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PRACTICA STUDENȚEASCĂ 
VĂZUTĂ DE

După cum s-a anunțat, Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
□ oferit luni o masă cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere a tovarășului Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.

La festivitate tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gheorghe Stoica au rostit toasturi.

Toastul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Studenți ai Institutului Politehnic 'din Brașov la o oră de practică 
la Uzina „Tractorul“.

BENEFICIARI
• Sistemul de practică continuă să promoveze turismul prin întreprinderi
• Ne simțim mai bine la muncă patriotică, acolo punem mîna și realizăm 
ceva util • în trei zile ceea ce este programat pentru zece zile • Studen
ții economiști calculează timpul pierdut: 50—60 la sută din perioada de 
practică • Centrul universitar Timișoara nu-și face oficiile de gazdă a

• • • Studentul ar putea fi cointeresat la practică
• Avantajele mutației unei perioade de practică

sfudenților practicant! 
prin teme de cercetare 
în Institut.

CE. CÎT și UNDE lucrează
■

tinerii din comuna dv.?
_______________

SA VINA DIN ALT SAT
SĂ NE MUNCEASCĂ 
PĂMÎNTUL?

scenă stranie. Au- 
u. u«ui.a a «v. ......______ _ v.___ ___ __ ______ . * terenurile agricole

ale cooperativei "se'îndreaptă doar cîțiva și "aceia în pas agale, purtîndu-și cu greu bătrânețile. în acest 
sat renumit cîndva pentru hărnicia și priceperea 1 ’ ’ ” ** ' —‘ ‘
puțini agricultori. Și asta pentru că 
ților lor.

CEI MAI TINERI BĂRBAȚI 
AI COOPERATIVEI : PREȘE
DINTELE ȘI INGINERUL A- 
GRONOM. Mai exact, aceștia au 
trecut de mult de prima tinerețe, 
dar în comparație cu ceilalți coo
peratori pot fi numiți chiar foarte 
tineri.

— în cooperativa noastră — ne 
informează Emilian Tîmpeanu, 
secretarul comitetului de partid 
pe C.A.P. — nu lucrează nici 
un bărbat sub 80 de ani. Mai 
mult de jumătate din cooperatori 
au vîrsta de peste 65 de ani. Ar 
fi trebuit să iasă de mult la pen
sie, sa se odihnească, dar nu a- 
vem ce face, sîntem obligați să 
le solicităm ajutorul.

Femeile tinere se prezintă ceva 
mai bine. Au totuși șapte repre
zentante care lucrează. Silvia 
Ștefănie, din brigada legumicolă, 
a realizat pînă acum 124 de nor
me, adică de 4 ori mai mult de- 
cît media pe cooperativă. Livia 
Ștefănie are 83 de norme, Maria 
Murgoi — 61. Mai pot fi evi
dențiate și Elena Totoi, Safta 
Ogolișan.

— Acestea — ne declară pre
ședintele — sînt componente de 
bază în brigăzile de cîmp sau 
legumicole, participă la toate lu
crările, deși unele sînt mame, au 
alte greutăți familiare. Dar față 
de numărul total al cooperatori
lor, numărul lor e foarte redus.

Prezența pe cîmp a celor 7 
tinere nu poate înviora într-ade- 
văr activitatea, nu reușește să în
depărteze senzația neplăcută că 
cea mai mare parte a tineretu
lui din sat s-a rupt de cooperati
vă, căutîndu-și alte preocupări, 
disprețuind chiar munca la cîmp.

A FOST UNUL DAR A PLE
CAT ȘI EL. Cu cîțiva ani în 
urmă, în sectorul zootehnic al 
cooperativei lucrau mulți tineri. 
Erau conștiincioși, stăpîneau tai
nele meseriei, obțineau producții 
ridicate. înființîndu-se însă paza 
civilă contractuală, îngrijitorii au 
părăsit în bloc cooperativa și 
s-au angajat aici. Rămăsese unul, 
pe nume Simion Avrămuț, care 
își profesa meseria de 7 ani. 
Măcar acesta de n-ar pleca, și-a 
zis președintele, și tot ar fi ceva. 
I-ar putea iniția în tainele zoo
tehniei pe alții. Dar multă vre
me nu a rămas nici el, angajîn- 
du-se la Fabrica chimică din

în fiecare dimineață, în centrul comunei Beriu, județul Hunedoara, se petrece o 
tobuzele cu destinația Orăștie, sînt asaltate de cîteva șute de oameni în Hmp ce spre 
ale cooperativei „„ v. ------ ... . „ . . --

’ ” ' ' _ „a localnicilor în cultivarea pammtului, exista tot mai
un număr infim de tineri au mai îmbrățișat îndeletnicirile părin-

AL. BĂLGRĂDEAN

(Continuare în pag. a lll-a)

în multe locuri de practică 
se conturează un decalaj vizibil 
între obiectul acestei impor
tante perioade din procesul de 
învățămînt și realitatea desfă
șurării ei. Dacă practica trebuie 
să fie în învățămîntul superior 
una dintre cele mai puternice 
verigi ce leagă cunoștințele teo
retice de aspectele concrete ale 
viitoarei profesiuni, pe teren 
practica se transformă, de mul
te ori, într-o vizită sau excursie 
de studiu în care obligațiile 
părților se reduc progresiv.

Vizitind cîteva unități indus
triale timișorene, unde se aflau 
în practică studenți politehniști 
și economiști, am remarcat cum 
însuși conținutul cuvîntului este 
„practic“ desființat. Prin numă
rul mare de studenti reparti
zați într-o unitate economică 
sau într-o secție industrială și 
prin numărul mic de cadre în
drumătoare, practica ajunge să 
fie o ocazie exploatată întîm- 
plător și individual, direct pro
porțional cu gradul de interes 
al fiecărui student. Ea întreprin
derea Electromotor — Timișoara 
am întîlnb o bună parte din 
cei aproape 130 de studenți 
care efectuau practica în curte 
— la umbră sau la soare — 
după preferințe. Iată explica
țiile : „in cele zece zile de cînd 
sîntem în practică, am vizitat 
5 secții. Dar cum aceste secții 
nu pot cuprinde studenții in
tr-un spațiu corespunzător nici 
măcar pentru a privi darmite

să lucreze, actuala formulă cstc 
obositoare. Ceea ce trebuie să 
aflăm și ceea ce putem efectiv 
realiza în trei zile este progra
mat pe parcursul a zece zile de 
practică. Ne simțim cu toții 
mai bine cînd mergem la muncă 
patriotică, două zile pe săptâmî- 
nă ; acolo realizăm ceva con
cret, util“, (Eva Farcaș — stu
dentă anul III — Facultatea 
electrotehnică, I.P. — Timișoara). 
„Am remarcat itinerariul, exce
lent ales pentru noi. Putem cu
noaște in amănunțime între
prinderea. Dar atunci practica 
se transformă într-o vizită de 
studiu. Cîteva ore de lucru la 
bobinaj și timpul afectat caiete
lor de practică nu suplinesc pe
rioadele lungi în care pur și 
simplu nu avem ce face. In a- 
ceastă formă, practica se întil- 
nește — ar trebui să se întil- 
nească — cu importante cursuri 
parcurse în anul III sau care 
vor fi predate în 
(mașini electrice, 
mașini, aparate 
electrice). Intr-un

anul IV 
organe de 

și tracțiuni 
singur loo 

din uzină am întilnit însă un 
om care np-a explicat exhaus
tiv toate problemele unei secții : 
in rest, maiștrii și inginerii sînt 
prea ocupați pentru a ne mai da 
și nouă măcar explicații“ (Robert 
Gross — anul III. Facultatea 
electrotehnică, I.P. — Timișoara). 
„Practica depinde, așa cum este 
concepută acum, de conștiința 
studentului. In rest, sînt numai 
măsuri administrative. Dar chiar

Foto : N. SCARLET

C. STÄNCULESCU
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SACUL
de ȘTEFAN IUREȘ

Prin urmare omenirea a 
fost anunțată că, în anul de 
grație 6970, din adîncurile 
insulei japoneze Honshu ur
mează a fi dezgropat contai
nerul plasat acolo la închide
rea Expoziției universale de 
la Osaka 1970. Prin mijlo
cirea a vreo două mii de o- 
biecte, îndepărtații noștri ur
mași sînt astfel invitați să cer
ceteze veacul agitat, sfîșiat în
tre speranțe imense și teamă 
abisală, bizarul ev cînd, sub un 
același soare, viețuiesc abori
genii deșerturilor australiene, 
rămași la faza mezolitică a 
dezvoltării, și membrii echi
pelor sosite la fața locului cu 
turboreactoare, helicoptere și 
jeep-uri anume ca, în interes 
științific, să imortalizeze traiul 
celor dinții pe peliculă east- 
man-color.

Nimic de zis, s-ar putea să

(Continuare în pag. a V-a)

Lucrările agricole de sezon sînt în toi. In fotografie, mecanizatorii 
de la I.A.S. Borănești (Ilfov) — lucrînd la strîngerea recoltei.

SÄ DISCUTĂM DESPRE

îi privesc fotografia : un chip 
de tînăr ca atîția alții, cu ochii 
mari, sprîncenele groase, nasul 
puternic, bărbia voluntară. Bu
zele pline vădesc senzualitate. 
Urechile — lipite de cap, fruntea 
— normală. Un băiat voinic, cu 
alură de sportiv.

Ar putea fi fotografia unui e- 
lev, a unui tînăr ucenic, a unui 
fotbalist sau unui militar ve
nit în permisie. Ar putea fi fo
tografia unui tînăr cinstit, un a- 
dolescent oarecare prins, cu mo
destie și abnegație, alături de 
întreg tineretul țării în efortul 
constructiv al poporului nostru. 
Ar putea fi ! Dar Ion Chivu — 
flăcăul din fotografie — nu e 
nici elev, nici ucenic, nici mili
tar. E... urmărit 1 E urmărit de 
organele de ordine ale statului 
nostru pentru că a intrat 
cercul vicios al faptelor antiso
ciale, în cercul strîmb al celor 
care își refuză o existență curată, 
încercînd să se sustragă legilor 
moralei și umanismului. Dintr-un 
posibil element util societății, 
Ion Chivu a devenit un inamic 
al acesteia, dintr-un posibil prie-

în

Dragă tovarășe Stoica,
Stimați tovarăși,

Reuniunea de astă-seară e 
consacrată unui eveniment 
important: împlinirii de că
tre tovarășul Stoica a 70 de 
ani de viață și a peste 50 de 
ani de activitate în mișcarea 
revoluționară.

