
muzeu. M-au impre
sionat adînc într-o re
centă călătorie cele 
văzute la Țicleni, în 
Gilort, unde unele o- 
biecte create de price
perea și iscusința o- 
mului din popor depă
șesc orice imaginație. 
Nu am văzut nicăieri 
asemenea valori arhi
tectonice, o atît de înal
tă concepție artisti
că. Tot nordul Olteniei, 
Maramureșului și Mol
dovei este plin de a- 
semenea monumente. 
Nu e bine să fie păs
trate? Aceste valori 
dacă nu sînt conserva
te — vor fi pierdute 
pentru totdeauna ! Ia
tă un teren foarte vast 
pentru tineret.

RADU FLORESCU : 
Dacă este vorba să 
cultivăm în rîndurile 
tineretului respectul, 
interesul și dragostea 
pentru monumente, 
urme ale trecutului 
poporului nostru, tre
buie să pornim de la 
accepția mai largă ; de 
la ciobul descoperit în
tâmplător și pînă la ca
tedralele impunătoare 
sau cetățile antice, 
toate sînt monumente. 
Dar trebuie să atra
gem atenția asupra u- 
nui lucru : tinerii ca
re participă la aceste 
acțiuni trebuie să aibă 
conștiința înaltei lor 
răspunderi. Iar cel ca
re îi îndrumă pe tineri 
trebuie să fie om cu o 
anumită pregătire, cu 
anumite posibilități de 
contact cu aceștia. Am 
asistat la unele acțiuni 
ale tineretului și am 
văzut cum, lipsiți fi
ind de îndrumare, scot 
la capăt unii din ei 
acțiunile de întreține
re a monumentelor. 
Le întrețin în așa fel 
îneît nu mai rămîne 
piatră pe piatră. Ori 
trebuie să ne ferim de 
astfel de lucruri.

GH. CURINSCHI : 
De asemenea, este bi
ne ca la nivelul școli
lor și facultăților să 
se poată aborda acea
stă problemă în cadrul 
unor forme specifice 
de educare. In ceea ce 
privește excursiile ele 
trebuie făcute în așa 
fel îneît să cuprindă 
cît mai multe monu
mente atît din zona a- 
propiată cît și din zo
na mai îndepărtată a 
vremurilor. Am avut 
deseori de-a face cu 
tineri care nu înțele
geau nici rostul, nici 
importanța unor mo
numente pentru că nu 
au vizitat niciodată 
vreun monument în
tr-un mod sistematic.

EUGEN LĂZARES- 
CU : De aceea educația 
patriotică a tineretului 
trebuie începută chiar 
din școală. Aici se 
poate stabili, sub în
drumarea profesoru
lui, primul contact cu 
istoria materială a po
porului. Așa cum s-a 
mai spus, din foarte 
multe sate au dispărut 
monumentele tocmai 
pentru faptul că nu au 
fost prețuite cum se 
cuvine. Ducîndu-mă 
la Buda—Cislău am 
văzut cum oamenii au 
scos cărămida dintr-un 
monument ca să-și fa
că cuptoare de pîine. 
Dacă exista în sat un 
singur om care să ai
bă limpede noțiunea 
de monument nu se 
petrecea acest lucru 
De asemenea, trebuie 
sfătuiți copiii — și în 
general tineretul — că 
nu e nici o glorie să-și 
înscrie numele și locul 
de baștină pe pereții 
diverselor cetăți și

castele medievale. Și 
eu sînt de aceeași pă
rere cu tovarășul prof. 
dr. Radu Vulpe : „Ori
ce fel de acțiune în
treprinsă de către 
școală sau organizații
le de tineret este bine 
venită, afară de una 
singură, aceea de a nu 
se atinge de monu
mente“.

BORIS ZDERCIUC: 
Ar fi bine ca în șco
lile din zonele cu ma- __ 
nifestări etnografice 
intense să fie introduși?, 
cercuri de „Mîini înde
mînatice“ în care ele
vii să deprindă arta 
strămoșilor. Mă refer 
la ceramica de Oboga, 
sculpturile în lemn dih 
Maramureș sau tehni
ca țesăturilor și cu
săturilor ș.a.

Tinerii sînt cei mai în 
măsură să preia în 
grijă anumite monu
mente care se află în 
localitatea lor. Nu 
este necesar să inter
vină ca specialiști ci e 
bine să aibă numai gri
jă și dragoste față de 
monumentul respectiv. 
De asemenea, sînt foar
te multe monumente 
de cultură populară: 
mori de apă, de vînt, 
obiecte de uz casnic etc. 
care nu pot fi aduse la 
muzeele etnografice 
însă ele pot fi păstrate 
foarte bine la fața lo
cului în sate în „custo
die locală“. Este o 
chestiune acută care 
trebuie sprijinită de 
organele și instituțiile 
locale fiindcă la ora 
actuală există destul 
de multe valori arhi
tecturale necorespun
zător îngrijite. De 
pildă Castelul Criș — 
de la Sighișoara — o 
capodoperă a Renaște
rii — este folosit ca 
depozit de lemne.

★
în neconservarea a- 

cestor monumente nu 
intervine atît factorul 
timp cît factorul men
talitate ! Trebuie să. Ie 
fie explicate pe larg 
tinerilor, ce ne leagă 
pe noi, oamenii de as
tăzi — de aceste mo
numente, chiar dacă 
unele, aparent, nu au 
nici o valoare prac
tică. Ar trebui să se 
editeze un „Ghid“ al 
monumentelor în mai 
multe limbi care să 
servească oricărui tu
rist român sau străin. 
Există țări care își 
popularizează castelele 
și cetățile feudale — 
pînă și pe etichete. 
Deocamdată noi nu 
avem încă ilustrații 
suficiente.

Tineretul ca șă păs
treze aceste monumen
te trebuie să le cu
noască, să le vadă, să 
afle despre valoarea 
și semnificația ce o 
poartă un zid, o ruină, 
sau o cetate de pă- 
mînt, un vas incomplet 
sau o catedrală. Mai 
sînt, de asemenea, o 
seamă de monumente 
locale — neprețujțe de 
nimeni și lăsate în gri-t 
ja nimănui. Astfel se 
cunosc denumirile ..le- 
gate de păstoritul 
transhumant — „dru
mul oilor“ și „drumul 
sării“. O parte din a- 
ceste drumuri treceau 
chiar prin București. 
Pe aceste drumuri 
pastorale au legănat 
ciobanii doina și au 
compus Miorița — va
riantelor căreia nu li 
se mai știe numărul. 
Mai există, din Olte
nia, pînă lîngă Drăgă- 
șani „Drumul împăra
tului Traian“ sau 
„Brazda lui Novac“ și 
alte locuri acoperite 
de legendă. Acestea nu 
pot primi o îngrijire 
specială — dar e bine 
să fie cunoscute.

Monumentele nu ne 
oferă doar dreptul de 
a fi admiratori pasivi 
ci și obligația patrio
tică, de mare răspun
dere, de a lăsa gene
rațiilor viitoare ceea 
ce am moștenit de la 
strămoși.

Anchetă realizată de
ION MARCOVICI



De la stinga la dreapta : 
MIHAI CÖCULESCU, 
DOMNIȚA CRIȘAN,' 
VIRGIL BĂNCILĂ, 

VASILE NIȚU

Moment semnificativ pen
tru studenție : controver
sa colegială din preajma 

examenelor
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Acuzîndu-și (și scuzîn- 
du-și) de la bun început 
inerenta lipsă de obiectivi
tate („mi-e foarte greu să 
vorbesc despre studenție... 
pentru că sînt încă stu
dent“), medicinistul Mihai 
Coculescu — I.M.F. anul 
VI — nu se angajează să 
pronunțe, ceea ce medical 
s-ar numi un diagnostic 
fără drept de apel. „De 
altfel — cum ne spune el 
— o singură dată am privit 
viața .de student din afară... 
pe cînd eram elev.

Profesional, firește, stu
denția a fost un „moment“ 
important. Cursurile, labo
ratoarele, examenele. în
semnau cunoștințe. Și căpă- 
tind cunoștințe, căpătăm în
credere. încrederea atît de 
necesară investigării, expe
rimentului, acumulării de 
noi cunoștințe. Așa am a- 
juns și la primul meu re
ferat științific. Nu știu cit 
era de original și de bogat 
în concluzii, dar era în 
orice caz primul meu refe
rat. A urmat, apoi, prima 
experiență cu microelec- 
trozi. Tot felul de aparate, 
zeci de butoane. Șase osci
lografe sincronizate. Came
ră blindată, fotografie și 
film. Priveam și ascultam. 
Multe le învățam abia a- 
tunci. Adesea întrebam. 
Multe întrebări rămîneau 
fără răspuns. Dar vedeam 
cum se rezolvă probleme, 
ce înseamnă o „echipă“ și 
cum se străduiesc să con
firme o ipoteză trei oa
meni de specialități diferi
te : un fiziolog, un farma- 
colog, un inginer electro
nist. Și învățam să nu mă 
sperii de ceea, ce încă nu 
știam. Un; al doilea moment 
important l-a constituit, îmi 
amintesc,. prelucrarea re
zultatelor, din perioada de 
practică. Zbuciumul. Cre
ionul, compasul și lupta. 
Un calcul statistic cu rezul
tat'50 la sută... A reușit? 
Dar nu e o întîmplare ? Nu 
era povestea paHarului pe 
jumătate plin ? Pe jumătate 
gol?>A urmat un nou ciclu 
experimental, un test, o 
confirmare. Treptat și exa
menele au devenit altceva. 
Nu mai erau o ambiție, ci 
un examen de tărie, de for
ță de asimilare, de sinteză.

Da, un rol important l-au 
avut și referatele prezenta
te la diferite sesiuni stu
dențești și articolele trimi
se la diferite întîlhiri inter
naționale... Mai important 
însă mi se pare faptul că 
munca noastră a căpătat 
treptat, pe parcursul a șase 
ani, o direcționare tot mai 
precisă, un sens tot mai 
uman.

Dacă studenția, e sau nu 
un moment unic ? Probabil, 
cînd voi încărunți, voi ști ce 
a fost unic. Deocamdată aș
tept nerăbdător ce va ur
ma. Iar cit privește poeticul 
„farmecul tău, tinerețe, nu 
stă în puterea de a realiza 
orice, ci în credința faptu
lui că poți realiza orice“, 
fiind tînăr, nu pot fi decît 
sincer convins că voi infir
ma cea de a doua jumătate 
a acestei afirmații supusă 
mereu verificării și reveri- 
ficării: Coeficientul de ne
prevăzut... și educarea vo
inței.

Mai categorică decît co
legul ei, medicinista Dom
niță Crișăn — din același 
an VI — ne declară că stu
denția, este indiscutabil un 
moment unic ca vîrstă, ca 
aspirații, ca entuziasm și 
încredere (rareori exagera-
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tă) în forțele proprii. Un 
moment unic totodată — și 
Domnița Crișan ne suge
rează să insistăm asupra 
acestui aspect, ca putere de 
muncă, de cuprindere, pă
trundere și asimilare a unor 
noi cunoștințe.

Lipsa oricărui fixaj for
mal pe aspirație și căutări, 
absența în general a ideilor 
preconcepute conferă ani
lor de studenție — și r nu 
trebuie omis acest fapt — 
o mare capacitate (și labili
tate) profesional-științifică 
și afectiv profesională. A- 
cum și aici se nasc pasiu
nea și competența viitoru
lui specialist. Acum și aici 
învățăm să ne organizăm, 
să stabilim direcțiile în 
care putem da maximum 
de randament, domeniul în 
care nutrim speranța că 
vom putea adăuga ceva 
nou. Acum și aici se for
mează, în sfîrșit, spiritul 
cercetător, se dezvoltă re
ceptivitatea la nou, se în
sușește dialectica cercetării 
cu tot coeficientul ei de ne
prevăzut.

Și pentru că acest coefi
cient de neprevăzut se cere 
mai pe larg discutat, Dom
nița Crișan renunță la to
nul atît de categoric al pri
melor afirmații în favoarea 
unei interpretări oarecum... 
mai subiective. „Sigur că 
tineri fiind, sîntem nu nu
mai entuziaști dar și nerăb
dători ; ni se pare că totul 
merge prea încet, disperăm 
încercînd și tot îricercînd, 
(nu avem încă echilibrul și 
calmul vîrsteî mature). 
Alteori ni se pare că am 
descoperit lucruri deosebite 
sau că totul e mult prea, 
simplu (un profesor mai 
vîrstnic ne spunea : totul 
pare simplu cînd știi prea 
puțin sau cînd știi foarte 
mult). Uneori sîntem deza
măgiți cînd vedem că au 
mai avut și alții ideile 
noastre și, poate, chiar ceva 
mai înainte“.

Apoi, cu convingerea 
riguros medicală că ci
titorilor ca și doctorilor, de 
altfel, nu e recomandabil să 
le faci destăinuiri numai 
pe jumătate, mărturisește 
că și î ei, personal, i s-a în- 
tîmplat... „La prima mea 
lucrare științifică am por
nit de la un fapt de obser
vație clinică... Conștatînd o 
anumită constanță în cazul 
unor modificări ale curbei 
balisto-cardiografi.ce, în 
cazul unei anumite maladii 
cardiace am încercat să 
concluzionez științific asu
pra evoluției bolii. Am lu
crat mult, am izbutit... nu- 
mai că în preajma comuni
cării oficiale am descoperit 
o lucrare, de aproape 10 
ani, care ajunsese exact la 
aceleași observații. Bine
înțeles: că am renunțat la 
comunicarea noastră, atît 
de „originală“. Dar, după 
primul moment de dezilu
zie, am reluat lucrul, am 
lărgit tematica, am făcut și. 
alte investigații, pe care 
le-am corelat cu modifică
rile găsite inițial, am extins 
studiul la un număr mare 
de bolnavi și după încă un, 
an lucrarea devenise utilă 
chiar dacă ideea nu era 
nouă. Făcusem un pas îna
inte“. Și, concluzionînd : 
studenția e un moment unic 
prin forța specifică vîrstei 
de a trece peste încercări, 
dificultăți inerente, eșecuri: 
un moment unic în educa
rea voinței și a responsa
bilității — suportul lucid 
al oricărui . act volitiv.

GABRIELA IONESCU
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Cu aceeași întrebare — 
semnificația anilor de stu
denție — ne adresăm, în 
chip excepțional și unui 
student din anul II. (VIR
GIL BĂNCILĂ de la IPGG 
București).

Firește, îl vine greu să 
răspundă, n-a intrat încă 
în materiile de specialitate, 
n-ar putea să ne destăinuie 
nici unul din secretele vii
toarei sale profesii... Că 
studenția e o etapă hotărî- 
toare în devenirea sa ? — 
nu are ‘nici un dubiu. Dar, 
evident, convingerea sa, 
spre regretul său și al nos
tru, nu are încă o acope
rire „de viață“. Dar există 
și un lucru de care Virgil 
Băncilă este foarte convins. 
Studenția poate fi hotărî- 
toare în formarea unui a- 
devărat spirit colegial, to
vărășesc, de'echipă. „Majo
ritatea timpului ți-1 petreci 
împreună cu colegii de gru
pă — la seminarii, în labo
rator, în biblioteci, în că
min. La început nu-i cu
noști sau îi cunoști prea 
puțin. Pe urmă însă rela
țiile depășesc salutul și po
litețea formală. Viața gru
pei devine viața ta. Rezul
tatele colegilor tăi — re
zultatele tale. Firește, nu 
dintr-o dată și nu-i chiar 
ătît de simplu cum o spun

SENTIMENTUL
împlinirii
Inginerul constructor 

CORNEL ATANASIU, in
giner de numai cîteva luni 
— și-a susținut examenul 
de stat la începutul lunii 
februarie — are marele a- 
vantaj de a putea vorbi 
despre studenție din afara 
ei și totuși încă, foarte de 
aproape.

Ce-au însemnat pentru 
mine anii de studenție ? 
Mult, foarte mult. De la 
convingerea că mi-am ales 
bine profesia —■ convingere 
pe care sincer vorbind am 
căpătat-o abia în anii de 
facultate — și pînă la pri
ma întîlnire, pe teren, cu 
profesia — cînd alegerii 
oarecum „teoretice“ i s-a 
adăugat un anume senti
ment al împlinirii — stu
denția a însemnat pentru 
mine momentul impulsio
nării. Cînd și cum l-am in
tuit prima oară ? Era în 
timpul unei excursii de stu
dii la șantierul podului 
peste Mureș, la Ilia. Ingi
nerul Gheorghe Șincai ne 
conducea prin șantier dîn- 
du-ne acel minimum de 
explicații do care are ne
voie un viitor profesionist, 
un confrate, un inginer care 
mîine ar putea fi solicitat 
să lucreze pe un șantier si
milar. Ascultindu-I, 1 însă, 
încercam pentru prima oa
ră, atît eu cit. și colegii 
mei, un sentiment de min- 
drie și o certitudine apar
te : că într-adevăr se poate 
conta pe fiecare din noi. 
Am înțeles totodată că a 
construi poduri mai suple, 
mai trainice, care să in
cinte ochiul și să dea frîu 
liber fanteziei, obligă la o 
muncă perseverentă, la cu
noașterea experienței celor 
dinaintea ta, la efortul do 
a descoperi tu însuți lu
cruri noi. Și aș mai subli
nia o convingere pe care 
am căpătat-o în anii de fa
cultate : că profesia se în
vață continuu și că a învăța 
(a te recalifica, eventual) 
răspunde unui imperativ al 
epocii noastre.

eu acum... Nu fără contro
verse, nu fără dificultăți, 
individualismul are și el 
rădăcini... Treptat se cre
ează însă o opinie a grupei 
și asta e cel mai important. 
Că mai există izolați ? ego
iști? Nu spunem „nu“. Dar 
nici' noi nu am capitulat. 
Pentru că asta ar trebui să 
cîștigăm în anii studenției: 

A TE REALIZA=A RĂSPUNDE
ÎNCREDERII

sentimentul că răspundem 
pentru fiece om și că nu 
avem nici un om de pier
dut“.

NIȚU VASILE, student 
în anul IV la același insti
tut — IPGG București — 
a intrat la facultate, cum 
spune el, „ceva mai tîrziuț“, 
după ce lucrase timp de 
cinci ani ca lăcăttiș mecanic 
la Rafinăria Teleajen. „La

Prezentă în aproape toate 
intervențiile, niciodată ne
gată, mult discutata pro
blemă a personalității stu
dentului (semnificații, spe
cific, trăsături distinctive) 
păstrează într-un anume 
sens „capul de afiș“ al dez
baterii.

Un scurt sondaj, deosebit 
de eficient prin sinceritatea 
răspunsurilor, ne-a confir
mat de altfel că problema 
preocupă în chip deosebit 
chiar și pe cei care, parado
xal, nu și-au pus-o... Dar 
lăsînd gluma de o parte :

Toți cei care ne-au răs
puns (Adriana Nedelcu, a- 
nul IV Biologie ; Mariana 
Avram, anul III Fizică, E- 
lena Dinu, anul V Istorie 
și Gabriela Ionescu, anul 
III Biologie) n-au avut nici 
o ezitare în a declara stu
denția drept o etapă hotă- 
rîtoare în formarea ansam
blului de trăsături și de
prinderi care definesc per
sonalitatea viitorului inte
lectual.

Dar care sînt aceste tră
sături ? Vizează ele, în chip 
exclusiv, competența pro
fesională ? Au în vedere, 
în primul rînd (și numai) 
datele „moral volitive ? „Se 
poate vorbi, în sfîrșit, de o 
trăsătură (sau trăsături) cu 
un anumit caracter gene
ral, ori de un anumit „fac

■

Crescut și educat în a- 
cești 22 de ani de viață 
nouă ai țării, studentul de 
azi e parte integrantă a 
noii realități socialiste. Ter
menul obișnuit de atașa
ment, în cazul lui, este o 
haină prea strimtă. El este 
al acestor ani, trup și su
flet. Convingerile îi sînt 
implicite. Conștiința de 
sine, sentimentul răspunde
rii și demnitatea — coordo
nate firești. Pe aceste coor
donate există, se definește,' 
comunică. A nu vedea a- 
ceastă stare de fapt în
seamnă a nu vedea nimic. A 
nu înțelege însă că fiecare 
proces evolutiv, ascendent, 
cunoaște pe lîngă marile 

început nu mi-a fost prea 
ușor. Pentru că nu e ușor 
să te întorci la carte după, 
ce ai întrerupt. Dar pentru 
mine studenția tocmai asta 
a fost: un examen perma
nent al voinței. Dar voință 
— nu simplă îndîrjire — 
adică o voință exersată care, 
include spirit de prevedere, 
disciplină riguroasă de stu-

diu, un stil de muncă a- 
decvat posibilităților talc. 
Din acest punct de vedere 
al dobîndirii unui stil pro
priu de muncă,: studenția a 
însemnat și pentru mine un 
moment hotărîtor“.

MIIIAELA PANEA, din 
anul III Facultatea de chi- 

' mie a Institutului politeh
nic din București ne-a vor
bit și ea, în spiritul acelo

rași intervenții de impor
tanța pregătirii ritmice, de 
obiceiul de a nu'aștepta să- 
ți se dea totul de-a gata, 
de efortul de a căuta și a 
sintetiza esențialul și — 
ceea ce i se pare definito
riu pentru stilul unui stu
dent — „de a învăța în 
perspectiva profesiei, chiar 
atunci cînd ți se cere să 
faci b lucrare, care nu este 
nici cea: mai originală, nici 
cea mai ' dificilă cu pu
tință“.

Răspunsurile, de bună 
seamă, diferă. Virgil Băn
cilă insistă asupra educării 
în anii studenției a spiritu
lui activ, solidar, colegial și 
al convingerii că grupa răs
punde pentru fiece om. Ni- 
țu Vasile subliniază auto- 
educarea și disciplina efor
tului. Mihaela Panea — rit- 
marea procesului de profe
sionalizare încă de pe băn
cile facultății. Ceea ce, însă 
conferă o unitate aparte a- 
cestor trei răspunsuri este 
convingerea că exigențele 
zilei de mîine stabilesc în
datoririle studentului de azi 
și că a te realiza, devenit 
sinonim cu a răspunde în
crederii îți conferă cu-anti
cipație un loc al tău în. 
frontul larg al construcției 
socialiste a țării.

tor comun“ al acestei per
sonalități colective în for
mare ?

Răspunsurile în sine — 
și aceasta a constituit în
tr-un fel trăsătura lor dis
tinctivă — au fost mereu 
la obiect, au evitat tonul 

A PERSONALITĂȚII
așa-numit „general“ și au 
refuzat categoric orice ur
mă de grandilocvență (ni
mic nu convinge mai puțin 
decît bătaia cu pumnul în 
piept).

Răspunsurile au mai con
firmat totodată un anumit 
efort de maturizare (și pro
fesionalizare) dar fără să-1 
sublinieze ca pe un merit 
senzațional, ci ca pe o da
torie firească.

Răspunsurile, în sfîrșit — 
indiferent că se refereau la 

IIMU CERTITUOIMLOR 
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afirmări și inerente neiz- 
butirî, ezitări și accidente, 
înseamnă a nu-i înțelege 
dialectica, a deschide drum 
îngăduitoarelor aparențe 'și 
idilizărilor totdeauna ma
ligne.

Discuția — chiar și în a- 
ceastă fază de început — 
ne-a subliniat încă o dată

programele profesionale sau 
la atît'de puțin ’ discutata 
„viața afectivă“ — ne-au 
lăsat; să întrevedem o anu
me convingere structurală, 
intimă, ,xa jnai binele ,nu 
se poate obține decît prin- 
tr-un efort critic, intuind și 

combătînd tot ceea ce-i pe
rimat, inert, sclerozat“.

Factorul comun al celor 
patru ’răspunsuri ni s-a pă
rut a fi conștiința de sine, 
o conștiință de sine în con
tinuă ascendență, incluzînd 
în mod cert un marc senti
ment al răspunderii.

Că nu este încă totul fă
cut ? Că toate aceste trăsă
turi ale eticii noi, socialis
te, se cer încă îndelung și 
perseverent cultivate ? Că 
o parte din cei care au răs
puns la sondaj n-aveau ex- 

că refuzul spontan al orică
ror , ahsolutizărj rigide, . li
mitative, atît de lăudabil în 
esență, se poate transforma 
în cel mai banal și insipid 
spirit de frondă. Plusul de 
luciditate, chemat să corec
teze excesele romanțioase, 
se poate întîlni cu ironia a- 
tinsă de cinism. Dorința de 
a-ți trăi viața din plin se 
poate transforma, mai ales 
la 18 ani, într-o fugă con
tinuă după divertisment și 
distracție. Multilateralita
tea se poate-întîlni și ea cu 
risipirea, o mie de preocu
pări — cu lipsa de preocu- 

,pare. Că aceste cazuri re
prezintă' excepții ? Că cei 
vizați nu sînt mulți ? Chiar 
atunci cînd nu sînt mulți, 
sînt încă prea mulți. Și 
grav ar fi să nu le-o spu
nem ori să-i iertăm prea 
ușor. I-am obișnui cu im
presia absolut falsă că pot 
trăi pe spatele altora, prin 
munca altora, în dauna al
tora. Și ar însemna, din 
cauza acelorași dioptrii idi- 
lîzante, să nu intuim peri
colul virotic pe care-1 re
prezintă aceste cazuri, de
parte de a fi „unicate“. 
Dar și aici — cum ar spu
ne, probabil Mihai. Cocules
cu ori Domnița Crișan — 
important e să începem tra
tamentul la timp și să in- 
legem, în. sfîrșit că i'diliză- 
rile nu sînt decît o variantă 
a: indiferenței.

Concluzii ? Nu . ne-am 
propus. O discuție tre.buie 
înainte clc tdate să deschidă 

periența discuției și nu pu
teau adesea descoperi sem
nificațiile din - cauza fapte
lor? Că răspunsurile lor, 
consemnînd experiențe, re
flectau în egală măsură și 
subtile împotriviri ale ve
chiului, prejudecăți și ste
reotipii mai mult decît fla
grante față de propriile lor 
convingeri de viață ?

Dar tocmai de asta și 
credem că anii de -studen
ție — viața intelectuală in
tensă și viața de colectiv — 
pot avea un cuvînt hotărî
tor. Perseverența fără li
mită în aspirații și solicita
rea permanentă spre auto- 
depășire nu se nasc din se
nin. Dorința de afirmare, în 
contextul unei afirmări co
lective, trebuie să înfrîngă 
și ea limitele individualis
mului. îngăduința călduță 
se cere diferențiată la fel 
— și nu numai în vorbe — 
de încrederea care poate 
stimula îndreptarea și. 
transformarea unui minus 
în plus. Dar nu tocmai în 
acest sens studenția se do
vedește încă o dată o etapă 
hotărîtoare în formarea 
personalității viitorului in
giner, medic, poet, profesor 
sau constructor ? Și nu din 
acest punct de vedere se 
confirmă, o dată cu trecerea 
anilor, ca un adevărat mo
ment unic ?

discuții. Poate mai puțin 
'generale, poate mai puțin 
comentate, poate mai puțin 
previzibile.. Momentul unic 
al marilor afirmări afecti
ve, al prieteniei ca și al 
primei ifibiri, al formării 
caracterului ca și al struni- 
rii ■ orgoliului și al altor o 
mie de trăsături aflate as
tăzi in germene, nici nu au 
fost amintite.' Sau au fost 
amintite doar tangențial. 
'Așteptăm, deci, noi partici- 
panți la discuție, noi punc
te de vedere, noi confrun
tări de opinii, convinși și 
convingînd că. studenția 
este realmente o etapă ho
tărîtoare în formarea spi
rituală a viitorului intelec
tual. Șantierele cincinalu
lui solicită mai mult ca ori- 
cînd competența, pasiunea 
și spiritul de răspundere al 
viitoarelor promoții de spe
cialiști. Boema irosirilor nu 
are nimic comun, dimpotri
vă, cu romantismul însuși
rii tehnicii noi, al creșterii 
productivității și al realiză
rii cifrelor de plan.

Deci, încă o dată :

Considerați stu

denția ca un moment

unic ? Vă rugăm

foarte mult să răs-

pun de ți !



Concursul nostru Generic

CUNOAȘTEȚI
năsăudean

de

ACEASTA IMAGINE?

Primirea de către tovarășul Virtjîl Trofin 
a delegației Partidului Socialist Unit 

din Germania

CiNEMAIOGRAfE

Reamintim cititorilor 

noștri că pentru a par

ticipa la concurs vor 

trebui să recunoască lo

cul de unde au fost rea

lizate imaginile, ce re

prezintă ele concret, iar 

pe cel mult o pagină de 

manuscris — pentru fie

care din fotografii — să 

expună lucrurile pe ca

re le consideră esen

țiale pentru istoricul, 

precum și pentru dez

voltarea actuală a ora

șului sau localităților 

respective.

Peisajul industrial din fotografie a fost înregistrat pe

în liniștea fermecătoarelor 
amurguri de primăvară ale Nă- 
săudului și-a conturat în min
te sau pe albul colilor de ma
nuscris zguduitoare pagini de 
roman, Liviu Rebreanu.

...Au trecut mai mult
două decenii de cînd roman
cierul nu-și mai poartă pașii 
pe potecile munților natali, dar 
concentătenii săi li cinstesc 
memoria, așezîndu-1 alături de 
George Coșbuc, celălalt geniu 
creator crescut pe plaiurile pi
torești năsăudene.

în spiritul considerație! acor
date înaintașului prozei româ
nești s-a impus și mult aștep
tata premieră a Ulmului „Răs
coala". Au așteptat-o cu în
dreptățită emoție cei din co
muna Liviu Rebreanu (Prislop), 
năsăudenii, sîngeorzenii, și

Miercuri 18 mai, tovarășul 
Virgil Trofin, secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a pri
mit delegația Partidului So
cialist Unit din Germania, 
condusă de Werner Linder, 
adjunct al șefului secției a- 
grare a C.C. al P.S.U.G., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., se 
află în țara noastră în schimb 
de experiență.

La primire a participat Ma
tei Ștefan, membru al C.C. al 
P.C.R., șeful secției agrare a 
C.C. al P.C.R.

A fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. D. Ger
mane la București.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

T E L E G RAMA

însoțite de cuponul de participare, completat citeț, 
răspunsurile se pot trimite redacției cu specificația 
..Pentru concursul „Cunoașteți această imagine?“ în

pelicula fotografică în unul din importantele >,orașe- 
uzină“ ale țării. în acest oraș se mai află și un important 
monument de artă feudală din patria noastră.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a tri
mis o telegramă de felicitare 
Dr. Lujo Toncic-Sorinj, cu

prilejul numirii sale în func
ția de ministru al afacerilor 
externe al Republicii Austria, 
la care acesta a răspuns prin- 
tr-o telegramă de mulțumire.

timp de zece zile de la apariția imaginilor în ziar (de
pășirea termenului atrage după sine neluarea în consi
derație a răspunsului trimis, fără a presupune însă și 
pierderea dreptului de a răspunde la imaginile ce se vor 
publica în numerele următoare). Reamintim încă o dată 
premiile :

• 5 excursii in străinătate
• 15 excursii in țară
• Numeroase premii in obiecte și abonamente 

la „Scinteia tineretului“

în plus, redacția acordă, la jumătatea concursului,
■1

• 5 premii surpriză

Orașul în care s-a construit acest cartier nou a avut, 
cu mai bine de o sută de ani în urmă, pîrcălab pe unul 
din marii oameni politici ai poporului român.

măierenii in mijlocul cărora 
scriitorul își petrecea verile ; 
cei care l-au servit drept mo
dele vii ale neui/a/ilor săi eroi 
de roman.