E plăcut să ajungi la o 
vîrstă înaintată, cînd viața pe 
care ai trăit-o ai închinat-o 
unor idealuri mărețe — idea
lurilor socialismului și comu
nismului — ai consacrat-o bu
năstării poporului, interese
lor națiunii tale socialiste. 
Viața și activitatea tovarășu
lui Gheorghe Stoica îi face 
cinste nu numai lui, ci și 
partidului nostru. El este unul 
din militanții vechi ai parti
dului care încă din tinerețe 
s-au înrolat în mișcarea socia
listă și apoi în rîndurile Parti
dului Comunist Român, conto- 
pindu-se cu năzuințele de li
bertate, de dreptate socială și 
de independență națională ale 
poporului nostru. El se nu
mără printre acei care au

luat parte la primul Congres 
de constituire a Partidului 
Comunist Român, îndeplinind 
apoi munci de conducere, in
clusiv pe aceea de secretar al 
Comitetului Central, în condi
țiile activității ilegale a parti
dului nostru, în anii luptelor 
grele desfășurate de comu
niști, de proletariatul român 
împotriva reacțiunii interne 
și a dominației imperialiste 
străine. La chemarea partidu
lui, împreună cu sute și sute 
de comuniști și antifasciști 
români, tovarășul Stoica a 
mers în Spania, unde a parti
cipat la lupta împotriva fas
cismului, care tindea la înro
birea popoarelor, la lupta pen
tru apărarea democrației. Tre
buie să subliniem că aseme
nea militanți ca tovarășul 
Gheorghe Stoica, care nu au 
precupețit nimic în lupta re
voluționară, au contribuit ca 
Partidul Comunist Român, 
clasa muncitoare, poporul ro
mân, să poată desfășura cu 
succes mari bătălii politice și, 
cu modestie spunînd, să se 
numere printre detașamente

le de frunte care s-au ridicat 
împotriva fascismului în Eu
ropa.

Au fost multe momente de 
seamă ale istoriei partidului 
și patriei noastre la care to
varășul Gheorghe Stoica a 
participat în anii ilegalității. 
Menționez acestea cu atît mai 
mult cu cit peste cîteva luni 
vom sărbători 50 de ani de la 
constituirea Partidului Comu
nist Român — moment de o 
importanță covîrșitoare în is
toria luptelor revoluționare 
din România, a mișcării noas
tre muncitorești. înființarea 
partidului nostru și-a avut 
rădăcinile în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a patriei și 
tocmai de aceea el a putut să 
se dezvolte și să conducă cu 
succes luptele pentru trans
formarea revoluționară a Ro
mâniei. Cu atît mai mult me
rită să subliniem acest lucru 
astăzi, cînd legarea mișcării 
muncitorești, a partidelor co
muniste, de propriile popoare, 
transformarea lor în port-

(Continuare în pag. a V-a)

Toastul tovarășului 
GHEORGHE STOICA

Dragi tovarăși și tovarășe.

Aș dori, înainte de toate, să 
mulțumesc Comitetului Exe
cutiv pentru înalta apreciere 
dată activității mele, să mul
țumesc tovarășului Ceaușescu 
pentru cuvintele bune, tovără
șești, pe care mi le-a adresat 
și, totodată, să mă declar în- 
trutotul de acord cu conținutul 
politic al cuvîntării sale, în
dreptată spre întărirea conti
nuă a partidului nostru, a ro

lului său, a forței și unității 
sale, spre întărirea — pe baza 
respectării independenței și 
suveranității fiecărui partid — 
a unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. 
Aș dori, de asemenea, să folo
sesc acest prilej pentru a 
adresa mulțumiri tovarășilor, 
organizațiilor obștești, care 
m-au felicitat la aniversarea 
zilei mele de naștere.

Tovarăși, la vîrsta Ia care 
am ajuns, desigur că mi-am

făcut un anumit bilanț al dru
mului pgrcurs, al vieții și ac
tivității mele Sociale, întrebîn- 
du-mă dacă am dat tot ce a 
trebuit să dau, dacă acțiunile 
pe care le-am întreprins și-au 
atins țelul. Analizîndu-mi ac
tivitatea din decursul acestor 
55 de ani consacrati mișcării 
revoluționare, începînd încă 
din perioada dinaintea formă
rii Partidului Comunist, m-am

(Continuare în pag. a V-a)

LA BRĂDET—SÄCELE:
Uniforme 
albastre 

in decorul

PRESTIGIU
de GEORGE IVAȘCU

montan
Aici, în tabăra de la Brădet 
Săcele, mă simt bine. Nu pot 

spune că în celelalte veri nu 
m-am bucurat de vacanțe fru
moase. Jurnalul meu de călătorie 
reține amintiri plăcute din tabe
re, din excursii și drumeții. Dar 
nimic nu poate să egaleze far
mecul zilelor de vacanță petrecu
te la Brădet. Desigur, specificul

taberei — pregătire militară 
constituie o noutate și asta 
incintă. Dar nu este vorba 
mai despre plăcerea ineditului. 
Conținutul activității pe care o 
desfășurăm reușește să ne tre
zească un interes deosebit“.

ne 
nu-

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Cine îl cunoaște 
pe Ion Chivu?

ten și tovarăș, Ion 
venit un motiv de 
pulsie, un mic (știindu-i vîrsta —■ 
abia 19 ani, nu pot să evit di
minutivele) pericol social.

Cine e Ion Chivu ? S-a născut 
la Ocnița, lingă Tîrgoviște, acum 
19 ani. De mic părinții, ei înșiși 
oameni certați cu bunele mora
vuri, nu i-au putut oferi o edu
cație corespunzătoare, dimpo
trivă. Apoi, a rămas orfan, iar 
tutorele, o rudă din Ocnița, nu 
s-a omorît cu firea să facă om 
din băiatul pe care-1 primise în 
„grijă“ doar ca să încaseze ba
nii ce i se cuveneau pentru asta. 
Așa se face că, lipsit de îndru-

Chivu a de- 
teamă și re

mare, necontrolat de nimeni, 
Ion Chivu a ales „aventura". 
Sau, mai bine zis, ceea ce 
credea el că se numește aven
tură. S-a întovărășit cu alții de 
același fel, a comis cîteva furti
șaguri mărunte. A fost prins, ier
tat, din nou prins și din nou 
iertat. A fost internat îa Institutul 
del reeducare de la Găești, loc 
unde zeci și sute de tineri și-au 
vindecat definitiv infirmitățile 
psihice — așa cum se relata, de 
altfel, 
blicat
Chivu
mele

într-un recent articol pu- 
de ziarul nostru. Dar Ion 
n-a înțeles nimic din pri- 
eșecuri ale „aventurilor"

sale. Abia ieșit din institutul de 
reeducare, comite noi infracțiuni.

Condamnat de tribunal, Ion 
Chivu își ispășește pedeapsa în- 
tr-un penitenciar. Aici în loc să 
reflecteze la felul în care și-a 
trăit o bună parte din cei 18 ani, 
în loc să se gîndească mai mult 
la riscurile „aventurilor" sale, 
pune la cale alte asemenea „a- 
venturi" viitoare.

Se întîlnește cu Ladislau Kiss 
din Odorhei, la fel de tînăr și de 
convins adorator al „aventurilor"

OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a V-a) ,

Pentru cineva care de aproape 15 ani, din îndatoriri pro
fesionale, călătorește peste hotarele țării, orice nou contact 
cu străinătatea constituie un punct de confruntare cu ima
ginea pe care România, orînduirea, conducerea, prestigiul 
său, le oferă în timp și spațiu.

Cînd treci, de pildă, prin centrul comercial al Münchenu- 
lui de unde transmit aceste însemnări și la un mare chioșc 
de ziare și reviste, alături de prestigioase publicații din toa
te colțurile pămîntului, vezi „Scinteia", încerci mai mult 
decît o emoție a surprizei : îți dai seama că țara ta, 
politica țării tale, profilul moral pe care ea îl prezintă 
ca individualitate în lume interesează astăzi tot mai mult, 
că România a încetat de a mai fi o necunoscută pe mapa
mond. Și atunci îți explici cu atît mai lesne de ce în multe 
ziare de circulație mondială acum cîteva zile, editorialele 
erau consacrate expozeului la recenta Plenară a Comitetului 
Central, al Secretarului General al Partidului, și de ce pri
mele rînduri ale titlurilor, începeau cu Ceaușescu, nume în- 
trupind o noțiune ■—de poziție și de conduită internațională 
constructivă — și, prin acest nume, o națiune socialistă : cea 
a României.

Te bucură asemenea constatări, a căror reverberație e 
cu atît mai penetrantă cu cit te afli departe de țară, într-un 
mediu altul decît cel pe care-l trăiești acasă zi de zi, ceas 
de ceas. Și atunci îți lămurești și alte fenomene: că o con
ferință consacrată dialogului între cultura română și ger
mană de-a lungul timpului este urmărită cu viu interes de 
către invitații lui „Gesellschaft für Auslandskunde" din capi
tala Bavariei ; că la Institutul pentru relații culturale cu 
străinătatea din Stuttgart funcționează o bună bibliotecă 
românească cu cărți din trecut și contemporane; câ la 
Tübingen, acest celebru centru de veche cultură academică, 
pe frontispiciu te întîmpină o placă în bronz, cu chipul în 
relief a doi intelectuali români : Ion Barbu si Tudor Vianu, 
cu mențiunea că în anii 1922—1923 au studiat la această 
universitate, placa în onoarea celor doi reprezentanți ai 
culturii românești fiind pusă în ziua de 4 iunie 1970. Eloc
vent este si faptul că secția de limbă și literatură română de 
la Tübingen este astăzi frecventată de circa 25 de studenți 
germani, biblioteca ei însumînd numeroase cărți românești la 
care se adaugă ziare și reviste citite curent, „Scinteia" și 
„Contemporanul" fiind în sala de lectură uzuală a facultății.