In atmosiera sărbătorească a 
premierei, întîlnirea cu o parte 
din realizatorii Ulmului : scena
ristul Petre Sălcudeanu, regi
zorul Mircea Mureșanu, actorii 
Ilarion Ciobanu. Ion Besoiu și 
Ernest Mafiei, a constituit un 
moment de neuitat al serii.

Distanta dintre scenă și sală 
dispare, solii ecranului se inte
grează în entuziasmul general, 
simțindu-se ca făcînd parte din 
aceeași mare tamilie de locui
tori ai munților.

Reîntâlnirea năsăudenilor cu 
romanul „Răscoala" — de astă 
dată ecranizat — precum și cu 
realizatorii Ulmului a fost un 
prilej de retrăire a zguduitoa
relor evenimente din 1907.

Iar pentru cei ce au dat via
tă ecranizării, o nouă dovadă 
a aprecierii de care se bucură 
In rîndtil spectatorilor.

ION WCA 
(după o corespondență de

ION MIHAI POPA)

Concursuri pentru legumicultori

și zootehniști

NOAPTEA IGUANEI
rulează la Patria (orele 9;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45,
21,15), Grivița (orele 9;
11,30 14; 16,3.0. 19; 21.NT.

GENTLEMENUL DIN COCODY 
rulează la Republica (orele 8,30; 
10,30; 14,30; 16,45; 19; 21,45), 
Festival (orele 8,45; 11,15; 13,45, 
16,15; 18,45; 21,15). Modern 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), completare. Cartiere 
noi în București.

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE

rulează la Capilol (orele 9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20,45), Melo
dia (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Flamura (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
completare, Orizonl științific 
nr. 2.

SOȚIE FIDELA
rulează la București (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21). 

HAIDUCII — cinemascop
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Tomis (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), completare. 
Orizont științific nr. 2.

DOMNUL — cinemascop
rulează la Victoria (orele 9.,30;
11,45; 14; 16,15; 18730; 20,45),

A început o nouă ediție a 
concursurilor agricole organi
zate de Direcția propagandei 
din Consiliul Superior al A- 
griculturii. In domeniul legu
micultura ele urmăresc stimu
larea unităților în dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale, mări
rea producției, generalizarea 
metodelor noi și a soiurilor 
valoroase, creșterea eficienței 
economice 
legume.

Noutățile anului la 
concursuri 
de apreciere 
printre care se numără extin
derea irigațiilor, a maselor 
plastice, răsadnițelor din pre
fabricate de beton ca și culti
varea pe suprafețe mai mari a 
legumelor mai puțin răspîn- 
dite. O altă noutate o consti
tuie și mărirea la peste un

a culturilor de

aceste
privesc criteriile 

a rezultatelor

(SPORT)
• în turul doi al campionatelor 

internaționale de tenis ale R. S. 
Cehoslovace, care au loc la Fraga, 
campionul României, Ion Țiriac l-a 
învins cu 6—4, 6—3, 6—3 pe
Kurc (Cehoslovacia). Mărmureanu 
a dispus cu 1—6, 8—6, 6—4, 6—3 
de Gutjka (Cehoslovacia). In proba 
de dublu, perechea Țiriac (Româ
nia), Mc. Manus (S.U.A.) a învins 
cu 6—4, 6—2 pe Breiha, Taiknar 
(Cehoslovacia). La dublu mixt Di- 
bar (România), Garamvelgy (Unga- 

■ * " 5 pe 
(Cehoslova-

ria) a întrecut cu 6—0, 7—5 
Rythetska, Slamova (Z.L' 
cia).

pregătiri- 
final al 

de

• Continuîndu-și 
le pentru turneul 
campionatului mondial 
fotbal echipa națională a Bul
gariei a jucat ieri la Sofia cu 
formația Farul Constanța pe 
care a întrecut-o cu scorul 
de 3—0 (1—0).

• Aseară la Praga, echipa 
de fotbal a U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 2—1 (1—0) selec
ționata Cehoslovaciei, într-un 
joc de verificare pentru cam
pionatul mondial. Au marcat 
Metreveli, Banișevski, respec
tiv Adamec.

• întîlnirea amicală de fot
bal disputată ieri la Wroclaw 
între reprezentativele Polo
niei și Suediei s-a încheiat 
nedecis : 1—1 (1-1).

echipa Internazio- 
cîștigat pentru a 
de campioană de 

disputarea

întrecut echipa „Steaua

milion de lei a valorii totale a 
premiilor ce se vor acorda 
unităților cîștigătoare.

Aproape 1 000 de cooperative 
agricole se vor întrece in acest 
an în sporirea producției de 
legume și căpșuni. La con
cursurile organizate pentru 
sporirea producției de lapte, 
îngrășarea taurinelor și a por
cinelor participă mai mult de 

mie de cooperative agricole.o

(Agerpres)

A Duminică, 
nale Milano a 
10-a oară titlul 
fotbal a Italiei. După 
etapei din 15 mai, conducerea clu
bului a stabilit ca jucătorii Corso, 
Mazzola, Faccheti și Guarnieri să 
fie puși la dispoziția selecționeru
lui unic al echipei reprezentative 
E. D. Fabbri în vederea turneului 
final al campionatului mondial din 
Anglia, Aripa dreaptă Jair urmea
ză să părăsească în cîteva zile 
orașul Milano, fiind selecționat în 
lotul brazilian.

De asemenea, Jucătorul Amaril- 
do, care face parte din clubul A. 
C. Milano, a plecat la Rio.

• în meci retur contînd pentru 
„Cupa Europei Centrale" la fot
bal, disputat la Belgrad, formația 
cehoslovacă „Jednota" Trencin a

,_____  ___ . _ Roșie"
Belgrad cu scorul de 1—0 (0—0). 
învingători și în primul Joc (3—1), 
fotbaliștii cehoslovaci s-au califi
cat pentru turul următor al com
petiției.

• Cea de-a 16-a partidă a 
meciului pentru titlul mon
dial de șah dintre Tigran Pe
trosian și Boris Spasski ș-a 
întrerupt la mutarea 41-a în- 
tr-o poziție complicată, cu 
material egal, dar cu mai 
bună posibilitate de manevră 
de partea pieselor negre. Pe
trosian, care a jucat cu albe
le, a dat mutarea 41-a în plic. 
Partida va 
Scorul este 
în favoarea

fi reluată astăzi, 
deocamdată 8—7 

lui Petrosian.

• Meciurile disputate în 
ziua a doua a turneului final 
al campionatului republican 
masculin de baschet s-au ter
minat cu următoarele rezul
tate : Steaua — Universitatea 
Timișoara 67—62 ; Politehnica 
București — Rapid 89—82 ; 
Dinamo București — Univer
sitatea Cluj 75—67.

• Selecționata masculină de 
baschet a U.R.S.S. și-a încheiat 
turneul întreprins în Mexic 
cînd la Ciudad de Mexico cu 
prezentativa țării. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 65—62 
(27—43).

ju- 
rc-

• Pe ringul instalat în incin
ta Stadionului Republicii din 
Capitală s-au desfășurat ieri 
meciurile primei gale a semi
finalelor campionatului repu
blican de box.

La categoria muscă, Con
stantin Ciucă l-a învins prin 
abandon pe C. Gruescu, iar 
I. Nică a cîștigat la puncte în 
fața lui C. Pop. In limitele 
categoriei ușoare, Iosif Miha- 
lic l-a întrecut la puncte pe 
campionul de anul trecut, Ion 
Dinu, în timp 
trescu 
puncte 
Voicu.

Alte 
pană: C. Buzuliuc învinge prin

ce M. Dumi- 
a obținut decizia la 

asupra lui Tudose

rezultate : Categoria

Suporteri

abandon pe C. Stanef; C. Cru- 
du b. p. O. Gorea ; categoria 
semi mijlocie : I. Pițu b. p. C. 
Niculescu ; categoria mijlocie 
mică : I. Covaci bate prin a- 
bandon pe E. Constantinescu; 
categoria semi grea: I. Monea 
b, p. V. Perianu”; V. Trandafir 
b. p. G. Preda.

Cea de-a doua reuniune 
semifinalelor are loc astăzi 
începere de la ora 19.

a 
cu

e Campionul mondial neoficial 
de box la categoria „grea" Cassius 
Clay a anunțat că după meciul pe 
care-1 va susține la 21 mai la Lon
dra cu Henry Cooper va evolua ia 
Copenhaga. în compania unui ad
versar încă nedesemnat. „Acest 
lucru se va petrece, a spus Clay, 
numai în cazul că voi obține vic
toria în fața’ lui Cooper. Dacă voi 
fi învins ni8 voi retrage definitiv 
din box".

• Pugilistui italian Nino Berive- 
niiti și-a păstrat titlul de campion 
al Europei la categoria mijlocie. în 
meciul disputat în Berlinul occi
dental l-a învins prin K.O. tehnic 
în runda 14 pe Elze ( R. F. Ger
mană).

(Agerpres)

„Oe cap“ și-a făcut...
băutură și-a pornit s-o iacă 
„lată". A tocmit un „Getax“ cu 
ziua și-a pornit triumfător să 
vadă orașul și „altfel decit pe. 
jos“. Din acest moment lumea 
a devenit parcă pentru el un 
iei de morișcă multicoloră la 
care nu trebuie decit să Întinzi 
mina pentru a apuca tot ce 
ți-ar pofti inima. Există însă 
și la localuri o oră a închiderii 
astfel că pe la miezul nopții 
O.N. s-a trezit (vorbind numai 
la figurat 1) în mijlocul străzii. 
Nu mai era nimic de făcut la 
Timișoara. Simțea nevoia să re
vadă și alte locuri, mai înde
părtate, ca de exemplu Clujul. 
După o oră de așteptare, iată-1 
in vagonul restaurant înconju
rat, curios lucru, de noi prie
teni. A urmat o petrecere gro
zavă. In O.N. se trezise o gran
doare de mare senior, darnic 
din cale afară cu supușii săi.

Un amănunt semnificativ din 
declarația alăturată procesului 
verbal ce aparține tot iui O.N. 
insă „după“: „declar că din 
acest moment (e vorba cînd 
sosise la Cluj n.n.) nu mai știu 
dacă scoteam din buzunar liir- 
tii de o sută sau de douăzeci și 
cinci, așa că nu pot decit cil 
aproximație să reconstitui su
mele cheltuite...".

★
tnlîmplarea pe care o poves

tim — desfășurată iritr-un timp 
foarte scurt — i-a luat pe ne
pregătite pe membrii colectivu
lui in care muncește O.N. De 
ce ? „Ne-a surprins această in- 
limplare fiindcă era un băiat 
de felul său liniștit, corect, ni
mic nu lăsa să se întrevadă 
vreo apucătură spre astfel de

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
de legendă : Costicăun nume 

Muntele.
Aceștia 

gende a 
care se naște în Gorjul atîtor 
fapte, cintece și legende fer
mecătoare...

sînt eroii noii le-
Jiului, ai legendei

fapte“, spun ei. Chiar O.N. de
clară că este și el surprins, că 
a avut un inexplicabil „moment 
de rătăcire“.

...Și totuși o explicație a ciu
datei lntîmplări trebuie să exis
te. Ea trebuie căutată în primul 
rind în lipsa de echilibru — 
pînă atunci neconstatată, dar 
evidentă, acum, In lipsa de 
autocontrol a lui O. N. A iost 
deajuns un moment mai neo
bișnuit (1 s-a încredințat o su
mă de bani), pentru ca întreaga 
rațiune să 1 se dezechilibreze, 
faptul denotind că era, cel pu
țin din acest punct de vedere, 
nepregătit pentru viață, lipsit 
de stăpînire și responsabilitate.

Ar mai fi de notat însă și o 
altă concluzie. La Cluj, O.N. 
reușise să doarmă o noapte, să 
se odihnească, a avut a doua 
zi posibilitatea să-și dea seama 
de drumul periculos pe care 
apucase risipind bani care nu-i 
aparțineau. Și totuși, treaz, 
fiind, a pocnit din deget făcînd 
semn altei mașini, și-a vîrit 
din nou mina în sumele încre
dințate și a pornit spre... Ora
dea, să caute niște amici allați 
la militărle, apoi la Băile 1 Mai, 
a luat iar la rind restaurantele. 
Băiatul care nu dăduse nicio
dată semne că ar avea aseme
nea înclinații oferea, acum, do
vadă că, făcîndu-ți o dată „de 
cap", înseamnă a intra Intr-un 
lanț căruia e greu să-i pre
vezi sfîrșitul că unei lipse de 
judecată ii urmează altele.

Ce s-a mai intîmplat după 
aceea ? E ușor de presupus : 
banii terminați, reîntoarcerea,

frica, lacrimile, judecarea pen
tru delapidare. Timp de 8 luni. 
O.N. va trebui să mediteze in 
mod special unde pot duce 
„momentele de rătăcire", lipsa 
de autocontrol, nestăpînirea de 
sine.

Eroi și legende pe Jiu
nul din motivele pentru care 
a fost creat șantierul de la 
Rovinari. Al doilea, este ace
la că sub albia Jiului și în zo
nele lui inundabile din preaj
ma Rovinarilor se ascund 
zăcăminte mari de lignit care 
nu pot fi exploatate decit dacă 
Jiul este. îndepărtat din albia 
lui milenară și silit să curgă 
pe altă albie, în așa fel incit 
să dispară pericolul inundații
lor, mai mult chiar, energia 
lui să . fie captată și subordo
nată unor mari interese eco
nomice.

In iunie 1965 șantierul și-a 
început activitatea... Aceasta 
este data nașterii unui act 
major al activității construc
torilor în Oltenia, un act care 
va modifica geografia fizică și 
geografia economică a Gorju- 
lui oferindu-i grandiozttate 
industrială și poate o nouă le
gendă.

Oricum, ca amploare, ceea 
ce se petrece acum în viața 
Jiului și a Gorjului își poate 
găsi corespondența doar în 
fantasticele prefaceri ale în

depărtatelor ere geologice, cu 
deosebirea că forța care acțio
nează acum nu e forța oarbă 
a naturii ci puterea și gîndi- 
rea omului dintr-o eră nouă, 
a socialismului.

Sint zile de primăvară; 
Gorjul e îngropat în vegeta
ție, în stingă și-n dreapta se 
văd munții, în fața noastră se 
află o întindere depresională 
cu un aspect bizar. Pămîntul 
e într-o fierbere de nedescris, 
ca de început de lume : mari 
cantități de pămînt sint dis
locate și constrînse să capete 
geometrii noi, pe întinderi de 
zeci de kilometri... Mii de oa
meni trebăluiesc, emit și exe
cută comenzi, cei mai mulți 
stăpînind mașini speciale. 
Șantierul e împînzit de utila
je grele, de construcție spe
cială care scurmă continuu și 
produc toate aceste mișcări 
ale scoarței terestre. Totul 
trepidează. Peste 40 000 de cai 
putere se află simultan în plin 
efort; în doi ani, aici totul 
va trebui să fie gata.

Se construiește un baraj în 
lungime .totală de 4 km, din 
pămînt și din piatră; o con
strucție specială : în aval ste
ril de mină, în amonte balast 
și piatră. In mijloc, ca o pan
glică îngropată, un sîmbure 
de argilă, încadrat în fîșii de 
nisip — un ecran impermeabil. 
Sub baraj un ecran de etan- 
șare împotriva apelor freati
ce, încastrat cu marnă. Prin 
baraj se creează un lac de 
acumulare de 400 000 000 mc 
(vom face așadar turism in

Gorj și ca să ne plimbăm cu 
iolele pe lac).

Din lac apa trece printr-un 
evacuator care-i va potoli 
energia și o va dirija pe un 
canal de deviere, lung de 7 
km, încadrat între diguri pu
ternice.

Lucrări ajutătoare : la Dîm- 
bova se construiește un baraj 
mai mic pentru stăvilirea 
pîrîului Dîmbova, capricios și 
el. Din lacul care se va crea 
și aici — un canal colector de 
7 km va duce apa în albia 
nouă a Jiului.

Două alte noi zone carboni
fere (incinta Buduhala și in
cinta Șoimănești vor fi și ele 
protejate de inundații prin 
diguri și canale de evacuare 
și vor deveni cariere de căr
buni.

Traversăm această întinde
re, pe o șosea nouă între 
Poiana și Virț, peste un pod 
abia construit. In stingă și-n 
dreapta noastră se desfășoară 
munca unei armate de con
structori. Tovarășul inginer 
Radu Atanasiu ne vorbește 
continuu, ne descrie detalii de 
construcții, ne arată utilajele 
speciale, este el însuși mirat 
de schimbările rapide din 
peisajul șantierului și din timp 
în timp amintește despre oa
meni, despre unii oameni de 
aici, demni să intre în even
tuala nouă legendă a Jiului. 
Vorbește mult despre tinerii 
dragliniști de pe cele 18 dra- 
gline... despre faptul că toți, 
fără excepție, sint, deși tineri,

vechi șantieriști și au în bio
grafia lor palmaresul multor 
șantiere de hidroameliorații, 
că sint adevărați specialiști în 
lupta cu „știma apelor“, pe 
care o atacă frontal.

li cunoaștem: îi privim și 
vedem siguranța lor, freamă
tul brațelor care se continuă 
prin manete spre inima și 
creierul mașinilor ; vedem vo
luptatea muncii jucînd în pri
virile lor. N-ar avea rost să-i 
întrerupem.

La evacuator, sudorul Cos
tică Muntele ne-a făcut o de
clarație care sintetizează, 
credem, sentimentele multora 
dintre constructorii .de la Ro
vinari : „Știți, aici lucrăm în
tr-un cîmp și locuim tot așa, 
într-un loc departe de oraș... 
Dar asta n-are importanță. 
Important e să te gîndești la 
ceea ce faci tu... tu și ceilalți, 
adică să. știi să observi și ce 
lucrare frumoasă iese din 
mîinile noastre. Eu am lucrat 
pe multe șantiere, am învățat 
să privesc lucrurile așa și vă 
spun, e o satisfacție greu de 
înțeles pentru alții...“.

Costică Muntele e tînăr, are 
28 de ani, a lucrat la Bicaz, la 
Brăila, la Săvinești și a văzut 
de multe ori cum se modifică 
geografia patriei. Conceptul 
etic pe care ni l-a expus are 
o bogată acoperire faptică și 
nu cred că ceva va mai fi în 
stare să l-l modifice. Și are și

sau tehnica nouă?
te nivelului de înțelegere al 
celor din diferitele grupe, 
eforturile care se fac pentru 
a asigura buna desfășurare a 
cursurilor, s-ar găsi materia
lizate în creșterea nivelului 
de cunoștințe al cursanților.

Situația ar fi putut să se 
prezinte altfel și anul acesta 
dacă membrii comisiei consti
tuită pe uzină (cuprinzînd pe 
inginerii șefi, șefii de secții și 
de servicii) și-ar fi exercitat 
îndatoririle pe care le aveau 
pe această linie, iar lectorii nu 
s-ar fi complăcut în situația 
de a li. se consuma timpul cu 
probleme prea puțin eficiente.

Fără îndoială, organizațiile 
U.T.C. ar fi trebuit să sesizeze 
acest lucru. Dar, analizînd în 
luna februarie a.c. desfășura
rea cursurilor, comitetul U.T.C. 
pe uzină n-a făcut altceva de-- 
cît să constate unde se țin și 
unde nu se țin cursurile, fără 
să încerce o analiză de pro
funzime. S-a considerat, se 
parc, mai importantă ținerea 
cursurilor, decit eficacitatea 
lofiâ - - ■

completare. Geologii.
DUPĂ MINE, CANALII I — cine
mascop

rulează la Lumina (orele 10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30), Munca 
(orele 10,30; 16; 18,15; 20,30). 

AMERICA, AMERICA
rulează la Central (orele 9,30; 
12,45; 16,15; 19,45).

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Union (orele 14,15; 
16,30; 18,45; 21), completare, 
Al VUI-lea Congres al U.T.C. 

JUDEX
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 18,15; 20,30), completare 
1 Mai 1966. — Program pentru 
copii ora 10.

MIC ROMAN — CULORI ÎN 
PICTURA — PESCARI AMATORI 
— CARNET DE SCHIȚE — SUB 
ARIPA VULTURULUI.

rulează la Timpuri Noi (orele 
10—21 In continuare).

BEATA
rulează la Feroviar (orele 9,15;
11.30. 13,45; 16; 18,30; 21), com
pletare, Pirvu Mutu — zugra- 
vu

ATENTATUL — cinemascop 
rulează la Feroviar (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21).

A FOST CÎNDVA HOȚ — cine
mascop

rulează la Inirățirea Intre 
popoare (orele 10; 15,30; 18;
20,30), Rahova (orele 16; 18.15). 

OPERAȚIUNEA „I"
rulează la Excelsior (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), com
pletare, AI VlII-lea Congres ai 
U.T.C.

ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCIS
MULUI

rulează la Dacia (orele 9,30; 15; 
continuare, 17,45; 20,30).

NU PLÎNGE PETER I — cinema
scop

rulează la Buzeșli (orele 13,30; 
16; 18,30), completare, Două 

săptămîni în Yemen, gră
dină — Umbrelele clin CĂer- 
bourg ora 20,30.

DESENE SECRETE
ridează la Cringași (orele 16; 
18; 20,30), completare, Politețe.

LA PORȚILE PĂMÎNTULU1 — ci
nemascop

rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20), completare. Un bloc 
neobișnuit, Cosmos (orele 16; 
18; 20).

INSPECTORUL 1
rulează la Bucegi (orele 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30),
completare, Cînd iarna tri
umfă.

CHEILE CERULUI
rulează la Unirea (orele 16;
18,15), completare, Orașul care 

iubește, grădină — Traseul 
rnorții ora 20.

PARCAREA INTERZISA
rulează la Flacăra (orele 10; 
16; 18,15; 20,30), completare, 
Cînd iarna triumfă.

WINNETOU
rulează la Vitan (orele 16; 
18,15), Ferentari (orele 10; 
15,30; 18; 20,30) in completare 
Cartiere noi în București. Co- 
troceni (orele 10,30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), în completare, \ e- 
rificați-vă ceasul,

VISCOLUL — cinemascop
ridează la Popular (orele 16; 
18,15; 20,30), completare. Ka- 
tiușa.

CORĂBIILE LUNG! — cinemascop 
rulează la Miorița (orele 9.30; 
12,15; 15; 18; 20,45).

AVENTURA
rulează la Aurora (orele 9; 

12- 15; 18; 21). Artă (o- 
rele 9; 12, 15; 18; 21). 

FEMEIA ÎN HALAT
rulează la Moșilni tarele 
15,30; 18; 20,30), completare, 
Orizont științific nr. 2.

FATA DIN JUNGLA
rulează la Colentina /orele 16; 
18,15; 20.301.

HAI, FRANȚA I
rulează ta Ftoreasca (orele 
9.30; 1145; 14; 16,15; 18.30;
20.45), completare. Două săp
tămîni tn Yemen.

O CLASA NEOBIȘNUITA
rulează la Volga orele (10;
12.30, 15,30; 18; 20,30). com
pletare. Al VlII-lea Congres al 
U.T.C.

OLD SHATTERHAND — cinema
scop.

rulează la Progresul fotei* 
15.30; 18; 20.30).

DUMINICA LA NEW YORK 
rulează ta Urci Cotele 20,(5).

LUMINA VERDE cinemascop 
rulează In Dtumu! Sălii (Orele 
16; 111; 201, completare; Katiri- 
șa.

Televiziune
JOI 19 MAI 1966

17.30 : Volei : Rapid—.Dina
mo. Finala „Cupei campioni
lor europeni“ ; 19.30 : Telsjur-» 
naiul ; 19.45 : Pentru copii fil
mul „Cocenel“ ; 19,00 : Secre
tele mării — filmări subacva
tice ; 20.15 : Interpreti străini

care ne-au fost oaspeți; 20.45 : 
Trei tablouri pe săptămînă ; 
21.00 : Transmisiunea prirașt. 
părți a concertului orches
trei simfonice a radiotAleviziu- 
nii : 22.00 : Gong : 22.30 : Tele
jurnalul : 22.40: B >let in me
teorologic ; 22.45 : închiderea
emisiunii. - ' ■£ ; u '7>~ ț



LUCRĂRILE CONGRESULUI SINDICALELOR
(Urmare din pag. a I)

lui și 215 în cadrul comisiilor. 
Numeroși delegați și invitați 
au făcut propuneri în scris, 
prezentate comisiilor pe pro
bleme și comisiei de redactare 
a proiectelor de hotărîri și 
rezoluții, propuneri care se 
referă, în principal, la proiec
tul de statut și proiectul de 
rezoluție.

La propunerea prezidiului, 
Congresul a aprobat sistarea 
dezbaterilor, urmând ca dele
gații și invitații care nu au 
luat cuvîntul să prezinte în 
scris Secretariatului Congre
sului problemele pe care le au 
de ridicat.

în continuare, Congresul a 
votat hotărîri prin care a- 
probă :

— Raportul și activitatea 
Consiliului Central al Sindi
catelor.

— Raportul Comisiei cen
trale de cenzori.

Comisia pentru redactarea 
proiectelor de hotărîri și re
zoluții a informat Congresul 
asupra propunerilor primite 
cu privire la proiectul de Sta
tut. După ce a aprobat intro
ducerea în proiect a unor mo
dificări, Congresul a votat în 
unanimitate Statutul Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România.

Prezidiul a anunțat că, din 
momentul votării noului Sta
tut, mișcarea sindicală din 
țara noastră va purta denu
mirea de UNIUNEA GENE
RALĂ A SINDICATELOR 
DIN ROMĂNIA.

Întreaga asistență, entuzias
mată, salută acest moment 
prin urale puternice și aplau
ze prelungite.

Apoi, delegații au votat în 
unanimitate Rezoluția Congre
sului Sindicatelor.

De la tribună s-a dat apoi 
citire Moțiunii de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. 
Ascultată cu multă atenție, 
aplaudată în repetate rânduri, 
moțiunea, care dă expresie 
sentimentelor internaționaliste 
ale clasei muncitoare din Ro
mânia față de lupta dreaptă a 
poporului vietnamez, a fost 
adoptată prin votul unanim al 
delegaților, subliniat de ova
țiile puternice ale tuturor ce
lor prezenți în sală.

în cadrul discuțiilor pe mar
ginea rapoartelor, delegații au 
prezentat un amplu tablou al 
dezvoltării economiei și cultu
rii patriei noastre socialiste, 
al înfloririi tuturor regiuni
lor, subliniind elanul creator 
cu care oamenii muncii în
făptuiesc hotărîrile istorice ale 
celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 
au vorbit pe larg despre dife
rite aspecte ale muncii sindi
cale.

Paraschiv Benescu, preșe
dintele Consiliului regional al 
sindicatelor Galați, Emil O- 
niga, director general al uzi
nei „Tractorul“-Brașov, și 
alții au înfățișat contribuția 
adusă de sindicate, sub con
ducerea și îndrumarea orga
nizațiilor de partid, la mobili
zarea oamenilor muncii la 
continua perfecționare a or
ganizării și conducerii produc
ției, la îndeplinirea tuturor in
dicatorilor de plan, valorifi
carea mai deplină a rezerve
lor interne, ridicarea nivelului 
tehnic al producției, asigura
rea unor condiții mai bune de 
lucru.

Mircea Ion Andrei, secretai' 
al Consiliului regional al sindi
catelor Banat, Elena Isac, 
președinta comitetului sindi
catului de la întreprinde
rea „Țesătura“-Iași, ca 
și alți vorbitori au relatat, 
despre preocuparea comitete
lor sindicale pentru antrena
rea muncitorilor la întrecerea 
socialistă, pentru buna folosi
re a capacității mașinilor și 
utilajelor, rezolvarea împre
ună cu conducerile administra
tive și cadrele de specialitate, 
a problemelor complexe puse 
de modernizarea continuă a 
producției. A fost citată expe
riența pozitivă a comitetului 
sindicatului de la C. S. Reșița, 
care a mobilizat comisia eco
nomică și cadre competente la 
efectuarea unor studii privind 
organizarea procesului de pro
ducție pe întregul flux si
derurgic, obținînd bune re
zultate prin aplicarea so
luțiilor preconizate. Tot
odată, s-a subliniat că e- 
există încă rezerve nevalori
ficate în această direcție, pre
cum și însemnătatea respectă
rii disciplinei tehnologice — 
factor important în îndeplini
rea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor luate în întrece
rea socialistă.

Ion Apostu, președintele 
Consiliului sindicatelor din 
construcții din orașul Bucu
rești, Gheorghe Neacșu, pre
ședintele Comitetului sindica
tului Hidrocentralei „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș, 
și alții, au vorbit despre me
todele utilizate de sindicate 
pentru ridicarea continuă a 
nivelului de cunoștințe tehni
ce al muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor, pentru gene
ralizarea experienței înainta
te, despre rezultatele obținute 
în această direcție. Pe șantie
rul hidrocentralei de pe Ar
geș, bunăoară, s-a încetățenit 
obiceiul de a organiza lunar 
„ziua inginerilor și tehnicie
nilor“, cu care prilej sînt dez
bătute cele mai importante 
probleme ce preocupă pe con
structori, Aceste întîlniri, la 
care participă și expun refe
rate și oameni de știință din 
diferite sectoare, cadre didac
tice din învățămîntul tehnic 
superior, au dus la nașterea 
multor inițiative valoroase, 
care au permis scurtarea du
ratei de execuție a unor obiec
tive importante ale acestei 
mari unități hidroenergetice 
a țării.

O seamă de vorbitori s-au 
ocupat de rolul inginerilor, 
tehnicienilor, al cadrelor di
dactice în îmbogățirea cunoș
tințelor profesionale, tehnice 
și de cultură generală ale oa

menilor muncii. Constantin 
Danciu, președintele Consiliu
lui sindicatelor din centrul 
universitar București, Corne
lia Floroiu, directoarea Liceu
lui „Aurel Vlaicu“ din Bucu
rești, au relevat, printre altele, 
că sindicatele trebuie să spri
jine cadrele didactice în ține
rea unei legături permanente 
cu întreprinderile, să se preo
cupe de perfecționarea și mo
dernizarea continuă a proce
sului de învățămînt corespun
zător celor mai noi realizări 
ale tehnicii contemporane.