De remarcat că printre cei mai viu interesați de România 
se numără și aici tinerii. Ghidul nostru de la München, ab
solvent în germanistică, cu studii de franceză, citește cu dic
ționarul românește, pronunță cu dezinvoltură titluri din pre
sa română pe care — atît cît vine la biblioteca orașului_ o
răsfoiește în mod curent.

Este, desigur — și aceasta e constatarea revelatorie — 
o profundă schimbare de optică în ceea ce privește imaginea 
României socialiste. în cîțiva ani, în întreaga lume această 
imagine s-a îmbogățit enorm personalizîndu-și profilul, mul- 
tiplicîndu-și caracteristicile. Prestigiul politicii noastre înțelep
te, active, dinamice totodată, proiectînd o consecventă voin
ță de colaborare în demnitate și respect reciproc, constituie 
pîrghia acestui interes tot mai larg din partea opiniei pu
blice internaționale.

Tn această nouă ambianță, cultura română capătă peste 
hotare noi parametri : ea devine în aceeași măsură euro
peană, pe cît de proprie și de originală îi este manifestarea. 
Fără timiditate, fără convenționalisme, se poate astăzi vorbi 
de „România în lume", de prezența ei activă și eficientă pe 
meridianele progresului uman.

Tn accepția contemporană cea mai creatoare.
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NOI MASURI DE

A REGIMULUI
VAMAL

ÎMBUNĂTĂȚIRE

Ca urmare a sporirii, an de an, 
a traficului internațional de per
soane, o dată cu mărirea numă
rului de turiști și ai altor cate
gorii de călători care trec frontie
ra țării noastre, s-au considerat 
necesare noi măsuri de îmbunătă
țire a regimului vamal aplicat a- 
cestora. Aceste îmbunătățiri se 
referă în special la corelarea 
drepturilor acordate persoanelor 
de a importa sau exporta bunuri 
cu nivelul de viață în continuă 
creșetre în țara noastră, cu ne
voile care se fac resimțite în prac
ticarea turismului modern, a tu
rismului automobilisict șl cu spe
cificul călătoriilor în Interes de 
serviciu sau de afaceri.

Noile norme țin seama de ne
voile oricărei persoane care între
prinde o călătorie internațională 
indiferent de calitatea în care că
lătorește peste frontieră și indife
rent dacă este cetățean român 
sau străin. De pildă, cantitatea 
admisa de efecte personale — îm
brăcăminte și încălțăminte, pre
cum și aite articole noi sau folo
site, este nelimitată. De aseme
nea, orice călător (turist, în inte
res de serviciu, inclusiv oameni 
de afaceri etc.) poate avea cu sine 
alimente șl medicamente necesare 
pe timpul călătoriei și în raport 
direct cu durata deplasării, iără 
însă ca valoarea totală a alimen
telor să depășească 500 lei. In sen
sul normelor stabilite și pentru a 
crea condițiile cele mai avanta
joase turiștilor și oamenilor de a- 
facerl, s-a stabilit ca, în cadrul 
efectelor, să fie admise și urmă
toarele articole : două aparate fo
tografice și 21 casete de filme sau 
10 rolfilme, un aparat cinemato
grafic de filmat de format mic și 
două bobine de film, un binoclu, 
un magnetofon portativ și 10 
discuri, un televizor portativ, un 
aparat de radio-recepție portativ, 
o mașină de scris portativă, un 
cărucior de copil, un cort sau alt 
echipament de cantonament pen
tru turiști, scule și articole de 
sport (o undiță de pescuit, două 
arme de vînătoare, 100 de cartușe, 
o bicicletă fără motor, un caiac 
sau canoe de dimensiuni sub 5,50 
m., o pereche de schiuri, două 
rachete de tenis și alte articole a- 
semănătoare).

In ceea ce privește obiectele 
din metale prețioase pot fi trecu
te prin vamă bijuteriile personale 
cu condiția să fie declarate în 
scris pe un formular tip organelor 
vamale de frontieră.

In afara obiectelor personale 
menționate mai sus, turiștii ro
mâni în grupuri organizate pot 
lua cu el în străinătate, fără pla
ta taxelor vamale, cadouri a că
ror valoare să nu depășească 500 
lei.

La înapoiere, sînt admise, fără 
taxe, bunuri și amintiri de vo
iaj cumpărate în străinătate, cu 
condiția ca valoarea totală a aces
tor bunuri să nu depășească su
mele în valută obținute oficial ț 
turiștii individuali (vizită la rude 
sau la prieteni, la tratament me
dical etc.) au dreptul să transpor
te cadouri în valoare totală de 
1 ooo lei, iar la înapoiere cadouri 
primite de la cei vizitați în va
loare de cel mult 2 ooo lei, în afa
ra bunurilor achiziționate cu va
luta obținută oficial.

De menționat că de aceste scu
tiri de taxe vamale nu se bucură 
autoturismele, rulotele, motocicle
tele cu o capacitate cilindrică de 
peste 350 cmc., ambarcațiunile cu 
motor și mobilă nouă.

In același spirit sînt stabilite șl 
scutirile de taxe vamale pentru 
călătorii români care pleacă în 
interes de serviciu peste hotare.

olarului Nicolae Cotocul, .pom vi
zita complexul sculptural ffrân-' 
cuși și ne vom minuna de pictu
rile. murale din centrul orașului 
unde, paradoxal, printre figurile 
sfinților se disting filozofii anti
chității : Aristotel, Platou, Socra- 
te, Anasfagoras etc. Din Tg. Jiu 
pornim spre peștera Polovraci. 
Dacă avem încă 3 zile la înde- 
mină din vacanța noastră ne ur
căm în trenul de Petroșani pen
tru a escalada crestele Parîngu- 
lui. Rămînem o noapte la hotelul 
turistic de la Rusu, inaugurat re
cent, iar a doua zi, dimineața, cît 
mai devreme, pornim în drume
ție la Obîrșia Lotrului, pe un 
traseu cît se poate de pitoresc. 
Timp de 14 ore vom călători 
prin ienuperi și bujori, la peste 
2 500 metri altitudine. Seara, cu 
trenulețul de munte ajungem la 
Voineasa, unde vom înnopta 
printre constructorii Hidrocentra
lei de pe Lotru. Cînd hidrocen
trala va fi gata, prin aceste locuri 
primejdioase acum chiar și pen
tru caprele negre, vor pluti va
poare...

Vn alt traseu turistic, la fel 
de interesant, dar tot atît de pu
țin cunoscut, este drumul care în
cepe din Tg. Cărhunești, trece 
prin Novaci, Rînca, peste vîrful 
Păpușa, la o altitudine de 2 134 
metri; de aici, pe valea rîului 
Galben se ajunge la Baia de Fier, 
apoi, pe șoseaua transalpină, cea 
mai înaltă trecere peste munți, se 
pătrunde în Transilvania. Poteci
le turistice, deși sînt anevoioase, 
trec prin cele mai pitorești locuri 
ale Parîngului, cu vegetație săl
batică, luxuriantă, cu căderi de 
apă, șei și văi de basm. In dru
mul nostru întîlnim stîni primi
toare, oricînd bucuroase să-ți asi
gure un somn bun peste noapte.

Din păcate însă, aceste prive
liști insolite nu sînt înscrise pe 
itinerariile turistice ale O.N.T. și 
B.T.T. De ele se bucură numai 
grupurile individuale de călători, 
care pătrund, la întîmplare, pe a- 
ceste cărări.

ION MARCOVICI

Multi elevi clujeni vor pleca 
zilele 'acestea în excursii de 10 
zile pe itinerarii diferite : în nor
dul Moldovei, la cetățile daco
române, în Deltă, in Munții Re
tezat, Rucegi, Făgăraș, Rodnei, 
Ceahlău ș.a.

Peste 1 700 de studenți clu
jeni își petrec o parte din această 
vacanță in taberele de munte or
ganizate pentru ei la Izvorul 
Mureșului și Pîrîul Rece.

5000 DE ORE
DE MUNCA

(Agerpres)

PRIN OLTENIA
PITOREASCA

Tînărul călător ce își va aba
te pașii pe meleagurile oltenești, 
va trebui să zăbovească cîteva 
ceasuri în capitala județulut, Cra- 
iova, fosta reședință a hanilor. 
Alături de impunătoarele con
strucții moderne, ritmate de o- 
hiectivele industriale atît de cu
noscute în țară și peste hotare, 
acest oraș din cîmpia Dunării 
este o veche vatră istorică, ce 
păstrează întrînsa mărturii pre
țioase și semnificative pentru 
lupta și existența poporului nos
tru.

Astfel, după ce va vedea ope
rele lui Constantin Brâncuși (ex
puse în Muzeul de artă) secția 
etnografică a Olteniei (organizată 
în Casa Băniei) ctitoriile voievo
zilor olteni, fîntînile istorice, par
cul dendrologic din Calea Dună
rii — este bine ca tînărul dru
meț să se îndrepte pe un drum 
de țară, străjuit de lanurile au
rii de grîu, spre cîmpia de la Ro
vine, locul istoricei bătălii dată 
de Mircea cel Băitîn. în partea 
opusă a orașului, se poate vedea 
Valul de apărare, construit în se
colul IV, în vremea lui Constan
tin cel Mare, împăratul Bizanțu
lui, contra năvălirilor popoare
lor migratoare. Acest val de a- 
părare, supranumit în legende 
Brazda lui Novac, începe de la 
Turnu Severin (Ostrovul Corbu
lui), parcurge șerpuind 700 km., 
urmărind linia de demarcație 
deal-cîmpie și sfîrșește la Brăila. 
In1 vecinătatea cetății chimiei 
craiovene, pe culmea dealurilor 
există din timpuri străvechi „mo- 
ghilele istorice“, uriaș volum de 
pămînt cu diametre ce depășesc 
30 metri, în care au fost desco
perite obiecte și vase de cult 
preistorice, iar în altele au fost 
găsite inscripții funerare din epo
ca romană.

După ce au fost vizitate cu 
luare aminte aceste mărturii is--. 
torice să pornim spre zonele et
nografice din nordul Olteniei: 
Tg. Jiu, Baia de Aramă, Horezu, 
Arcani, Hobița. In Tg. Jiu vom 
asculta fîșîitul lutului pe roata

BENONE NEAGOE VOLUNTARA

f comunica:
începînd de astăzi a- 

vioanele care deservesc 
cursele interne de călă
tori și mărfuri vor decola 
și ateriza din nou pe ae
roportul București-Bănea- 
sa, ca urmare a termină
rii lucrărilor de reamena- 
jare a pistei.

Cursele 75/76 Bucu
rești—Constanța și retur 
vor decola și ateriza în 
continuare de pe aero
portul București—Otopeni 
la orele 23,00 și 7,00.

Municipiul Satu Mare a de
venit în aceste zile locul de 
întîlnire a sute de tineri din 
toate județele țării care ală
turi de localnici participă cu 
toate forțele Ia reconstrucția 
orașului.

în ansamblul 
tăti se înscriu 
5.000 de ore de 
tică efectuate 
formată din 100
timp de 2 săptămîni a ajutat 
la înlăturarea urmărilor inun
dațiilor ce s-au abătut asupra 
orașului Satu Mare.

în prima decadă a lunii au
gust un alt grup de 100 de ti
neri și tinere, elevi din jude
țul Bihor, vor prelua ștafeta 
acestei activități.

acestor activi- 
și cele peste 

muncă patrio- 
de o brigadă 
de tineri care

șl modelul „polilor 
— Ce mai "

lucru ?
— Foarte 

cupă pe un 
cînd de la o zi la ...
științific capătă contururi nebă
nuite. Cel mai bun exemplu este 
metoda lagranjeneior, care a a- 
părut în ultimii ani, și, pe baza 
căreia, se descriu fenomenologic 
Ineracțiile dintre particulele ele
mentare, adică ineracțiile dintre 
pini, nucleoni sau interacțiile în 
care intervin și rezonanțele nezo- 
nice. Or, tocmai acest sector vi
zează și ultimele mele cercetări. 
De altfel, la Institutul de fizică al 

■ Academiei există un colectiv, pe 
care-1 conduc, și care, în cadrul 
unul seminar special prezintă ul
timele ' cercetări întreprinse. Pînă 
acum au apărut deja trei volume. 
Ultimul cuprinde tocmai o serie 
de lucrări privind metoda lagran
jeneior efective. Printre ele se 
află și o lucrare foarte interesan
tă a tinărului fizician dr. Banyai 
Ladislaw. Avind în vedere tocmai 
cercetările despre care vorbeam 
mal sus lucrez la redactarea u- 
nul curs special, tot despre teoria 
particulelor elementare, în care 
introduc cîteva capitole noi de fi
zică teoretică absolut necesare 
pentru specializarea studenților 
din ultimul an.

ION VĂDUVA POENARU

aveți

multe 
om de

Regge“, 
pe masa de

lucruri preo- 
știință astăzi, 
alta peisajul

„FIECARE GRAM
DE METAL
JUDICIOS
FOLOSIT'

— Două discuri (ECE 0466, și 
ECE 0467) cuprind înregistrările 
a doi dintre marii reprezentanți 
ai artei interpretative contempo
rane : soprana Virginia Zeani (cu 
arii din „Don Carlos“, „Aida“, 
„Manon Lescaut“, „Boema“ și 
„Madame Butterfly" și Nicolae 
Rossi — Lemeni (arii din „Băr
bierul din Sevilla“, „Emani“ „Don 
Carlos“, „Faust“, „Ivan Susanin“, 
„Cneazul Igor“ și „Boris Godu- 
nov".

Interpretează orchestra Operei 
române din București.

Dirijor — Mihai Brediceanu.

I. S.

AL XIX-LEA CONGRES
DE CHIRURGIE
CARDIO-VASCULARJ

IN DRUM 
SPRE LITORAL

în zona orașului Slobo
zia a fost terminată con
strucția unei variante — 
în lungime de 4 km — a 
șoselei naționale Bueu- 
rești-Constanța. Pe nqul 
drum, care străbate o 
plantație forestieră din a- 
propierea rîului Ialomița, 
s-au amenajat locuri de 
parcare și unități de de- 
servire a

Realizarea 
crări a 
gestionarea traficului 
tier prin centrul 
localități, sporirea

automobiliștilor. 
acestei lu- 

permis descon- 
ru- 

acestei 
vitezei 

autovehiculelor în limitele 
prescrise de legile în vi
goare, crearea unor legă
turi mai lesnicioase spre 
Dobrogea, Muntenia și 
Moldova. Varianta rutieră 
a fost proiectată și execu
tată de institutele și uni
tățile specializate ale De
partamentului transportu
rilor auto, navale și a- 
eriene.

BUZLEA VALENTIN z, ROMANIA
DE LA A LA Z

VITRINA Șl 
REVERSUL El

O regulă elementară de co
merț interzice expunerea în 
vitrine a unor mărfuri ce nu 
se află la desfacere în unita
te. „în cazul cînd acestea au 
fost epuizate — precizează 
Ordinul nr. 239 968 al M.C.I. 
— la cererea cumpărătorului, 
vor fi vîndute cele din vitri
nă“.

Din păcate însă, în multe 
magazine, ca, de pildă : „Ma
cul Roșu“ — str. Lipscani, nr. 
37 ; „Romarta Copiilor“ —» 
Ci. Victoriei, nr. 32 ; „Lumea 
Copiilor“ — str. Lipscani, nr. 
68 ; „Julieta“ — Bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej, nr. 1 ș.a., cum
părătorului i se refuză servi
rea, în astfel de cazuri, sub 

. cuvînt că : „Vitrina nu poate 
fi... deranjată „Vitrina nu 
se face în fiecare zi“ etc. 
Este, desigur, pentru vînză- 
tor, soluția cea mai... ieftină, 
dar nu și cea mai indicată !

Inspectoratul comercial al 
C.P.M.B. a aplicat amenzi, în 
cazurile mai sus menționate. 
De unde se 
le „ieftine“ 
coste !

In editura „Stadion" a apă- 
rut sub titlul de mai sus pri- 
ma prezentare a României tu
ristice în forma unui dicțio
nar care cuprinde circa 1000 
de obiective turistice (orașe, 
stațiuni balneoclimaterice, 
monumente istorice și de ar
hitectură, monumente ale na
turii ș.a.).

Sînt descrise pe scurt isto
ricul fiecărui obiectiv, carac
teristicile esențiale, căile de 
acces, locul precis unde se a- 
flă (kilometraj, altitudine etc).

în afara hărții, în culori, pe 
care sînt indicate toate căile 
de transport rutiere, volumul 
mai cuprinde la sfîrșit o listă 
a tuturor hotelurilor, campin
gurilor, motelurilor și hanuri
lor turistice din țară.

„Fiecare gram de metal Ju
dicios folosit“ a fost tema 
dezbaterii la o „masă rotundă“ 
pe marginea reducerii consu
murilor specifice de metal în 
procesul de executare a piese
lor de schimb necesare agre
gatelor siderurgice inițiată de 
Comitetul U.T.C. și conduce
rea direcției mecanice din 
Combinatul siderurgic Hune
doara.

Participarea la masa ro
tundă a factorilor responsabili 
din conducerile tehnico-admi- 
nistrative, a inginerilor, mai
ștrilor, șefilor de echipe, a 
membrilor activelor U.T.C. 
din secțiile mecanică, turnăto
rie, construcții metalice, forje 
și reparații siderurgice a con
ferit dezbaterii un profund 
caracter de lucru, menit să 
ducă la găsirea a noi căi și 
posibilități de gospodărire și 
folosire judicioasă a metalu-

ATOMUL PESTE

La sfîr.șitul anului 1969 exi
stau în lume — arată statisti
cile — 479 de reactoare nu
cleare. Dintre acestea, un nu
măr de 105, care se găseau în 
15 țări ale lumii, erau folosite 
în scopul obținerii de energie 
electrică. Proiectele existente 
arată că în anul 1975 se vor a- 
fla în funcțiune, în 20 de țări 
ale lumii, 203 centrale nuclea
re care vor produce împreună 
o cantitate de energie electrică 
de peste 130 000 de megawatt»

vede că și soluții- 
pot uneori să...

ELENA POPA

Studenți ai Institutului Poli
tehnic București (Facultatea 
de electronică) participă, cu 
entuziasm, la construcția au

tostrăzii București—Pitești

De vorbă cu prof. univ.

VALER NOVACU, 
membru corespondent 
al Academiei

//

H. L.

INCA O DATA
DESPRE
SFÎRȘITUL
LUMII'

La Varșovia s-au desfășur ă 
lucrările celui de al XIX-î«a 
Congres internațional de chi
rurgie cardio-vasculară, la 
care au participat specialiști 
din 25 de țări. Din țara noas
tră a participat prof. dr. do
cent Florian Mandache, direc- ' 
torul clinicii chirurgicale a 
spitalului „Brîncovenesc“ din 
București, care a prezentat o 
comunicare privind metoda 
tratamentelor în cazul arte
ritelor la bolnavii tineri.

— Problematica acestui con
gres s-a axat în jurul trata
mentelor specifice acestei boli, 
ne spune prof. dr. docent Flo
rian Mandache. în momentul 
de față definiția bolii nu e 
încă precizată, există multe 
necunoscute în mecanismul de 
producere a bolii, iar în pri
vința terapeuticii sînt multe 
concepții contradictorii. Un 
specialist belgian a demon
strat că fumatul joacă un rol 
important în apariția trom- 
boanegitei juvenile. Alți spe
cialiști au insistat asupra fac
torului infecțios, arătind că 
unele infecții (febra tifoidă, 
tifosul exantematlc) favori
zează boala. împreună cu dr. 
Gh. Kover am arătat că ă- 
ceste infecții determină arte
rita doar cînd en survine la 
bolnavi cu un anume teren 
neuro-endocrin. Cercetările 
clinicii noastre conjugate cu 
cele efectuate de Institutul de 
Inframicrobiologie, ne-au dus 
la concluzia că nu orice bolnav 
care face infecții 
tracta arterita.

— în ce constă 
dă de tratament, 
de dumneavoastră ?