Mai mulți vorbitori, prin
tre care Ștefan Tripșa, mai
stru oțelar de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, Erou 
al Muncii Socialiste, Vasile Ca
zan, membru în biroul Consi
liului regional al sindicateloi- 
Maramureș, Csog Iozsef, 
președintele Consiliului local 
al sindicatelor Odorhei, refe
rindu-se la unele lipsuri exis
tente, au cerut să fie îmbună
tățită propaganda și informa
rea tehnică, pentru a nu se 
irosi timpul oamenilor cu pro
bleme care au fost rezolvate 
de mult și sînt publicate în 
literatura tehnică, să se dea 
dovadă de mai multă opera
tivitate în extinderea și gene
ralizarea unor metode, iniția
tive și propuneri, care se do
vedesc a fi valoroase și efica
ce. Ei au arătat, de asemenea, 
necesitatea elaborării unui 
număr mai mare de materiale 
privind anumite procedee și 
metode înaintate de lucru, 
realizarea mai multor filme de 
propagandă tehnică și în spe
cial pe linia protecției muncii.

în cuvîntul lor, Isabela Flo- 
rescu, președintele Comitetu
lui sindicatului de la 
I.C.E.C.H.I.M. și Gavril Scrip- 
caru. președintele comitetu
lui sindicatului I.P.R.O.M.E.T. 
referindu-se la sarcinile care 
revin sindicatelor din institute
le de proiectări și cercetări, au 
cerut ca pe viitor să se acorde 
șantierelor și întreprinderilor 
un sprijin mai eficient în ge
neralizarea tehnicii înaintate, 
în realizarea de noi produse 
și îmbunătățirea continuă a 
calității celor existente.

Referindu-se la condițiile de 
muncă și de viață mereu 
mai bune create salariaților, 
unii delegați, printre care Dinu 
Ungureanu, sondor șef la sche
la Urlați, regiunea Ploiești, 
au vorbit despre meto
dele folosite de sindicate pen
tru însușirea temeinică de că
tre salariați a normelor de pro
tecție și tehnica securității 
muncii. Totodată, ei au pro
pus unor ministere să ia mă
suri pentru îmbunătățirea e- 
chipamentului de protecție fo
losit pe șantiere, în schelele 
petroliere etc. Dr. Constantin 
Ene, directorul serviciului me
dical balnear Eforie, a vor
bit despre preocupările sindi
catelor pentru sănătatea și 
odihna oamenilor muncii, pen- 

~tru îmbunătățirea continuă a 
tratamentului balnear.

Alți vorbitori, printre care 
pensionarul Petru Cristici din 
Arad, au subliniat că sindica
tele participă la elaborarea și 
aplicarea corectă a legislației 
muncii, la stabilirea pensiilor 
potrivit normelor în vigoare. 
De asemenea, s-a relevat rolul 
important pe care-1 au sindi
catele în încheierea contrac
telor colective și urmărirea a- 
plicării întocmai a prevederi
lor cuprinse în ele.

în legătură cu activitatea de 
îndrumare a muncii cultural- 
educative, Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Corneliu Sandu, membru în 
biroul executiv al Consi
liului regional al sindica
telor Brașov, Anghel Alexe, 
președintele Consiliului Gene
ral al Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport, Gheorghe Enes- 
cu, președintele Comitetului 
Sindicatului de la G.A.S. Pie- 
troiu, și alții au relevat reali
zările importante obținute, 
precum și preocuparea pentru 
cuprinderea în sfera acestei 
activități, a unui număr cit 
mai mare de oameni ai mun
cii, corespunzător condițiilor 
materiale create prin grija 
statului și a sindicatelor.

S-a arătat necesitatea dife
rențierii acestei munci potrivit 
vîrstei, cunoștințelor, preocu
părilor, exigentelor celor că
rora li se adresează, a partici
pării mai largi a Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă 
la organizarea manifestărilor 
în lăcașele de cultură ale sin
dicatelor.

Vorbind despre sprijinul pe 
care sindicatele au datoria să-1 
acorde desfășurării muncii 
cultural-artistice pe șantierele 
de construcții, în schelele pe
troliere, exploatările forestie
re, S.M.T. și G.A.S. și în alte 
locuri de muncă îndepărtate 
de orașe, mai mulți delegați au 
formulat propuneri pentru fo
losirea mai eficace a mijloa
celor de culturalizare. în sco
pul satisfacerii cerințelor cres- 
cînde ale oamenilor muncii.

Unii vorbitori s-au ocupat 
de problema organizării tim
pului liber al oamenilor mun
cii și al familiilor lor. Au fost, 
apreciate unele manifestări 
specifice inițiate de sindicate, 
cum sînt: „sărbătorirea vete
ranilor în muncă“, „ziua ino
vatorului“, „Ziua tineretului“, 
precum și reuniunile tovără
șești, drumețiile și excursiile, 
întîlnirile sportive. Vorbitorii 
au subliniat necesitatea ca sin
dicatele, în colaborare cu 
U.C.F.S., O.N.T. „Carpați“. or
ganizațiile de tineret și femei, 
să generalizeze acțiuni varia
te, atractive, care îmbină ar
monios latura educativă cu 
cea recreativă, să valorifice 
experiența pozitivă dobîndită 
în ridicarea nivelului întregii 
munci cultural-educative.

Constantin Vidican, preșe
dintele Consiliului regional al 
sindicatelor Crișana, Constan
tin Tudor, președintele Uniu
nii sindicatelor din instituțiile 
administrative de stat și sfa
turile populare, și alți delegați 
și-au exprimat deplina ade

ziune la prevederile noului 
Statut, subliniind că acestea 
reflectă preocupările, cerin
țele și sarcinile sporite ce 
revin sindicatelor în actuala 
etapă de dezvoltare a țării. Ei 
au relevat experiența valo
roasă obținută de sindicate în 
activitatea lor sub conducerea 
și îndrumarea organizațiilor 
de partid. Totodată, vorbitorii 
au arătat că în activitatea u- 
nor organe sindicale mai există 
unele lipsuri, ca manifestări 
nejustificate de centralism, 
slabă operativitate și compe
tență în rezolvarea diferitelor 
probleme de producție sau so- 
cial-culturale etc. Vorbitorii 
au scos în evidență faptul că 
aplicarea noului Statut va 
contribui la înlăturarea unor 
asemenea deficiențe, la ridica
rea nivelului activității sindi
cale.

Referindu-se la stilul și me
todele de muncă, vorbitorii au 
subliniat însemnătatea aplică
rii principiului conducerii co
lective, a preocupării pentru 
atragerea tuturor membrilo” 
organelor sindicale, a unui larg 
activ obștesc la dezbaterea și 
rezolvarea diferitelor proble - 
me ce intră în sfera de atri
buții a sindicatelor.

Larisa Munteanu, secretar 
al C.C.S., s-a ocupat de rela
țiile internaționale ale sindica
telor din țara noastră, subli
niind că sindicatele sprijină 
activ politica externă a parti
dului și statului, aduc o con
tribuție tot mai mare la edu
carea maselor largi în spiritul 
solidarității cu clasa munci
toare, cu oamenii muncii de 
pretutindeni.

A fost relevată însemnăta
tea întăririi continue a unită
ții de acțiune a clasei munci
toare internaționale, faptul că 
deosebirile de afiliere, de con
cepții între diferite organiza
ții sindicale naționale nu pot 
constitui o piedică de netre
cut în calea realizării acestei 
unități. Dezvoltarea continuă 
a schimbului reciproc de idei 
și opinii, colaborarea pe baza 
principiilor egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne, respectului reci
proc constituie mijloace care 
pot sluji eficient cauzei uni
tății. Sindicatele din România 
își vor aduce și pe viitor con
tribuția la întărirea F.S.M., a 
unității de acțiune a mișcării 
sindicale internaționale.

Subliniind că aprecierea da
tă în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu activității 
sindicatelor, rolului tot mai 
important ce le revine în în
treaga viață a societății, con
stituie un îndemn însuflețitor 
spre noi realizări, vorbitorii 
și-au exprimat unanim hotă- 
rîrea de a se călăuzi în acti
vitatea lor după îndrumările 
deosebit de valoroase primite 
din partea conducerii partidu
lui. în numele colectivelor pe 
care le reprezintă și care cu
prind oameni ai muncii ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități, delegații 
sau angajat să înfăptuiască 
sarcinile cuprinse în docu
mentele Congresului pentru 
continua îmbunătățire a mun
cii organelor și organizațiilor 
sindicale, pentru sporirea con
tribuției lor la înflorirea pa- 
trei, la bunăstarea poporului.

Congresul a fost salutat de 
tovarășul Vasile Vîlcu, preșe
dintele Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, care a 
relevat dezvoltarea și întări
rea continuă, în anii socialis
mului, a alianței muncitorilor 
și țăranilor în lupta dusă de 
cele două clase sociale, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, pentru transfor
marea socialistă a țării.

Referindu-se la sarcinile im
portante puse în fața agricul
turii de Congresul al IX-lea 
al P.C.R., vorbitorul a subli
niat însemnătatea contribu
ției clasei muncitoare, a in
dustriei socialiste la dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii și a relevat rolul 
uniunilor cooperatiste în per
fecționarea activității milioa
nelor de țărani, în ridicarea 
pe o treaptă superioară a 
alianței dintre clasa muncitoa
re și țărănime, în creșterea 
participării țărănimii la opera 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste. Vorbitorul a trans
mis angajamentul țărănimii 
cooperatiste de a-și spori con
tribuția la creșterea produc
ției agricole, la aprovizionarea 
tot mai bună a populației și a 
industriei, precum și calde 
mulțumiri eroicei noastre cla
se muncitoare, pentru spriji
nul ce-1 acordă înfloririi agri
culturii.

Tovarășa Suzana Gîdea, 
președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, a transmis 
participanților la Congres sa
lutul femeilor din țara noas
tră. Amintind că aproape o 
treime din totalul salariaților 
cuprinși în sindicate sînt fe
mei, ea a subliniat contribuția 
lor la opera de construire a 
socialismului în patria noas
tră, arătînd că este necesar 
să se acorde o mai mare aten
ție promovării cu încredere a 
femeilor în activitatea profe
sională și în munca sindicală, 
atragerii lor la diferite cursuri 
de calificare și specializare. 
Referindu-se la colaborarea 
dintre comitetele și comisiile 
de femei și sindicate, vorbi
toarea a arătat că în viitor 
este necesară lărgirea aces
teia în toate domeniile și în
deosebi în organizarea activi
tății cultural-educative.

în cadrul dezbaterilor au 
prezentat informări asupra lu
crărilor celor trei comisii pe 
probleme tovarășii Oliviu 
Rusu, din partea comisiei 
pentru activitatea sindicatelor 
în producție ; Nicolae Oniga, 
din partea comisiei pentru ac
tivitatea cultural-educativă de 
masă ; Mihai Peterman, din 
partea comisiei pentru con
trolul obștesc exercitat de sin
dicate asupra înfăptuirii mă
surilor privind condițiile de 

muncă și de trai, legislația 
muncii.

Raportorii au arătat că for
ma de desfășurare a lucrări
lor pe comisii, în spiritul de
mocrației muncitorești, a sti
mulat interesul larg al dele
gaților de a dezbate temeinic 
și multilateral aspecte esen
țiale ale muncii sindicatelor 
în producție și în celelalte do
menii, a creat un cadru priel
nic pentru un schimb util de 
păreri și de experiență pentru 
găsirea de noi mijloace în ve
derea realizării în cele mai 
bune condiții a sarcinilor ce 
revin sindicatelor în viitor.

Au fost făcute numeroase 
propuneri și observații valo
roase privind îmbunătățirea 
colaborării sindicatelor cu 
conducerile économico-admi
nistrative pentru perfecționa
rea continuă a organizării 
producției și a muncii, crește
rea participării organelor sin
dicale în promovarea progre
sului tehnic, sprijinirea în mai 
mare măsură a mișcării ino
vatorilor, a acțiunilor de cali
ficare, ridicarea calificării și 
specializării cadrelor, perfec
ționarea organizării întrecerii 
socialiste și stimulării eviden- 
țiaților și fruntașilor în pro
ducție, îmbunătățirea regle
mentării privind constituirea 
și folosirea fondului între
prinderii, întocmirea contrac
telor colective în mod diferen
țiat, în funcție de condițiile 
specifice ale diferitelor ra
muri etc.

S-a propus să fie extinse 
acele forme care și-au dove
dit cel mai mult viabilitatea 
și eficiența în dezvoltarea cu
noștințelor tehnico-profesio- 
nale, să se editeze un număr 
mai mare de lucrări tehnice și 
de știință popularizată, să fie 
îmbunătățite sistemul de apro
vizionare cu cărți, legătura di
rectă a colectivelor din între
prinderi cu creatorii de artă, 
modul de organizare a con
cursurilor artiștilor amatori, 
pregătirea cadrelor pentru 
munca culturală de masă, sti
mularea lor, folosirea bazei 
materiale existente etc.

Alte propuneri s-au referit 
la activizarea inspecției ob
ștești asupra aplicării normelor 
de securitate și protecție a 
muncii, îmbunătățirea calită
ții, lărgirea sortimentelor echi
pamentului de protecție, des
fășurarea mai largă a contro
lului obștesc în domeniul de
servirii populației, valorifica
rea mai bună a propunerilor 
făcute de echipe, folosirea mai 
eficientă a bazei materiale de
stinate ocrotirii sănătății, per
fecționarea trimiterilor la o- 
dihnă și tratament balnear, 
simplificarea sistemului de re
zolvare a litigiilor de munca, 

în cadrul lucrărilor Congre
sului au luat cuvîntul : Moha
med Fechtali, secretar națio
nal al Uniunii naționale ma
rocane a muncii. Amadou Tra
oré, secretar adjunct al Comi
tetului Uniunii naționale a 
sindicatelor din poștă din 
Mali, Juan Campos, vicepre
ședinte al Centralei unice a 
oamenilor muncii din Chile, 
Aialimady Kojte, membru în 
Consiliul general al Uniunii 
sindicale pan-africane, Mano 
Alderete, reprezentant al Con
gresului permanent de luptă 
pentru unitatea oamenilor 
muncii din America La-

MOȚIUNE
în numele celor 4 milioane 

de membri ai sindicatelor, 
Congresul Sindicatelor din 
România adresează un fier
binte salut internaționalist de 
solidaritate frățească oameni
lor muncii, sindicatelor, între
gului popor vietnamez care 
luptă eroic pentru apărarea 
patriei, pentru libertate și in
dependență.

Dînd glas sentimentelor cla
sei muncitoare, ale tuturor 
oamenilor muncii din patria 
noastră, Congresul își expri
mă profunda indignare față 
de agresiunea militară a 
S.U.A. împotriva poporului 
din Vietnamul de sud, față de 
actele de război îndreptate 
împotriva Republicii Demo
crate Vietnam — stat socialist 
independent și suveran. Prin 
bombardarea orașelor și sate
lor din R. D. Vietnam, prin 
războiul sălbatic dus împo
triva poporului din Vietnamul 
de sud, S.U.A. săvîrșesc o cri
mă împotriva umanității, în
calcă normele elementare ale 
dreptului internațional, agra
vează situația din Asia de 
sud-est, asumîndu-și o grea 
răspundere în fața popoarelor 
din întreaga lume.

Congresul Sindicatelor feli
cită călduros clasa muncitoa
re, pe toți oamenii muncii din 
Vietnam, pentru victoriile do- 
bîndite în lupta lor neînfrica
tă împotriva imperialiștilor 
agresori, pentru remarcabilele 
succese obținute de harnicul 
popor din R. D. Vietnam în 
opera de construire a socialis
mului.

Lupta plină de abnegație și 
vitejie dusă de poporul viet
namez, într-un spirit de ne
clintit, împotriva agresorilor 
imperialiști este urmărită cu 
admirație și adîncă simpatie 
de clasa muncitoare, de po
poarele din întreaga lume, se 
bucură de solidaritatea inter- 
naționalistă și sprijinul deplin 
al țărilor socialiste, al tuturor 
forțelor progresiste.