— în ultimii 20 de ani, ma
joritatea specialiștilor folo
sesc o chirurgie mixtă, care 
prezintă avantajul înlăturării 
efectelor secundare ce apăreau 
prin utilizarea altor metode 
chirurgicale. Noi am practi
cat o metodă originală, pe de 
o parte, simpatectomia aso
ciată cu distrugerea chimică 
a medularei glandei supra
renale și suprarenalectomie, 
pe de altă parte. Metoda, care 
a dat bune rezultate în 105 
cazuri operate în ultimii doi 
ani, mi-am imaginat-o încă 
în 1950 și astăzi cînd este a- 
plicată cu succes în numeroa
se țări, avem satisfacția de a 
vindeca și reda societății pe 
tinerii bolnavi de arterită.

poate 'con-

VICTOR RARES

noua meto- 
preconizată

ION VLAD

NOI ÎNREGISTRĂRI

INVAZIA ZGÎRIE

DIAMANTE 
LUMINOASE

Recent, în Uniunea Sovie
tică a fost pus la punct un a- 
parat care poate găsi diaman
tele fără greșeală și cu mare 
viteză. Minereul diamantifer 
este iluminat pentru o foarte 
scurtă perioadă de timp de 
către o sursă foarte puternică 
de raze Rontgen. în urma 
acestui „tratament“ diamante
le devin fluorescente. Nisipul 
diamantifer este apoi explorat 
de către un dispozitiv foto- 
sensibil care depistează infi
ma luminozitate pe care o 
emit diamantele. Un meca
nism selector strînge diaman
tele luminiscențe într-un re
zervor.

P. JUNIE

„ÎNCĂ O DATĂ DESPRE 
SFÎRȘITUL LUMII“ este o 
carte de cultură ateistă sem
nată de I. C. Sîngeorzan, care 
prin conținut și prin nu mai 
puțin interesantele ilustrații 
se adresează deopotrivă citito
rilor tineri și vîrstnici.

Vă anunțăm cîteva dintre a- 
parițiile descografice ale lunii iu
lie : —-

— Discul ECE 0455 cuprinde 
Rapsodia nr. 1 de Marțian Ne
grea, Rapsodia Română pentru 
vioară și orchestră de Emanuel 
Elenescu și „In lunca Șiretului“ 
de Ion Hartulary-Darclee. Inter
pretează Orchestra Simfonică a 
Radioteleviziunii dirijată de Ema
nuel Elenescu. Soliști: violo
nistul Ion Voicu și flautistul Pe
tru Maticiuc.

— Discul ECE 0459 cuprinde 
Suitele pentru orchestră nr 1 în 
do minor și nr. 2 în si minor de 
Johann Sebastian Bach în inter
pretarea orchestrei Simfonice a 
Cinematografiei și respectiv a 
Orchestrei Simfonice a Filarmo
nicii din Cluj.

Dirijor — Constantin Bugeanu. 
Solist — flautistul Alexandru Po- 
duțiu.

RIMNICU 
VÎLCEA

— Ce aveți în lucru ?
— în momentul de față sînt pe 

punctul de a termina lucrarea 
„Teoria particulelor elementare“, 
ce urmează să apară peste cîteva 
luni în Editura Academiei.

— Ce caracter are ?
— Este o lucrare de sinteză — 

prima de acest fel în limba româ
nă — care cuprinde domeniul atît 
de nou al particulelor elementare 
și al ineracțiilor dintre ele. Tot
odată e una din puținele cărți 
care tratează toate aspectele pri
vind proprietățile particulelor e- 
lementare. Mai precis sînt prezen
tate diferitele modalități în care 
le putem descrie, lucru absolut 
necesar deoarece avem peste 300 
de particule care, se grupează pe 
anumite proprietăți comune și 
care ineracționează într-un anume 
fel. Cu toate că s-au făcut pro
grese însemnate în acest domeniu, 
totuși multe particule rămîn 
nedescifrate complet. Ele sînt 
asaltate de modele abstracte 
încearcă să le explice. Cel 
elocvent este modelul quarqurilor

(Agerpres)

noa-stră,

COSTEA MARINOIÜ

la ora ac- 
o inălți- 
în con-
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Reîntîlnirea cu... marea, 
de oameni își petrec in aceste 
zile concediul de odihnă pe 

litoral.
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Teatrul de Operetă (la Teatrul 

de ■ vară „Herăstrău“) : SECRE
TUL LUI MARCO POLO — ora 
20; Teatrul „C. Tănase“ (Sala Sa- 
voy) : ANSAMBLUL POLONEZ 
DE MUZICA UȘOARA — ora 20; 
(la Grădina Boema) : SOMATUL 
LUNII — ora 20.

FAMILIA TOT : rulează la VI- 
tan (ora 18).

MARELE SEMN ALBASTRU : 
rulează Ia Progresul (orele 
15,30; 18).

PEPE LE MOKO ; rulează la 
Grădina Capitol (orele 20.15; 22).

URMĂRIREA : rulează la Gră
dina Unirea (ora 20,30).

ORGOLIOȘII : rulează la Cine
mateca Union (orele 9; 11; 13), 
ROȘU ȘI NEGRU (ora 19).

7 < '

încă o dată 
despre

lumk

PREMIERA

Conform tradiției, un grup 
50 de tineri de la Liceul nr. 
din Cluj au inițiat și în acest 
o tabără pentru a colecta plante 
medicinale. Inițiativa lor va fi 
urmată în. această vară de un alt 
grup de 50 de elevi de la Liceul 
„Emil Racoviță“ din Cluj.

Iubitori ai trecutului istoric, 
tinerii arheologi de la Liceul nr. 
11 și-au instalat și în acest an 
tabăra de corturi la Cheile Bica- 
zului pentru a continua săpături
le arheologice din anii prece
denti.

de
15
an

STUDENȚEASCA
Zilele acestea, în sala Operei 

române din Cluj a avut loc pre
miera operei comice „Secretul 
lui Don Giyvani" de Cornel Ță- 
ranu pe un libret de Ilie Badea.

Soliști — 8 studenți de la Con
servatorul „Gh. Dima“ : Nicolae 
Simulescu, Emil Gherman, Clara 
Clopot, Gheorghe Roșu, Eva 
Vass, Viorel Dihel, Mihai Zam
fir și Iris Doru.

S. IOACHIM

Moda zgirie-norilor a 
devenit din ce în ee mai 
răspîndilă. Urbaniștii pro
iectează deja pentru ora
șele europene imobile 
care vor depăși înălțimea 
de 1 000 de metri. Pen
tru construirea acestor 
giganti conlucrează in
formatica, cibernetica, 
mecanica solului, rezis
tența materialelor etc. în 
curînd cei 380 de metri ai 
lui Empire State Buil
ding din New York — 
cea mai înaltă clădire din 
lume existentă 
tuală — vor fi 
me obișnuită 
strucții.

în fotografia 
unul dintre giganții con- 
struiți in Italia — clădi
rea cunoscutei firme Pi
relli.

Zilele acestea în sala casei 
de cultură municipale din 
hm. Vîlcea, muzeul memorial 
„Bălcescu“ a deschis expoziția : 
„Un om între oameni — Băl
cescu“. Expoziția reunește docu
mente, cărți, articole, fotogra
fii, tablouri de pictură, legate 
de anul revoluționar 1848, de 
viața și activitatea lui N. Băl
cescu.

Deși înființat de puțin timp 
— din 5 octombrie 1968 în co
nacul de la Bălcești — muzeul 
„Nicolae Bălcescu“ a reușit ea 
prin munca și devotamentul co
lectivului de cercetători și în spe
cial al Iui Horia Nestorescu —— 
directorul muzeului — să se îm
bogățească an de an, ajungînd 
ca în momentul de față să nu- 
mere peste 3 000 de piese.

Cu prilejul deschiderii acestei 
expoziții au fost prezentate fil

mele documentare : „Anul 1848 
’!’ hornânia“ și „Casa memo
rial» N. Bălcescu“.

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Patria (orele-9; 12,45; 16,30; 20,15).

PETRECEREA : rulează la Capi
tol (orele 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
21), Favorit (orele 10; 13; 15,30; 18;
20.30) , Stadionul Dinamo (ora
20,15).

INTRUSA : rulează la Republi
ca (orele 10;. 12,30; 16; 18,30; 21).

ARGOMAN SUPER-DIABOLI- 
CUL: rulează la Luceafărul (ore
le 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Festi
val (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Modern (orele 9,30; 
11,30; 16; 18; 20), Grădina Doina 
(ora 20,30). Arenele Romane (ora 
20.45).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Sala Palatului (orele
19.30) , București (ortele 8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; 16,45: 19; 21), Grădina 
Festival (ora 20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO rulează la Victoria (o- 
rele 8; 10; 12,15; 14,30; 16,30; 19; 
21), Miorița (orele II', 15; 17,30; 20). 
SPLENDOARE ÎN IARBĂ : rulea
ză la Central (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

AȘTEAPTĂ FINA SE ÎNTUNE
CA : rulează la Lumina (orele 9,15; 
—15,45 în continuare; 18,15; 20,30).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Doina (orele 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Grădina Buzești (ora 20,30), 
Volga (orele 16; 18.15; 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE ; rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Excels-or (orele 8,30; 
11: 12,30; 16; 18,30; 21), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15), Gră
dina Aurora (ora 20,30).

O reîntîlnire cu un actor în
drăgit: OLEG STRIJENOV, 
în filmul „Omul care nu poa

te fi acuzat“

la Grivița (ore-

LADY CHA- 
înfrățirea (orele 

Progresul-Parc

OMUL CARE NU POATE FI A- 
CUZAT : rulează 
le 16; 18,15; 20.30).

OPERAȚIUNEA 
PLIN : rulează la 
15,30; 17,45; 20),
(ora 20,15).

ARMANDO, CALUL ALB : ru
lează la Buzești (orele 15,30 ; 18).

WARLOCK ; rulează la Dacia 
(orele 8,45—20,30 în continuare).

SALARIUL GROAZEI t rulează

la Bucegi (orele 10; 15,45; 18,30;), 
Floreasca (orele 14,30; 17,30; 20,30), 
Grădina Bucegi (ora 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18).

VlNĂTORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 
Grădină (ora 20,15).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20.15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Giuleștj. (orele 15,30; 
18; 20,30), Arta (orele 10,30; 15,30; 
18), Flamura (orele 11; 16; 18,15;
20.30) , Grădina Arta (ora 20,30).