Daruri oferite de delegațiile 
străine

Conducători ai delegațiilor 
de peste hotare, participante 
la lucrări, au oferit Prezidiului 
Congresului daruri din partea 
organizațiilor sindicatelor pe 
care le reprezintă.

Tovarășul Constantin Dră- 
gan, președintele C.C.S., a mul
țumii călduros oaspeților pen

tină, un reprezentant al sindi
catelor din Brazilia, Icksan, 
secretar național al Consiliu
lui general al Federației sin
dicatelor din Indonezia, Amin 
Aswadi, secretar general al 
sindicatelor funcționarilor din 
diferite industrii din Aden, 
Pandelis Varnavas, secretar al 
Federației pancipriote a mun
cii. Costas Lycouris, membru 
al Secretariatului Mișcării sin
dicale democratice din Grecia, 
Humberto de los Santos Vier- 
ra, membru al Comitetului e- 
xecutiv al Sindicatului națio
nal unic al muncitorilor por
tuari din Uruguay. Rider Ab
del Kader, secretar al Uniunii 
generale a muncitorilor alge
rieni, Gilberto Morales Gô
mez, membru al Comitetului 
executiv al Confederației sin
dicale a oamenilor muncii din 
Columbia, Abdul Aziz Bagh- 
dadi, membru al Comitetului 
executiv al Federației sindica
telor din Siria, Sylla Lancine, 
secretar al Confederației na
ționale a muncitorilor din Gui
neea, Jose Purita. membru al 
Comitetului executiv al Miș
cării pentru unitate și coor
donare sindicală din Argenti
na, Boanerge Villalobos. se
cretar al Centralei unitare a 
oamenilor muncii din Vene
zuela, Koiki Takizawa, preșe
dintele Consiliului sindicatelor 
lucrătorilor din instituțiile gu
vernamentale din Japonia, 
Mandengue Ntone, membru a. 
Biroului Național al funcțio
narilor din Camerun, Miakas- 
siassa Dieudonné, secretar al 
Colegiului Confederației Sin
dicale Congoleze (Brazaville), 
Awad Taba Abdel Kadel, se
cretar al Federației Sindicate
lor din Republica Arabă Uni
tă Rakotobe Remi, secretar al 
Biroului Național al Federației 
Sindicatelor Muncitorilor din 
Madagascar, Muhamed Abdil 
Rasoul Sadul, membru al Co
mitetului Executiv al Federa
ției Sindicale din Sudan, Pas
cal Luvualu, secretar general 
al Uniunii Naționale a Munci
torilor din Angola, Théo Gri- 
nevald, consilier pentru rela
țiile cu muncitorii din cadrul 
Biroului Internațional al 
Muncii.

Aducînd, în aplauzele asis
tenței, salutul organizațiilor 
sindicale din țările lor, vorbi
torii au mulțumit pentru căl
dura cu care au fost înconju
rați de participanții la Con
gres și au exprimat dorința 
sindicatelor lor de a întări co
laborarea cu sindicatele din 
țara noastră. Ei au relevat in
teresul cu care sînt urmărite 
realizările oamenilor muncii, 
activitatea sindicatelor din Ro
mânia, au înfățișat, totodată, 
aspecte din munca și_ lupta 
clasei muncitoare din țările lor 
pentru apărarea intereselor 
vitale ale celor ce muncesc. 
Vorbitorii au relevat însemnă
tatea contribuției sindicatelor 
din lumea întreagă la lupta 
pentru pace, împotriva impe
rialismului, pentru indepen
dență națională și progres so
cial.

Congresului i-au fost adre
sate, de asemenea, telegrame 
de salut din partea Sindicate
lor Unite din Iran și a Consi
liului Federației sindicatelor 
din electricitate din Grecia.

Lucrările Congresului con- I 
tinuă.

Consecvente principiului 
respectării stricte a libertății 
și suveranității popoarelor, a 
dreptului imprescriptibil al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, fără nici un a- 
mestec din afară, sindicatele 
din Republica Socialistă Româ
nia condamnă războiul agre
siv dus de S.U.A. în Vietnam, 
cer încetarea imediată a bom
bardamentelor asupra R. D. 
Vietnam, retragerea trupelor 
străine din Vietnamul de sud 
și respectarea acordurilor de 
la Geneva ; poporul vietna
mez să fie lăsat să-și regle
menteze treburile interne fără 
intervenție străină. Congresul 
Sindicatelor din România sus
ține în întregime poziția gu
vernului R. D. Vietnam și a 
Frontului Național de Elibe
rare — unicul reprezentant 
legitim al poporului din Viet
namul de sud — și cere cu ho- 
tărîre să fie respectat dreptul 
sacru, inviolabil, al poporului 
vietnamez de a-și rezolva pro
blemele interne de sine stătă
tor, conform voinței și aspi
rațiilor sale.

Congresul reafirmă poziția 
consecventă a sindicatelor din 
România de sprijinire depli
nă și hotărîtă a luptei drepte 
și eroice a poporului vietna
mez pînă la victoria totală a 
acestuia asupra agresorilor 
imperialiști americani și de
clară în mod solemn că ele 
sint gata să acorde și de acum 
înainte sprijinul lor interna
ționalist poporului frate viet
namez.

Sindicatele, oamenii muncii, 
întregul nostru popor își ex
primă încrederea fermă în vic
toria cauzei drepte a poporu
lui vietnamez și urează sindi
catelor, oamenilor muncii, în
tregului popor din Vietnam 
izbîndă deplină în lupta 
dreaptă pentru apărarea li
bertății și independenței, pen
tru unitatea și integritatea te
ritorială a patriei.

tru darurile oferite și a trans
mis organizațiilor sindicale res
pective salutul frățesc al sin
dicatelor din România, urîn- 
du-le noi succese în activita
tea lor, în lupta pe care o duc 
pentru pace și progres social.

(Agerpres)

Paradisul
contrabandiștilor

Descoperirea în Brazilia a unei rețele de con
trabandiști nord-americani care scoteau nestin
gheriți din țară minereuri radioactive și alte 
materiale a provocat senzație la începutul anu
lui. Pentru europeni acest trafic ilicit în stil 
mare, care amintește de filmele și romanele de 
aventuri, pare de domeniul irealului. Și totuși 
realitatea depășește ficțiunea.

Contrabandiștii din Brazi
lia dispuneau de avioane și 
vase pentru transportul mi
nereului. Ministrul brazilian 
al apărării a declarat că acti
vitatea acestei bande. ale ca- 
rei rețele duc spre Wall- 
Street, a adus tezaurului na
țional un prejudiciu de 4 mi
liarde dolari. Suma este fa
buloasă întrucât reprezintă 
dublul bugetului național al 
Braziliei

„Fortăreața" 
din Macarena

Doar numai cîteva săptă
mâni mai tîrziu, ziarele din 
Bogota au relatat despre exis
tența unei „fortărețe“ nord
americane în munții Macare
na, din estul Columbiei, ai că
rei ocupanți aveau îndeletni
ciri asemănătoare cu cele ale 
contrabandiștilor din Brazilia. 
După cum a dezvăluit ziarul 
„EL ESPECTADOR“ „baza 
nord-americanilor se află si
tuată într-o regiune conside
rată drept Parc național pen
tru raritatea faunei și florei. 
Dar tot aici— continuă ziarul 
_  se găsesc bogate zăcăminte 
de uraniu, pietre prețioase și 
alte minereuri. Sentinele înar
mate. asigură paza și nu per
mit apropierea nici unei per
soane străine. Pentru opera
țiunile de contrabandă este 
folosită o flotilă de avioane și 
helicoptere“. Alte precizări in
teresante au fost aduse de zia
rul „EL SIGLO“. Acesta a 
arătat că uriașa proprietate 
aparține nord-americanului 
Tommy Thompson, căsătorit 
cu o columbiană, venerată 
mult timp ca „regină“ de in
dienii aborigeni care muncesc 
în prezent pentru scoaterea 
minereului. _ „

Nici Argentina nu ramine 
mai prejos în acest carusel al 
contrabandei. S-a stabilit că 
valoarea, mărfurilor intrate, 
sau ieșite, în mod ilegal, din 
țară, a atins suma de 1,947 mi
liarde dolari. Printre acestea 
se află aparate de televiziune, 
aspiratoare, frigidere, mine
reuri. Peste 20 000 de automo
bile introduse prin contra
bandă au primit, nu se știe 
cum, documente legale de în
registrare.

Tarife pentru... hoție
„Argentina — scrie ziarul 

„LA RAZON" — este Eldora- 
do-ul contrabandiștilor“. A- 
precierea nu trebuie să mire. 
Se consideră că, în această 
țară, numărul pistelor clan-

La Stuttgart va fi in curînd demolată locuința și atelierul 
lui Albert Schneider, cate o viață Întreagă a făurit lănci, 
scuturi etc. In consecință, vă dispare ultimul atelier meșteșu

găresc de acest fel

O nouă
„lovitură sub centură“

nterdicfia exportului 
de mașini electronice 
de calcul in Franfa 
nu este singura „lo
vitură sub centură“ 
dală de S.U.A. pro
gramului nuclear 
Irancez. Corespon
dentul ziarului NEW

YORK TiMES, John Finney, a dez
văluit că in prezent Comisia pen
tru Energie Atomică „tărăgănează" 
livrarea cantităților de uraniu îm
bogățit solicitate de Franța. Minis
terul de Externe al Franței a con- 
iirmat prin purtătorul său de cu- 
vînl, că intr-adevăr o asemenea 
cerere prezentată „in urmă cu 18 
sau 20 de luni“ a rămas fără răs
puns...

Uraniul Imbogăfit, solicitat de 
Franfa, este esențial pentru pro
gramul nuclear, inclusiv pentru 
crearea „forjei de șoc’. La uzina 
de la Pierlette (a cărei fotogra
fiere de către aviația americană a 
provocat un incident diplomatic 
penibil) se produce o anumită can
titate de uraniu imbogăfit, dar pro
gramul nuclear francez are nevoie 
de acest material atit pentru expe
rimentarea submarinului nuclear, 
cit și pentru pregătirea bombei cu 
hidrogen. Or, refuzul american de 
a continua livrările de uraniu îm
bogățit este menit să inlirzie înde
plinirea programului.

Tocmeala pentru obținerea aces
tui material din S.U.A. datează clin 
1958, cind reprezentanta ambasa
dei franceze la Washington uu ob
ținut promisiunea de a căpăta in 
decurs de zece ani, 240 kg de 

destine pentru aterizarea a- 
vioanelor este mai ridicat de- 
cît al acelora autorizate. Un 
ziar din Buenos Aires a reu
șit să obțină chiar o listă cu 
„tarifele“ plătite participanți
lor la aceste activități ilicite. 
Pentru un zbor din Miami 
(S.U.A.) pînă la un punct oa
recare al Argentinei un pilot 
primește 15 000 dolari. Pro
prietarii terenurilor de ateri
zare primesc 1 000 dolari pen
tru fiecare avion, șeful camio
nului ce transportă mărfurile 
la depozite clandestine capă
tă 300 dolari iar hamalii, cei 
mai prost plătiți, cîte 35 do
lari pe zi. Dacă distanța este 
mai scurtă prețul scade. Un 
zbor spre Argentina din A- 
suncion (Paraguay) sau alte 
țări limitrofe, revine la 10 00O 
dolari pentru pilot și alte 4 000 
cheltuieli suplimentare.

Aerodromurile 
din junglă

Desigur, poliția și vama nu 
stau inactive. Cercetările lor 
nu duc însă decît la succese 
întîmplătoare deoarece teri
toriul țării este mult prea 
vast. Se amintește astfel des
pre descoperirea unui avion 
clandestin, în apropiere de 
Buenos Aires, pe bordul că
ruia se aflau țigări de contra
bandă în valoare de peste 
100 000 dolari. La San Anto
nio de Areco a fost găsită o 
pistă clandestină și o adevă
rată flotă aeriană. Ziarele ar- 
gentiniene s-au ocupat pe larg 
de o descoperire făcută în 
provincia Misiones, în apro
pierea frontierei cu Brazilia. 
Poliția căuta în inima unei 
păduri impenetrabile urmele 
unui avion dispărut cind, la 
punctul numit „El Tropezon“, 
a fost găsit un avion „Beech- 
craft“ cu 4 locuri. El se afla 
pe o pistă clandestină cu o 
lungime de 400 metri și o lăți
me de 60 metri, construită în 
mijlocul vegetației extrem de 
dese cu ajutorul... buldozere
lor și mașinilor din cele mai 
perfecționate. Deputatul . ar
gentinian Isaias Nougues a 
denunțat existența, la San Pe- 
dro Colorado, a unei piste a- 
semănătoare de 600 metri lun
gime și 150 metri lățime unde 
puteau ateriza și staționa zil
nic mai multe avioane. Scan
dalul nu a putut fi împiedi
cat. Proprietarul terenului a 
fost dat în judecată dar mina 
justiției nu a putut merge mai 
departe. De altfel, se conside
ră că în provincia Cordoba 
pământul nu este atins decît

uraniu îmbogății această canti
tate a fost considerată deosebit de 
modestă. Ulterior, au fost ridicate 
diferite obstacole suplimentare în 
S.U.A. In actuala dispută s-a dez
văluit că în 1964, Consiliul Națio
nal al Securității, care grupează 
principalii membri ai guvernului 
american și comandanții militari a 
hotărî! — pe baza unui raport 
prezentat de Myron Kratzer. șeful 
Departamentului internațional al 
Comisiei pentru energie nucleară 
— să acționeze pentru a împiedica 
realizarea programului nuclear 
francez. In raportul respectiv se 
menționa că uzina de la Pierlette 
se dezvoltă, în urma unor credite 
suplimentare importante, într-un 
ritm accelerat, iar la Cadarache 
s-a trecut la încercarea viitorului 
submarin nuclear irancez.

Așadar, disputa în legătură cu 
prezenta bazelor militare america
ne pe teritoriul francez și, in ge
neral, cu ieșirea Franței din struc
tura integrată a N.A.T.O., are im
plicații concrete în domeniul nu
clear. In timpul recentei vizite în 
S.U.A. a delegației parlamentare 
franceze, condusă de Robert Schu- 
mann, președintele Comisiei de 
afaceri externe al Adunării Na
ționale, au avut loc noi tratative 
în legătură cu cererile franceze 
privitoare la livrarea de uraniu 
îmbogățit. Oficialități americane 
nu au ezitat să declare ritos că 
nu sînt dispuse să facă pentru 
Franța, ceea ce nu iac (cel puțin 
deocamdată) pentru R. F. Germană, 
tară pe care o consideră ca cel 
mai fidel aliat vest-european.

Z. FLOREA 

de avioanele contrabandiști
lor. Unele localități au deve
nit chiar celebre în acest 
sens ; Rio Segundo, Rio Cuar
te. Calamuchita, Cruz del Eje.

Supranumele 
paralelei 42

Avionul este însă numai 
unul din mijloacele folosite 
de contrabandiști pentru ac
tivitățile lor. Timp de mulți 
ani paralela 42 însemna în Ar
gentina „contrabandă“. La sud 
de această linie se găsește una 
din regiunile cele mai inospi
taliere ale țării — Patagonia. 
Un regim de liberalizare va
mală, instaurat de guvernul 
condus de generalul Aram- 
buru între anii 1955—1958, a 
scutit de orice taxe produsele 
care intrau în această zonă. A 
doua, zi după intrarea în vi
goare a decretului avea să fie 
inaugurat itinerariul care a 
permis pătrunderea ilicită în 
Argentina a mii de automobi
le, peste 12 000 aparate de te
leviziune, mașini din cele mai 
diverse și alte mărfuri. Ca o 
plagă, traficul s-a extins în 
întreaga țară. Nu este de mi
rare de aceea că 6 500 de în
treprinderi argentiniene au 
hotărît să convoace un con
gres pentru a încerca să fie 
eliminat acest aflux de măr
furi prin contrabandă care le 
aduce însemnate prejudicii. 
Mulți observatori consideră 
însă că, în ciuda oricăror mă
suri, această parte a lumii va 
continua să rămână, încă mulți 
ani. un paradis al contraban
diștilor. Recentele descoperiri 
din Brazilia și Columbia o de
monstrează din plin.