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE
RIEI : rulează la Cotroceni (ore
le 15,30: 17,45; 20), Grădina Vitan 
(ora 20,30), Vitan (ora 15,30).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Pacea (ore
le 15,45 ; 18 ; 20,15).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la 
Crîngași (orele 16; 18; 20).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET: rulează la Viitorul (o- 
rele 16; 18,20).

STRĂINII : rulează la Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45 ; 18,15) Grădina Tomis (ora
20.30) .

TIMP PENTRU A TRĂI ; rulea
ză la Moșilor (ora 18).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la Moșilor (ora
15.30) , Grădina Moșilor (ora 20,30).

DANSÎND SIRTAKI : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

ACȚIUNEA „VULTURUL“ : 
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

CAZUL SERGENTULUI GRIȘA : 
(două serii) : rulează la Cosmos 
(orele 15,30 ; 19)

DEPARTE ÎN APUS : rulează la 
Flacăra (ora 15,30), PĂCATUL 
DRAGOSTEI (orele 18; 20,30).
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• 17,30 Fotbal. Transmisiune 

alternativă de la Iași și Bucu
rești : Politehnica — U.T.A. și 
Steaua — Grișul • 19,20 ,.Păstorii“ 
— film folcloric • 19,30 Tele
jurnalul de seară • 20,00 Tele- 
clnemateca : ,,Generația“ — un 
film de A. Wajda • 21,35 Concert 
pe 707 străzi • 22.00 Telejurnalul 
de noapte 22,30 Gala marilor in- 
terpreti români : Radu Aldulescu 
• 23.00 Cele trei schimburi ale 
Varșoviei.

ru-

RADAR IN 
METEOROLOGIE

A apărut 
„Lupta de clasă"

— De curînd a fost pusă la 
punct o nouă tehnică radar, care 
oferă meteorologilor un mijloc 
tehnic excepțional de a observa 
de la. distanță furtunile și în ge
neral zonele turbulente. Echipa
mentul se compune dintr-un cal
culator numeric cu o mare vite
ză de operații și dintr-o rețea de 
radare doppler portabile, așezate 
în diverse puncte pentru a per
mite sondaje multiple și simulta
ne privind fenomenele meteoro
logice studiate. Sub forma lor ac
tuală. radarele doppler observă 
simultan o serie de 24 de punc
te. ..Ferestrele distanței 
chid" 
puls, 
timp 
ve în 
ecoul
Această metodă permite să se de
termine viteza radiată a particu
lelor de precipitații aflate în față 
sau în urma celor 24 de puncte 
ale zonei cercetate. Cîteva minu
te este suficient deci pentru ca 
echipamentul radar să cuprindă 
în totalitate zona turbulentă. El 
permite, dp asemenea, meteorolo
gilor de a aprofunda cunoștințele 
privind dinamica furtunilor. •

se des- 
o dată pentru fiecare im- 

dar cu un lejer decalai în 
pentru impulsurile succesi- 
scopul de a se recepționa 
celor mai depărtate locuri.

Astăzi a apărut primul din cele 
trei numere (lunare) de vară 
ale reviste; „Viața studențeas
că“. în 32 de pagini — dintre 
care unele se prezintă într-o gr - 
fi că deosebită, adecvată zilelor 
de vacanță — cititorii găsesc re
portaje, însemnări. caricaturi și 
fotografii de pe toațe coordona
tele verii studențești. Paginile 
3—6. intitulate „Vara ero:că“ 
urmează itinerariile colegilor 
aflați Ia practică sau la muncă 
patriotică, pe marile șantiere ale 
recoltelor și ale luminii. Notăm 
de asemenea și alte titluri care 

vă- 
uni- 
uni- 
arte

de asemenea și alte titluri 
cheamă la citit : „Vacanța 
zută... teleobiectiv“, „Anul 
versitar se încheie, anul 
versitar începe“. „Cu cele 7__
in vacanță", „Studenția la anti
pozi“, „De la magistru la disci
pol“, „Dialectica 'ideilor“, 
„Locuri de vacanță“, „40 de gra
de la umbră“, „Campania mexi
cană la ceasul destăinuirilor“.



EXPERIMENTAREA NOULUI SISTEM DE

SALARIZARE ȘI MAJORAREA SALARIILOR

STIMULENT
PUTERNIC PENTRU
ÎNDEPLINIREA

Neîndoielnic, aplicarea cu începere de la I ianuarie, a.c. a Hotărîril Consiliului de Miniștri pri
vind generalizarea noului sistem de salarizare in toate întreprinderile din ramura industriei construc
toare de mașini s-a reflectat pozitiv și în cazul uzinei noastre, în stimularea interesului pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan ce ne revin, în mobilizarea întregului colectiv, la sporirea 
randamentului în muncă, a eficienței economice în întreaga noastră activitate. Cînd fac această 
afirmație am în vedere, printre altele, că de pildă în trimestrul întîi, indicatorul productivității mun
cii a crescut cu 6 la sută față de cel realizat în trimestrul corespunzător al anului precedent, pe 
această bază fiind posibilă obținerea unei producții suplimentare de 15.300 mii lei cu un beneficiu 
aferent de 3.702 mii lei. Cunoscînd că pentru aceeași perioadă sporul de salarii determinat de 
introducerea noului sistem de salarizare a fost de 1 984 mii lei este evident că această sumă nu numai 
că a fost acoperită dar, în plus, s-a realizat și o diferență netă de 1718 mii lei.

Oprindu-ne atenția asupra factorilor care au influențat în sensul măririi randamentului pro
ductiv se cuvine menționat că după 1 ianuarie fluctuația cadrelor a scăzut de patru ori, iar numărul
absențelor nemotivate a fost diminuat, trimestrial cu peste 2 000 ore/om. Mi se pare necesar, de ase
menea, să amintesc că în paralel "cu creșterea producției în cifre absolute s-a înregistrat și o îm
bunătățire a oalității produselor și aceasta în special, ca urmare a consolidării simțului de răspun
dere a întregului personal, atît cel de execuție cît și cel de control.

In prezentul articol nu-mi propun, însă abordarea exhaustivă a efectelor economico-financiare 
favorabile legate de aplicarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor, evi
dente și evaluabile în orice unitate industrială, aș dori să Insist în continuare asupra unor aspecte 
desprinse din practica celor cîteva luni de experimentare, care după opinia mea merită a fi studiate.

Este știut că, preocupate să asigure o evoluție profesională corespunzătoare a cadrelor, pentru ca 
un număr cît mai mare de muncitori să-și însușească o meserie, uzina organizează periodio cursuri 
de calificare la locul de muncă. La absolvirea lor o parte din muncitorii necalificați încadrați de pildă 
la categoria a IlI-a de salarizare, cu, un salariu de, să zicem, 1 265 lei, dobîndeso carnetul de muncitor 
calificat fiind reîncadrați la nivelul de bază al categ oriei a I-a. Paradoxal însă, conform reglementărilor 
ordinului 94/1968 — salariul lor în loc să crească cunoaște o scădere. în cazul nostru la 1 040 lei pen
tru acordanți sau 989 lei pentru cei care lucrează în regie. Este în acest oaz stimulat interesul pen
tru calificare, dorința de a participa direct la ob ținerea producției de bază ?

în scopul remedierii acestei stări de lucruri nefirești, după părerea mea, cred că ar trebui stu
diată posibilitatea ca la trecerea unor muncitori ne calificați în rindul celor calificați, fiind vorba de o 
promovare, să Ii se asigure acestora salariat avut înainte, și de la caz la caz un adaos suplimentar, in 
raport cu pregătirea lor. în acest fel principiul echității ar fi mai bine respectat, neîndoielnic și 

orientarea către însușirea unei 
meserii și-ar ciștiga un suport 
durabil și convingător.

După părerea mea trebuie ne
apărat reglementată fără întîr- 
ziere problema încadrării în pro
ducție a absolvenților școlilor 
profesionale. Este o chestiune 
aflată în discuție de multă vre
me. Conform reglementărilor ac
tuale, aceștia — și cei care au 
obținut rezultate foarte bune, și 
cei care au încheiat cu foarte 
slabe rezultate perioada de in
struire — se încadrează la cate
goria minimă, nivel de bază, pri
mind in consecință un salariu 
egal. Faptul în sine introduce 
în mod inutil o egalizare de na
tură să afecteze interesul lor, 
al ucenicilor pentru deprinde
rea cunoștințelor teoretice și 
practice în anii de școală. Dacă 
însă absolvenții care obțin me
dia zece ar fi încadrați la 
treapta a Il-a, iar cei cu mediile 
8—9 la treapta I-a, restul ur- 
mînd să fie încadrați la nivel 
de bază — cointeresarea uceni
cilor în îmbunătățirea pregătirii 
profesionale încă de pe băncile 
școlii ar fi impulsionată, creîn- 
du-se premise certe pentru ca 
aportul lor în producție, la ve
nirea în uzină, să fie mult mai 
mare.

In sfîrșit, oprindu-mă la mo
dul de încadrare al salariaților 
care în urma activității de or
ganizare a aparatului admini
strativ trec de la structura T.A. 
la muncitori, fără ca în preala
bil să fi lucrat în această cali
tate trebuie să remarc că în ca
zul lor nu există nici un fel de 
instrucțiuni care să reglemente
ze acest transfer. Așa se face că 
dintr-odată, în mod artificial, se 
ivește un decalaj exagerat între 
cîștigul realizat înaintea trecerii 
în producție și cel aferent noii 
funcții. Aceasta datorită faptu
lui că nu știm în prezent dacă 
putem acorda, acestora, la nive
lul de bază, trepte de salarizare. 
Aș propune, pornind de la si
tuația relatată, ca în împreju
rări de acest gen salariaților să 
le poată fi acordate după o pe
rioadă de 3 luni în care condu
cătorul secției și-a format deja 
o părere asupra aptitudinilor, 
randamentului, preocupărilor ce
lor in cauză, trepte de salariza
re la nivelul de bază. Bineînțe
les cu respectarea indicatorului 
tarifar de calificare în ceea ce 
privește categoria de încadrare.