I. RETEGAN

Acad. Ivan Beritașvili 
a formulat o ipoteză me
nită să explice mecanis
mul memoriei imagini
lor.

Savantul sovietic a 
precizat că, așa cum au 
dovedit-o experiențele, 
la animale se disting 
două feluri de memorii : 
de lungă durată și de 
scurtă durată. In memo
ria animalelor imaginile 
lumii exterioare se men
țin multă vreme în ca
zul în care perceperea 
imaginii este însoțită de 
o excitare emoțională, 
de satisfacerea vreunei 
necesități vitale.

Dacă la memorizare 
participă numai vederea 
sau numai auzul, sau 
vreun alt organ senzorial 
separat, fără o excitare 
emoțională suplimenta
ră, animalul păstrează 
în memorie imaginea a- 
părută cu acest prilej, 
și asta pentru un inter
val de timp foarte scurt.

Memoria de lungă du
rată, potrivit ipotezei lui 
I. Beritașvili, condițio
nează formarea în celula 
nervoasă a unei proteine 
active extrem de stabile. 
Această proteină apare 
la fiecare excitare a ce
lulelor nervoase în locu
rile unde ele vin în con
tact cu terminația ner
voasă. Excitarea repeta
tă contribuie la forma
rea unei proteine active 
care înlesnește transmi
terea excitării și contri
buie la activarea între
gului lanț de neuroni, 
care participă la repro
ducerea unei imagini sau 
alteia.■

NEW YORK 18 (Ager
pres). — O echipă de chi
rurgi de la spitalul din 
Houston (Texas) au efec
tuat cu succes mărfi o ope
rație de implantare a unei 
inimi artificiale bolnavului 
Walter McCans. în vîrstă 
de 61 de ani, care suferea 
de o gravă afecțiune a ven- 
tricotului sting. Pacientul 
și-a recăpătat cunoștința la 
pufin timp după efectuarea 
operației, și starea sa este 
considerată de medici ca 
satisfăcătoare. Aceasta este 
cea de-a doua operație e- 
fectuată la spitalul Houston. 
Prima a fost făcută bolna
vului Marcel Derudder. în 
vîrstă de 65 de ani, care 
după cinci zile de la ope
rație a încetai din viată 
Șeful echipei de chirural 
Michael Debakev a decla
rat că moartea acestuia s-a 
datorat unei afecțiuni pul
monare.
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în Vietnamul de sud

Intensificarea tensiunii
A

întrevedere

Miercuri seara, la Da Nang, tensiunea se ac
centuase, după ce trupele guvernamentale, în
soțite de tancuri, încercuiseră pagoda principală 
Dinh Hoi, în care se află comandamentul forțe
lor budiste antiguvernamentale.

C Mănescu

in Danemarca

Delegația 
parlamentară

Lucrările Congresului
Comsomolului

Cuvintarea tovarășului Petru Enache

De remarcat că trupele gu
vernamentale au trecut la 
acțiune la cîteva ore după 
scurta vizită întreprinsă de 
premierul Ky la Da Nang, al 
cărui scop declarat a fost in
stalarea noului comandant al 
Regiunii I-a militare. întors 
la Saigon, generalul Ky a fă
cut o declarație în care a 
afirmat, referitor la operațiu
nea de la Da Nang, că nu s-ar 
fi consultat cu oficialitățile 
americane de la Saigon, încer-

Democrație

pro-a 5 mai s-a 
dus în Portugalia 
un eveniment cu 
totul ieșit din co
mun. Pentru pri
ma oară în de
cursul îndelunga
tei perioade a dic
taturii salazariste, 

au fost publicate în presă, cu 
știrea și aprobarea autorități
lor, afirmații critice la adresa 
regimului existent.

Cu încuviințarea lui Sala- 
zar (autorul „cugetării“ fai
moase : „democrația trebuie 
dinamitată“), președintele Por
tugaliei, Americo Tomas, a 
primit pe trei din liderii opo
ziției : Mario Gomez, fost mi
nistru al agriculturii și avo- 
cații Acacio de Gouvcla și 
Eduardo de F'igueirodo. După 
discuția avută cu președintele, 
liderii opoziției au publicat ,1a 
5 mai în presă „Apelul către 
democrați“, în care au atacat 
„politica autocrata, represi
vă și anticonstituțională a 
guvernului“. Ei au cerut cre
area „unui guvern care să re
stabilească libertățile funda
mentale“.

Salazar a dat însă imediat 
semnalul „Ia loc comanda“. 
Liderii primiți de Tomas au 
fost declarați „persoane parti
culare cu intenții' veroase“. A 
fost convocată de urgență A- 
dunarea națională alcătuită 
din simple marionete salaza
riste care a „înfierat“ în una
nimitate opoziția și a cerut 
„măsuri imediate pentru în
frângerea calomniatorilor“.

Așa s-a terminat democra
ția de o zi a „doctorului Oli- 
veiro Salazar...

Unii corespondenți occiden
tali din capitala portugheză 
sînt înclinați să opineze că 
gestul lui Salazar urmărește, 
de fapt, să creeze „argumen
te“ pentru o răfuială cu frun
tași ai opoziției. Date fiind 
procedeele încetățenite la Li
sabona, asemenea supoziții au 
toate șansele să fie confir
mate.

cînd să se situeze pe o poziție 
de „independență în acțiune“, 

într-o relatare asupra si
tuației existente în acest mo
ment în Vietnamul de sud, 
trimisul special al agenției 
France Presse, Alain Ray- 
mond, precizează că pretutin
deni, atît în capitală cit și în 
centrul țării, domnește confu
zia. Aceasta, pe de o parte, 
datorită ezitării guvernului 
de a trece la cea de-a doua 
fază a „încercării de forță“ 
(atacul la Hue), pe de altă 
parte, ca urmare a faptului 
că și la Da Nang forțele gu
vernamentale nu dețin contro
lul nici asupra unităților 
„rebele“, nici asupra popu
lației budiste. „Climatul de 
contradicții și confuzie, subli
niază corespondentul agenției 
France Presse, este caracte
ristic crizelor politice 
Vietnamul de Sud. De 
aceasta, însă, criza este : 
mai gravă decît cele ce 
avut loc .în perioada de după 
doborîrea lui Ngo Dinh Diem. 
în plus. Statele Unite pai' a fi 
hotărîte să joace rolul mo
derator... ca „element de echi
libru“ între guvern și budiști. 
Următoarele zile vor demon
stra dacă, intr-adevăr, ele 
vor acest lucru și pentru cit 
timp“.

V. David

EM. RUCÄR

• LA 18 mai Kim Ir Sen, 
președintele C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, și preșe
dintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, l-a prirnit 
pe Nicolae Popa, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Ro
mânia în R.P.D. Coreeană. Cu 
acest prilej a, avut loc o con
vorbire prietenească.

® LA bursa din New York s-a 
înregistrat, marii a. nouă scădere a 
cursului acțiunilor. După încheie
rea negocierilor, indicele industrial 
Dow Jones s-a micșorat cu 3,39 
puncte față de ziua precedentă. ' 
Scăderea de marii a avut loc in 
ciuda eforturilor depuse de cercu
rile de alaccri de a pune capăt 
cauzelor care au declanșat acum 
două săplăniîni scăderea neîntre
ruptă a cursului acțiunilor. In 
cercurile economice se consideră că 
eșecul lansării navei „Gemini-9“, 
anunțată pentru marți după-amia- 
ză, a avut ‘o influență deosebită d- 
supra bursei newyorkeze. Aceasta 
s-a reilectat în faptul că cele mai 
mari scăderi le-au suferit acțiuni-

din 
data 
mult 

au

PRAGA 18 — Coresponden
tul Agerpres, A. Liță, transmi
te : Miercuri a avut loc o în
trevedere între Vaclav David, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
care se află într-o vizită ofi
cială în Cehoslovacia. Au fost 
discutate probleme care intere
sează cele două țări.

La convorbire a fost de față 
Gheorghe Nițescu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Praga, precum și per
soanele care îl însoțesc pe mi
nistrul afacerilor externe ro
mân.

In aceeași zi, Vaclav David a 
oferit o masă în cinstea 
Corneliu Mănescu.

COPENHAGA 18. — Tri
misul special Agerpres, Nico
lae Ionescu, transmite: Dele
gația Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste 
România, condusă de Ștefan 
Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, care vizi
tează Danemarca la invitația 
Folketingului danez, a plecat 
miercuri dimineața din Co
penhaga- într-o călătorie prin 
țară. Oaspeții români, însoțiți 
de Morton Lange, vicepreșe
dinte, și de alți reprezentanți 
ai Parlamentului, precum și 
de Constantin Băbeanu, în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al României la Copen
haga, au avut prilejul să vizi
teze în această zi întreprin
deri industriale și așezăminte 
social-culturale din regiunea 
Seelanda de sud. Astfel, a fost 
vizitată fabrica de sticlărie de 
la Holmegaard cu veche tra
diție în industria de sticlărie 
a Danemarcei.

In aceeași zi, oaspeții ro
mâni au vizitat Muzeul etno
grafic al Seelandei de sud, 
unde au -fost salutați de pri
marul orașului Vordingborg, 
în care se află muzeul. Acest 
mUzeu dispune de o bogată 
colecție privind dezvoltarea 
de-a lungul istoriei a unei 
mari, și. importante regiuni a 
Danemarcei. A fost de aseme
nea vizitată biserica din Udby 
— monument istoric, datînd 
de la începutul secolului XIV.

în continuarea călătoriei, 
membrii delegației au, sosit în . 
orașul Nykobing. Aici ei au 
vizitat — conduși de președin
tele Consiliului municipal — 
uri modern spital , și. Școala de 
comerț și industrie din loca
litate.

în locurile vizitate, oaspeții 
români s-au interesat îndea
proape de activitatea între
prinderilor și instituțiilor res
pective.

Seara, delegația Marii Adu
nări Naționale a participat la 
un dineu, oferit de președin
tele Consiliului municipal al 
orașului Nykobing, . Reinholt 
Jorgensen. . .

•81 Ä

Inter- 
s-au

R. P. POLONĂ. In sălile Palatului culturii din Varșovia s-a des
chis recent al Xl-lea Tirg internațional al cărții la care expune 

și țara noastră

Uzita în R. F. lì. a ministrului

comerțului exterior al României
OBERHAUSEN 18. — Tri

misul special Agerpres, P. 
Sțăncescu, transmite : Miercuri' 
dimineața, ministrul comerțu
lui exterior al Republicii So
cialiste . România, Gheorghe 
Cioară, care se află într-o vi
zită în R.F. Germană, și per
soanele care-1 însoțesc, au so
sit în localitatea Oberhausen, 
unde se află sediul concernu
lui siderurgic „Gutehoffnungs- 
hütte“ (G. H. H.).

Concernul G. H. H. figurea
ză ' printre principalii parte
neri comerciali vest-germani 
ai României.

Oaspeții români au fost sa
lutați de directorul general

eforturi perseverente pentru 
dezvoltarea acestor relații, 
pentru consolidarea lor ne
încetată.

Exprimînd, apoi, hotărîrea 
U.T.C., a tineretului român de 
a contribui pe mai departe la 

. făurirea și întărirea unită'-'i 
de acțiune a tineretului țfe 
pretutindeni în luata pentrxi 
năzuințele sale vitale, pentru 
libertate și independență na
țională, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru de
mocrație, pace și o viață mai 
bună, vorbitorul a spus : Mili- 
tînd pentru respectarea drep
tului sfînt al fiecărui pppqr de 
a-și hotărî singur soarta, de 
a-și afirma ființa națională, 
de a-și alege ngstingherifii ca
lea dezvoltării politice și eco
nomice, tineretul și poporul 
nostru își manifestă deplina 
adeziune la cauza dreaptă a 
poporului vietnamez, sprijină 
lupta sa eroică pentru liberta
te și independență.

în încheierea cuvîntului 
său, tovarășul Petru Enache 
a adresat comsomoliștilor, ti
nerilor sovietici, urări de suc
ces în îndeplinirea hotărîrilor 
trasate de cel de-al XXIII-lea 
Congres al P.C.U.S. Cuvînta- 
rea a fost subliniată în repe
tate rînduri cu puternice a- 
plauze. Delegația a oferit 
în dar Congresului un drapel 
al Uniunii Tineretului Comu
nist din Republica Socialistă 
România.

MOSCOVA (prin telefon 
de la trimisul nostru special 
EUGENIU OBREA).

Miercuri au continuat lucră
rile celui de al XV-lea Con
gres al Comsomolului. 
vențiile delegaților
axat pe problemele principale 
ale activității comsomoliste 
în strhtsă legătură cu sar
cinile construcției comuniste. 
Au luat cuvîntul G. H. Jabiț- 
ki, prim-secretar al Comso
molului din Bielorusia, R. H. 
Abdulaeva, prim-secretar al 
Comsomolului din Uzbekistan, 
O. E. Cierkezia, prim-secretar 
al Comsomolului din Gruzia, 
precum și ministrul învăță- 
mîntului din R.S.F.S.R., Pro- 
kopiev.

Cuvintarea emoționantă, 
plină de forță și optimism, 
rostită la Cojjgreș de repre
zentantul eroicului tineret din 
R. D. Vietnam a prilejuit o 
puternică afirmare a solidari
tății cu Vietnamul luptător.

în cursul după-amiezii au 
mai luat cuvîntul șefii dele
gațiilor organizațiilor de tine
ret din R.P.D. Coreeană, Cu
ba, R.P. Mongolă, R.P. Polonă, 
R.S. Cehoslovacă și R.S.F. Iu
goslavia. A rostit o cuvîntare 
de salut tovarășul Petru Ena
che, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.

Vorbitorul a transmis Con
gresului, tuturor comsomoliș
tilor, întregului tineret sovie
tic salutul cald și mesajul de 
prietenie și solidaritate iriter- 
naționalistă al uteciștilor, al 
tuturor tinerilor din România 
socialistă. El ■ a subliniat că 
tineretul român urmărește 
cu viu interes și se bucură 
sincer de remarcabilele suc
cese ale popoarelor sovietice, 
pe drumul construirii comu
nismului, relevînd că tinere
tul sovietic și-a cîștigat un 
binemeritat prestigiu prin 
entuziasmul cu care contri
buie Ia înflorirea patriei sale.