Cele cîteva aspecte, aduse 
acum în discuție au fost ridica
te, așa cum arătam, de activi
tatea noastră în cele șase luni 
trecute de la aplicarea experi
mentală a noului sistem de sa
larizare. Ele nu țin, după cum 
se vede, de fondul lucrurilor, nu 
au în vedere principiile pe care 
este clădit noul sistem de sala
rizare, verificate și confirmate 
de practică. Sînt doar puncte a 
căror clarificare s-a impus din 
contactul nemijlocit cu practica, 
în procesul direct de aplicare a 
legislației. Studierea lor atentă, 
confruntarea eventuală și cu alte 
păreri ar fi foarte utilă în a- 
ceastă perioadă de experimen
tare. Centralizîndu-se asemenea 
probleme se va putea, sîntem 
convinși, să se ajungă la o, for
mă definitivă a noului _ sistem 
de salarizare, completă, pîr- 
ghie autentică a cointeresării 
materiale, instrument de primă 
importanță în creșterea eficien
ței economice.

MIRCEA ALUPOAEI 
șef serviciu 

organizare și salarizare 
al Uzinei de utilaj chimic 

Ploiești

Trăinicia in timp 
a unui moment:

Uzina de reparații Auto Bucu- 
rești-Obor. Recent, numărul 
membrilor organizației U.T.C. 
din uzină a crescut prin primi
rea în rîndurile ei, a unei noi 
promoții de uteciști: tinerii 
Gheorghe Pascu, Constantin Mi- 
rea și Gheorghe Ionescu. Din pe
licula secvențelor ce au însoțit 
importantul moment petrecut în 
cadrul dezbaterilor comitetului 
organizației, vă prezentăm cîteva, 
relevînd conturul plastic al sem
nificațiilor lui. Firesc, începutul 
dezbaterilor l-a constituit lectura 
cererilor de adeziune ale tineri
lor prezentată de Ion Novac, se
cretarul organizației. Dezbaterea 
propriu-zisă, dialogul dinamic 
susținut între tinerii aspiranți la 
calitatea de utecist și reprezen
tanții organizației, dialog prilejuit 
de cererile de adeziune ale tine
rilor s-a racordat unanim la orga
nizația U.T.C., la viitoarea pre
zență a tinerilor în viața și acti
vitatea acesteia. De ce vrei să

Cocsul a devenit la ora actua
lă combustibilul cel mai defici
tar și mai costisitor de pe piața 
mondială. Prețurile sale ating 
nivele exorbitante. în aceste 
condiții, ca și datorită faptului 
că siderurgia românească în pli
nă dezvoltare și modernizare 
dispune în prezent de furnale 
de mare capacitate șl înalt nivel 
tehnic, reducerea consumului 
specific de cocs la un nivel co
respunzător consumurilor înre
gistrate pe plan mondial, a de
venit o problemă de cea mal 
stringentă importanță și actua
litate. Este, de altfel, motivul 
pentru care Plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie anul tre
cut, a discutat acest aspect al 
siderurgiei noastfe, trasînd coc
sarilor, furnaliștilor, cercetători
lor din domeniul respectiv sar
cini deosebit de mobilizatoare. 
Cum se achită siderurgiștil din 
cadrul Centralei industriale Hu
nedoara de înfăptuirea lor ?

„In fața sarcinilor foarte mari 
pe care conducerea de partid șl 
de stat ni le-a trasat cit și a 
realității prea puțin favorabile, 
Consiliul de administrație al 
Centralei industriale cu spriji
nul efectiv și apropiat al con
ducerii ministerului, a hotărit 
măsuri energice de redresare a 
întregii situații, ne declară to
varășul inginer Costache Trotuș, 
directorul general al C.I.H. în
tr-un termen foarte scurt s-a 
restabilit ritmul aprovizionării 
tchnico-materialo în structura 
sortimentală și calitativă cores
punzătoare. în același timp noi 
am elaborat un cuprinzător pro
gram de M.T.O. care să ne per
mită ca in acest an să produ
cem suplimentar cel puțin 8 mii 
tone cocs și să reducem consu
mul specific cu 7 mii tone“.

— Ce s-a realizat din toate a- 
ceste obiective ?

— Cocsarii hunedoreni au de
pus eforturi considerabile, ono- 
rîndu-și angajamentul în mai 
puțin de o jumătate de an, ne 
spune tovarășul Gheorghe Pavel, 
inginer șef al uzinei cocso-chi- 
mice. Nici o dată în istoria Hu
nedoarei nu s-a produs peste 
plan într-un termen atît de scurt 
cantități atît de mari de cocs 
ca în anul acesta. Faptul se da- 
torește, în primul rind, punerii 
în funcțiune într-un timp re
cord a bateriei de cocsificare nr. 
1, atingerii parametrilor proiec
tați la acest agregat în numai 
55 de zile față de 6 luni cit du
rează în mod obișnuit o aseme
nea etapă. în al doilea rind, 
specialiștii și muncitorii noștri 
s-au întrecut pe sine in respec
tarea cu maximă rigurozitate a 
tehnologiei de pregătire a căr
bunelui, șarjare, cocsificare, In 
atingerea și menținerea unui re
gim termic optim la toate ba-

ierllle. Aceasta a permis ca în 
flecare zi planul de producție 
să se depășească și să se asi
gure furnaliștilor un cocs de ca
litate bună, cu o rezistență me
die de 72—74 la sută la toba 
Micum.

O considerabilă Îmbunătățire 
a situației a intervenit la fur
nalele uzinei „Victoria“. Asigu
rarea cu minereuri de calitate 
și In conținut îndestulător, mă
surile luate de conducerea uzl-

menținerea unor stocuri norma
le de materie primă sînt, fără 
îndoială, principalele noastre 
atuuri in reușita acțiunii de eco
nomisire a cocsului.

Toate acestea ne-au permis ca, 
paralel cu creșterea indicilor de 
utilizare a agregatelor și depă
șirea planului producției de 
fontă cu 935 tone pînă la 22 iu
nie, să obținem și o reducere a 
consumului cu peste 11 kg de 
cocs pc tone de fontă ceea ce

LA CENTRALA 
INDUSTRIALĂ HUNEDOARA

FOLOSIT
COCSUL?
• Angajamentul cocsarilor hunedoreni de-a produce peste 

planul anual 8 000 tone cocs, s-a realizat în numai șase luni.

• Reducerea consumului specific de cocs cu 14 kg pe tona de 
fontă la Uzina „Victoria" a înlesnit elaborarea a 935 tone de 
metal peste plan.

• Tn ce măsură păcura și oxigenul vor înlocui cocsul în fur
nale ? Cercetătorii Hunedoarei sînt în căutarea răspunsului.

nel șt de furnaliști pentru func
ționarea intensivă, fără deran
jamente a furnalelor au condus 
la recuperarea rapidă a defici
tului de cocs din prima perioa
dă a anului și la economisirea 
pînă la finele trimestrului I a 
peste 100 tone cocs. Explicind 
acest evident progres, tovarășul 
Daniel Frențoni, inginer șef al 
uzinei, ne spune :

— Creșterea conținutului de 
fier in încărcătura furnalelor 
asigurată de către centrala in
dustrială, a unei cantități spo
rite de aglomerat autofondant și

inseamnă o economie efectivă de 
1 262 tone cocs.

Și furnaliștii hunedoreni s-au 
angajat în acțiunea de econo
misire a cocsului obținînd și 
unele rezultate încurajatoare. 
Oprirea neplanificată a furna
lului nr. 8 de 1 000 m c timp de 
peste o lună de zile și între
buințarea vechiului furnal nr. 2 
pentru echilibarea balanței de 
foiită, a implicat depășirea con
sumului de cocs cu 6 520 tone 
pe cinci luni, justificată însă a- 
proape în totalitate prin cauzele 
obiective care au generat-o. Dar

devii utecist ? Această întrebare, 
adresată fiecărui tînăr în parte, a 
impus definitiv gravitatea solem
nă a momentului oferind, prin 
modul în care fusese pusă, re
sursele fertile ale declinării gîn- 
durilor ce-i animaseră pe cei care 
astăzi erau pe cale să dobândeas
că o calitate unică prin responsa
bilitățile polivalente pe care le 
impune. Răspunsurile tinerilor, 
vizibil impregnate de ideea ac
țiunii, de convingerea că a fi u- 
tecist înseamnă responsabilitate 

față de organizație și în aceeași

măsură față de ei înșiși, înseamnă 
o contribuție majoră și perseve
rentă la împlinirea sarcinilor ce 
defineso scopurile acesteia, era o 
vitală demonstrație de seriozita
te, de lucidă conștiință a mo
mentului. Unanimitatea cu care 
reprezentanții organizației răs
pundeau cererilor de adeziune 
ale tinerilor era un epilog meri
tat. La adeziune se replica cu a- 
deziune, o adeziune care, mai 
mult decît o promisiune de pers
pectivă, reținea în motivația ei 
recunoașterea unor raporturi soli
de deja existente între tineri și 
organizație. Votul era o învesti
tură și o confirmare, unind în 
prezentul „oficial“ al actului în 
sine, răstimpul fructificat în par
ticiparea tinerilor la acțiunile or
ganizației dar și o perioadă de 
viitor la al cărui debut eram pre-

PRIMIREA

zent. Angajamentul prin care ti
nerii mulțumeau încrederii ce li 
se acordase se detașa cu certitu
dine de modul curent în care îl 
înțelegem. Nu erau simple pro
misiuni de viitor, ci continuarea 
cu și mai mare dăruire a unor 
realizări pe care tinerii avuseseră 
deja satisfacția să le vadă apre
ciate de organizația U.T.C. Era 
o continuare și nu un început, o 
amplificare în toate drepturile și 
îndatoririle cuvenite unui utecist. 
Votul consfințea o opțiune în 
perimetrul căreia încrederea și 
angajamentul integral în slujirea 
scopurilor organizației, în aspi
rațiile proprii fiecărui tînăr, cer
tifica nota esențială a concluziei 
dezbaterilor la care asistasem. 
Felicitările adresate tinerilor de 
către secretarul organizației, de
pășind limitele stricte ale mo
mentului, se ofereau perspectivei 
viitoarelor reușite ale acestora în 
sinul organizației, care, desigur 
își vor găsi un loc merituos în 
bilanțul de neuitat al vîrstei.