Primul secretar al C.C. al 
U.T.C. s-a oprit apoi asupra 
preocupărilor actuale ale tine
retului român și ale organiza
ției sale revoluționare, scoț.înd 
în evidență entuziasmul, pa
siunea cu care tînăra noastră 
generație, împreună cu între
gul popor, își consacră toate 
forțele înfăptuirii mărețului 
program de dezvoltare multi
laterală a țării, elaborat de 
cel de al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

în continuare, tovarășul 
Petru Enache a arătat că ti
neretul român, pătruns de o 
nemărginită dragoste față de 
patrie și popor, este educat, 
în același timp, în spiritul 
internaționalismului proletar, 
al dragostei frățești față de 
tineretul și popoarele țărilor 
socialiste, al solidarității ac
tive cu forțele care luptă pe 
toate meridianele globului 
pentru libertate, democrație, 
pace . și progres. Pe temelia 
relațiilor trainice de priete
nie • și alianță, de colaborare 
tovărășească, dintre popoarele 
român și sovietic, dintre ță
rile noastre —• a spus vorbito
rul — se dezvoltă continuu 
legăturile frățești dintre U.T.C. 
și Comsomol, se extind schim
burile de experiență, vizitele 
reciproce de delegații. Uniu
nea Tineretului Comunist este 
hotărîtă să depună și în viitor

★
Seara, la hotelul „București“, 

delegația U.T.C. s-a întîlhit 
cu reprezentanții tineretului 
din Siberia, participanți la 
Congresul Comsomolului. 
Oaspeții români au fost salu
tați cu căldură de către Boj-is 
Nikolaevici Rogatîn, prim-se- 
cretar al Comitetului regiorial 
Chemerovo. Acesta a subliniat 
interesul cu care tineretul 
siberian urmărește succesele 
tineretului român și și-a ex
primat satisfacția față de dez
voltarea continuă a legăturilor 
frățești dintre Comsomol și 
U.T.C., dintre tineretul sovie
tic și cel român. A răspuns 
tovarășul Petru Enache care 
a mulțumit pentru invitația 
adresată delegației de către 
tinerii siberieni și pentru cu
vintele calde la adresa gene
rației tinere a României so
cialiste. Vorbitorul a arătat 
că tineretul român cunoaște 
și prețuiește admirabilul efort 
al celor ce transformă Siberia 
într-un ținut înfloritor, bucu- 
rîndu-se sincer de fiecare 
succes al lor.

întîlnirea a decurs într-o 
atmosferă caldă, priete
nească.

al concernului, dr. von Men- 
ges. El a subliniat interesul 
pe care conducerea societății 
îl manifestă pentru dezvolta
rea economică a României. 
Răspunzînd, ministrul român 
a mulțumit pentru primirea 
călduroasă făcută, menționînd 
că invitația adresată de minis
trul vest-german al econo
miei de a vizita R.F. Germană 
este considerată ca o contri
buție la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări. în con
tinuare, el a arătat preocupă
rile României pentru dezvol
tarea continuă a industrializă
rii, posibilitățile care decurg 
din aceasta pentru participa
rea ei mai largă la comerțul 
mondial și pentru extinderea 
relațiilor economice între 
Republica Socialistă România 
și Republica Federală Germa
nă.

între ministrul român al 
comerțului exterior și condu
cătorii societății „Gutenhof- 
fnungshiitte“ a avut loc un 
schimb amical de păreri în 
probleme interesînd colabora
rea reciprocă.

în continuare au fost vizita
te Uzina nr. 3, care produce 
instalații foarte grele și o sec
ție de prelucrare. Conducăto
rii societății au oferit un prînz 
în cinstea oaspeților români.

Seara, oaspeții români au 
sosit pe calea aerului la 
Hamburg.

în timpul vizitei în Republi
ca Federală Germană oaspeții 
români sînt însoțiți de Walter 
Steidle și von Schauenburg, 
consilieri la Ministerul Econo
miei.

sovieto-egiptean

Liberalizarea comerțului

©OI

în dezbaterea Senatului S. U. A.

CAIRO 18 (Agerpres).
La încheierea vizitei pe care 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a făcut-o în R.A.U., 
la invitația președintelui 
Gamal Abdel Nasser, a fost 
dat publicității un comunicat 
comun sovigto-egiptean. în 
cursul convorbirilor, se arată 
în comunicat, a avut loc un 
schimb de păreri în probleme 
internaționale actuale de in
teres reciproc, precum și în 
probleme referitoare la dez
voltarea relațiilor bilaterale 
dintre U.R.S.S. și R.A.U.

Cele două țări, se spune în 
comunicat, sînt hotărîte să-și 
orienteze și în viitor politica 
externă în direcția asigurării 
păcii, dezvoltării relațiilor 
între state pe baza respectării 
principiilor coexistenței paș
nice, suveranității, integrității 
teritoriale și neamestecului 
în treburile interne ale altor 
state.

U.R.S.S. și R. A. U. sînt con
vinse că interesele consolidă
rii păcii și securității popoa
relor reclamă lichidarea ime
diată a bazelor militare stră
ine, care reprezintă un pe
ricol pentru mișcările de 
eliberare națională.

își vu rrirafic Itoseli
caiiiliiliitlira ?

Ie societăților producătoare de a- 
vioane, rachete, nave și aparatură 
cosmică.

ușoară Doina Badea, și Nico
lae Nițescu.

• AGENȚIA P.A.P. anunță 
că, răspunzînd invitației gu
vernului polonez, la 18 mai a 
sosit într-o vizită oficială la 
Varșovia Couve de Murville, 
ministrul afacerilor externe al 
Fi-anței.

• Delegația de chimiști ro
mâni, condusă de Atahase 
Diaconescu, adjunct al minis
trului industriei chimice, care 
se află într-o vizită în Franța, 
a întreprins între 13 și 17 mai 
o călătorie în provincie. Mem
brii delegației au vizitat Insti
tutul de cercetări macromole- 
culare de la Strasbourg, unde 
au fost primiți de cunoscutul 
om de știință prof. Sadron. Au 
vizitat, de asemenea, orașul și 
regiunea Lyon. Aici au fost 
oaspeții Institutului național 
de științe aplicate (I.N.S.A.) și 
Institutului de cercetări cata
litice. Delegația a luat cunoș
tință de principalele realizări 
în domeniul cercetărilor fun
damentale și aplicate.

• LA Leningrad a fost des
chis festivalul muzicii de es
tradă intitulat „Melodiile prie
tenilor“, la care participă in
terpreti din țări socialiste. 
Din România, la festival par
ticipă cîntăreții de muzică

Fostul președinte al Republi
cii Dominicane, Juan Bosch, 
lider al Partidului revoluțio
nar dominican, a anunțat marți, 
după o conferință specială a 
partidului său, că mișcarea pe 
care o conduce acordă guver
nului provizoriu al Republicii 
Dominicane 48 de ore pentru a 
pune capăt amestecului milita
rilor în campania electorală, 
precum și violențelor comise 
împotriva militant ilor acestui 
partid. El a precizat că mulți 
dintre aceștia au fost arestați, 
iar alții sînt urmăriți pas cu pas 
de poliție și armată. Dacă gu
vernul nu va satisface această 
cerere, a subliniat Bosch, par
tidul său se va retrage din 
campania electorală.

». LA Calamata, în sudul 
Greciei a avut loc un specta
col de gală organizat de so
cietatea cinematografică „An- 
zervos“ cu filmul românesc 
„Pădurea spînzuraților“. Cu 
acest prilej K. Koutoumanos, 
primarul orașului a vorbit des- ,, 
pre..prietenia și bunele relații : 
tradiționale care leagă cele 
două țări și popoare.

• ZIARUL ,,Ultima Hora*, care 
apare în capitala chiliana, publică 
un articol, în care se pronunță 
pentru lărgirea relațiilor de colabo
rare cu statele socialiste. Ziarul 
arată că pentru țările latino-ameri
cane este deosebit de necesară 
intensiiicarea relațiilor comerciale 
cu țările socialiste datorită faptu- 
lui că, prin aceasta, se va realiza 
o dezvoltare și mai mare a comer
țului-lor. „Piața largă a țărilor so
cialiste, scrie „Ultima Hora’, des
chide statului Chile mari posibili
tăți. în domeniul economiei și co
merțului și va duce Ia consolida
rea independenței naționale a 
popoarelor latino-americane“.

• ÎN capitala Madagascarului 
s-a anunfat că șefii statelor afri
cane, membre ale Organizației de 
colaborare africană și Malgașă 
(O.C.A.M.), se vor întruni la 18— 
24 iunie la Tananarive. La aceeași 
dată va avea loc o reuniune a' mi- 
niștrilor afacerilor externe din ță
rile membre ale O.C.’A.M.

Greva marinarilor din. marina britanică continuă. Noi 
echipaje ale vaselor care ancorează, se alătură acestei 
acțiuni care, după cum transmit agențiile de presă, a- 
fectează puternic economia țării. In fotografie : un pi
chet de greviști înfățișînd pe pancarde revendicările lor

WASHINGTON 18 (Ager- 
pres). — Senatul american a 
luat marți în dezbatere proiec
tul de lege guvernamental 
supus Congresului, privind li
beralizarea comerțului cu 
mărfuri nestrategice al S.U.A. 
cu țările socialiste din Europa 
răsăriteană. Acest proiect au
torizează pe președintele John
son să negocieze încheierea 
unor acorduri comerciale ale 
S.U.A. cu țările socialiste din 
Europa răsăriteană pe baza 
clauzei națiunii celei mai fa
vorizate.

Senatorul Mike Mansfield, 
lider al majorității democra
te din Senat, care a prezentat 
proiectul Senatului s-a pro
nunțat pentru aprobarea lui, 
subliniind că lărgirea legătu
rilor comerciale ale S.U.A. cu 
țările socialiste din Europa ră
săriteană 1 va. contribui lă. men
ținerea păcii, El a declarat că 
„a sosit timpul pentru o exa
minare legislativă serioasă a

inadvertențelor și anacronis
mului care au caracterizat o 
lungă perioadă de timp poli
tica S.U.A. față de țările Eu
ropei răsăritene“. Nu există 
nici un motiv, a menționat el, 
să se interzică comerțul cu 
aceste țări, chiar dacă ele se 
opun acțiunii americane în 
Vietnam“. Mansfield a adău
gat că oamenii de afaceri ame
ricani au avut de suferit de 
pe urma faptului că sînt ex
cluși dintr-o regiune majoră 
a lumii ca Europa răsăriteană.

Agenția Reuter menționea
ză că deși majoritatea senato
rilor sprijină proiectul guver
nului, există șanse reduse ca 
acest proiect să fie aprobat în 
actuala sesiune a Congresului. 
La rîndul ei, agenția A. P. 
amintește că Wilbur Mills, 
președintele comisiei pentru 
căi și mijloace a Camerei Re
prezentanților a declarat că 
refuză să ia în dezbatere pro
iectul de lege propus.

din Matlock

e
a

Evoluția relațiilor his- 
pano-americane indică 
tendințele Washingtonu
lui de a «acorda Madri
dului într-un timp cit 

«mai scurt, un statut, care 
.să-i ateste o importanță 
crescîndă în cadrul Alian
ței atlantice. Intențiile a- 
mericane trebuie, desigur, 
privite în contextul creat 
prin degajarea Franței de 
S.A.T.O., operațiune care, 
tn afara altor dificultăți 
majore, pune Pentagonu
lui problema replierii pe 
alte poziții a unităților 
militare americane sta
ționate pe teritoriul fran
cez.

Relațiile politico-miii- 
tare, americano-spaniole, 
care păreau că se resimt, 
după incidentul nuclear 
de pe coasta Almeira, se 
refac într-un ritm rapid. 
Accidentul de la Paloma
res, care a sțîrnit atît.a 
îngrijorare, pare a fi de 
domențul trecutului. A- 
genția UNITED PRESS

lor; spaniole. Astfel, în . ronaulice aflate la, To- 
cöntul „daunelor nipra- . rrejon.« La , această bază 

’le" cauzate de incidentul . urinează să fie aduse încă 
de la Palomares, 'Castie
lla a .cerut S.U.Ä.. să ce
deze Spaniei cinci gru-

INTERNAȚIONAL relata 
recent că în cercurile po
litice din capitala State
lor Unite se așteaptă'în
cheierea tratativelor prin 
care guvernul spaniol să 
anuleze restricțiile j ' 
vind zborul avioanelor nice care se aflau în do- 
americane avînd’ la bord tarea bazeiamericane .de spaniole 
armament nuclear. la Torrejo’n. Acceptîhd a- , acord, asupra faptului

trei escadrile. Surse bine 
informate din Madrid ci
tate deagențiaASSOCI- 

p'ri- 'puri de avioane superso-. ATED PREȘS, arătau că 
XLr ilice care sé aflau* în> do- oficialități americane și 

au. căzut de

Bineînțeles, de pe urma 
intensificării contactelor 
americano-spaniole, fie
care din parteneri caută 
să profite cit mai mult. 
Ridicarea rolului Madri
dului. în mecanismul stra
tegic al Statelor, tjnițe, a 
permis șefului diplomati- , . ..............
ei spaniole, Castiella, să te.au primit dreptul de rilor

ceastă revendicare, ,Wa- Spania constituie' o re- 
shingtonul s-a declarat, giune susceptibilă să ab- 
totodată, de acord „să , sparbă o parte din forțe- 
reorganizeze armata, spa- le. armate ale.'Statelor U- 
niolă și să-i adapteze.' nite staționate în prezent 
marina. Ia cerințele mo- pe teritoriul Franței. Po- 
...eirie" (INDUSTRIEKU- trivit agenției citate,'■ la
RIER). această concluzie s-a

In schimb, Statele .Urii- ajuns în cursul convorbi- 
s • ... , . ■ - , . , . .. " ■ ", i pe care Harold

.înalțe ștacheta pretenții-.. a-șl spori efectivele ae'- . Brown, ministrul aviației

al S.U.A. le-a avut la 
Madrid cu Agustin Mu
nos-Grandes, șeful stalu
lui major al armatei spa
niole.

Ceea ce. doresc acum 
Statele Unite este, pare- 
se, recunoașterea de 
jure a rolului Spaniei în 
coloana vestică a NATO. 
In condițiile actualei si
tuații din N.A.T.O., Spa
nia caută însă să profi
te cit mai mult de con
junctura creată. Fapt 
este că guvernul de Ia 
Madrid nu vădește un in
teres prea mare pentru 
integrarea Spaniei la A- 
lianta atlantică. în loc de 
a solicita să fie admisă 
în organizația N.A.T.O. 
— nota INDUSTRIEKU
RIER — Spania are toate 
șansele de a fi cea soli
citată și a profita de si
tuația creată prin insis
tenta solicitării.

IOAN TIMOFTE

în Anglia s-au înmulțit a- 
cum un soi de tineri denumiți 
prescurtat — trogs, adică tro
glodiți. Circa o mie de băieți 
cu plete lungi și fete semă- 
nînd a băieți, în vîrstă de 
12—16 ani își petrec sfîrșitul 
săptămînii în cavernele de lin
gă Matlock, un orășel din 
Derbyshire. Majoritatea dintre 
ei vor să-i imite pe cei care 
trăiesc aici în permanență. 
Dar de ce ? Ce caută tinerii 
în peșteri, se întreabă ziarele 
și unele instituții din Anglia. 
Iată cîteva răspunsuri :

— E mai cald aici, decît a- 
fară.

— Trăiesc așa, deoarece cred, 
în planul astral și în Karma.

Cercetătorii mai ațepți asu
pra „fenomenului troglodiți-' 
lor“ au descoperit o altă expli
cație : puberii „trogs“, în gene
ral copii fugiți de acasă, folo
sesc peșterile pentru ca, după 
ce fac niște simulacre de cere-, 
monii matrimoniale, să se de
dea la adevărate orgii.

Au fost găsite fete de 12—13 
ani „căsătorite“ cu băieți de 
aceeași vîrstă, său, și mai 
grav, altele „căsătorite“ cu un 
grup întreg, 
sigur ridică 
ală majoră : 
lor“ chiar 
peștere sau nu, se obișnuiesc 
repede cu vagabondajul și a- 
doptă toate colateralele ace
stui fel de viață. Ziarele brita
nice atrag atenția 
cestui flagel care 
lează nu numai ța 
în toată țara. Dar 
tă nimeni nu ia nici un fel de 
măsură, în afara vinzătorilor 
din magazinele de alimente și. 
chioșcurile de limonada care 
au afișat pe vitrine. „Interzis 
pentru cîini și trogs“...

V. TĂNĂȘESCU

Situație care, de- 
o problemă sóci- 
„tinerii caverne- 
dacă rămin în

asuprd a- 
se semna- 
Matlock ci 
deocamda-
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