TRAIAN GINJU

Foto : C. CIOBOATÄ

„Doresc să fac parte din or
ganizația U.T.C. deoarece 
vreau să fiu alături de voi în 

fiecare acțiune“ (stingă).

„Puteți avea încredere în 
mine I Nw e o simplă promi
siune, ci un angajament so

lemn“ (dreapta).

economia națională nu se poate 
împăca cu aceste justificări. Și 
trebuie spus că nici colectivul 
de furnaliști din cadrul combi
natului, organizația de partid, 
n-au lăsat nici un moment im
presia că sînt mulțumiți de a- 
ceastă situație.

— După reintrarea furnalului 
nr. 8 în producție, colectivul 
nostru a muncit din răsputeri 
pentru a-1 înscrie într-un puls 
continuu intensiv, ne relatează 
tovarășul inginer Clement Ma- 
rinescu, șeful secției a Il-a fur
nale. Fără pic de exagerare îmi 
permit să spun că în mai puțin 
de o lună toți oamenii, de la 
ultimul încărcător și pînă Ia cel 
mai reputat specialist, au de
monstrat o înaltă conștiință, o 
înaltă competență în pregătirea 
profesională. Absolut fiecare o- 
perație, fiecare verigă din fluxul 
tchnologio s-au desfășurat Ia un 
nivel sinonim cu perfecțiunea. 
Datorită acestui fapt cele două 
furnale ale noastre au realizat 
în cursul lunii mai cel mai 
înalt vîrf de producție din a- 
cest an, depășind planul lunar 
cu 1070 tone fontă. Inccpind 
din primele zile ale lunii iunie 
am pornit și asaltul pentru re
ducerea consumului de cocs. 
Fină în prezent am reușit să 
coborim constant, cu aproape 8 
kg de cocs pe tona de fontă, 
cifră care, prin condițiile ce ni 
lc-am creat, va crește în perioa
da următoare.

Stadiul actual al producției și 
reducerea consumului de cocs 
reflectă fidel eforturile și preo
cupările depuse de către coc- 
sari, furnaliști, specialiști, de 
către conducerea Combinatului 
și a Uzinei „Victoria“. Neîn
doielnic însă că evoluția de pînă 
acum a activității la furnalele 
din Hunedoara și Călan arată că 
resursele de economisire a a- 
cestui prețios combustibil nu 
numai că sînt departe de epui
zare dar în același timp se în
trevăd noi rezerve importante 
în acest sens. Faptul că aprovi
zionarea tehnico-materială pre
zintă siguranță deplină pentru 
perioada celui de-al II-lea se
mestru, atît sub aspect canti
tativ cit și calitativ constituie 
un puternic element de certi
tudine că acțiunea de diminuare 
a consumului va marca un pro
gres serios. Executarea în a- 
ceastă perioadă a unor impor
tante lucrări de investiții, de 
dotare tehnică, constituie, de 
asemenea, un factor nou în a- 
cest context. La Hunedoara, a 
început și se desfășoară con
strucția unor depozite pentru 
Inmagazinarea și omogenizarea 
minereurilor pentru fabricile de 
aglomerare și furnale și a unui 
depozit modern pentru cărbunii 
cocsificabili destinați uzinei coc- 
so-chimice. Este, de asemenea, 
prevăzută repararea capitală a 
unor cawpere care vor conduce 
ca la noile furnale să se lucreze 
curent cu temperaturi ale aeru
lui insuflat de aproape la 1100 
grade. Cercetarea științifică este 
de asemenea, mobilizată în a- 
ceastă amplă acțiune. La Hune
doara au început experiențe o- 
riginale, deosebit de promiță
toare pentru utilizarea păcurii 
în furnale, iar după punerea în 
funcțiune a noii fabrici de oxi
gen se trece la experimentarea 
insuflării oxigenului în furnale. 
Importante lucrări de dezvoltare 
și modernizare se desfășoară 
apoi și la Uzina „Victoria". 
Aici, a început construcția unei 
stații moderne de sortare a mi
nereurilor pentru furnale și va 
începe curînd repararea capita
lă a Furnalului nr. 1. Sînt în 
construcție, de asemenea, trei 
noi cawpere pentru înlocuirea 
celor existente. Ansamblul a- 
cestor lucrări, alăturate preocu
părilor ferme ale siderurgiștilor 
din cadrul centralei, sprijinului 
permanent al Ministerului in
dustriei metalurgice vor deter
mina într-un termen scurt, re
ducerea consumului de cocs, la 
nivelele comparabile celor pe 
plan mondial și implicit la spo
rirea producției noastre de 
metal.

(Urmare din pag. I)

Orăștie. Și nici alți îngrijitori ti
neri n-au mai putut fi găsiți. Așa 
că s-a apelat la ce s-a găsit în 
sat. Astăzi, toți îngrijitorii de ani
male sînt trecuți de 50 ani, unul 
chiar de 70. Fiind bătrini, ei nu 
pot executa întregul volum de 
lucrări prevăzut, fiind necesară 
completarea lor cu 15 mulgă
toare, fapt care duce la dimi
nuarea veniturilor celorlalți coo
peratori. Dacă situația e oarecum 
rezolvată pentru moment, nu 
știm ce se va mai întîmpla peste 
cîțiva ani, cînd bătrînii îngriji
tori nu vor mai putea lucra. Cui 
îi vor rămîne cele 550 de bovi
ne, 1100 de ovine, cei 52 de 
cai ? Deocamdată conducerea 
cooperativei și organizația U.T.C. 
nici nu sînt preocupate de acest 
aspect, mulțumindu-se că proble
ma nu-i arde încă la deget, dar 
rezolvarea ei nu poate întîrzia 
multă vreme.

De ce fug tinerii din Beriu de 
sectorul zootehnic ? Iată o între
bare care merită să fie luată în 
atenție. Cu atît mai mult cu cît 
cîștigurile pe care le obțin cres
cătorii de animale sînt substan
țiale (anual fiecare realizează, în 
medie, 250 de norme, iar o nor
mă a fost retribuită anul trecut 
cu 3 kg grîu, 3 kg porumb, un 
kg cartofi și 8 lei în numerar), 
oferind motive suficiente de a- 
tracție.

— Cauza nu e greu de aflat 
— e de părere Viorica Brînduș, 
secretara organizației U.T.C. 
Mulți consideră munca din sec
torul zootehnic ca fiind înjosi
toare, nedemnă. Tinerii noștri 
săteni se consideră, nejustificat, 
predestinați unor activități alese, 
cu totul deosebite. Poate această 
mentalitate le-am cultivat-o și 
noi, școala, organizația U.T.C., 
părinții. Poate că n-am acționat 
destul de eficient pentru a le 
explica însemnătatea prezenței 
lor în sectorul acesta (ca de altfel 
la întreaga muncă a cîmpului), 
frumusețile și satisfacțiile mese
riei de zootehnist.

De acord cu cele afirmate. Ce 
împiedică însă organizația U.T.C. 
să întreprindă astfel de acțiuni ? 
Constatările, considerațiile teore-

ROMULUS LAL

După cum vezi, avem încredere în tine. Votăm cu toții pentru 
primirea ta“.

SA VINĂ 
DIN ALT 
SAT?
tice sînt folositoare numai în mă- 
supra în care sînt transpuse în 
practică. Organizația U.T.C. se 
mulțumește doar să fotografieze 
o stare de fapt negativă, fără să 
treacă însă la acțiune.

CLIENȚII OBIȘNUIȚI AI 
COOPERATIVEI : MARAMU
REȘENII. Lipsa forței de mun
că are repercusiuni directe asu
pra executării lucrările agricole. 
75 hectare de teren au rămas 
necultivate în acest an. 50 hec
tare de porumb din cele 83 în- 
sămînțate n-au fost prășite nici 
măcar o dată. Se pune sub sem
nul întrebării recoltatul fînețelor 
naturale pe aproape 300 hectare, 
iar la recoltatul trifoiului au fost 
aduși 15 maramureșeni.

— La aceștia — ne informează 
Ion Manolescu, inginerul șef al 
cooperativei — vom apela și la 
toamnă pentru recoltatul porum
bului și al cartofului. Singuri nu 
putem face față lucrărilor.

Muncitorii străini sînt retribuiti 
în bani. Și astfel, sume impor
tante care ar fi trebuit să 
ajungă în buzunarele cooperato
rilor din Beriu, se scad din ve
niturile lor. Apare astfel un cerc 
vicios : tinerii au plecat din coo
perativă după un cîștig mai mare, 
dar au uitat că retribuția e re
dusă tocmai pentru că... ei nu lu
crează în cooperativă ! Din acest 
cerc vicios se poate ieși numai 
dacă tinerii ar participa masiv la 
lucru sau dacă măcar s-ar întîm
pla ca în satul vecin, Spini, care 
trăiește o experiență cu totul ori
ginală. Acolo toți bărbații sînt 
angajați (în special la C.F.R.), 
după orele de program, pot fi 
văzuți însă alături de femei pe 
cîmp lucrînd pînă la apusul soa
relui.

In Beriu, între tineri există 
peste 100 de salariati. După orele 
de serviciu ar putea participa și 
ei la fel.

— Dacă măcar în campanie 
ar lucra acești oameni, ne spune 
inginerul șef, ne-am descurca de 
minune. Dar nici unul nu lucrea
ză. Preferă să stea pe prispă și 
să privească.

Și-au pierdut acești tineri în 
totalitate simțul muncii în agri
cultură ? Nu credem. Explicația 
e alta. La Spini s-au găsit forme 
de cointeresare specifice care vin 
în folosul salariaților dar și al 
cooperativei, pe cînd la Beriu 
nici măcar nu s-au căutat. Pe
rioada grea prin care trece coope
rativa agricolă din Beriu, împu
ținarea treptată a efectivelor de 
lucrători, dispariția aproape tota
lă a tinerilor de pe ogoare, tre
buie să dea serios de gîndit con
ducerii cooperativei, organizației 
U.T.C., tuturor sătenilor.
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L
a început a fost 
armonie. Marile ci
vilizații clasice nu 
disprefuiau tehni
ca : grecii antici 
au rămas un e- 

xemplu de unitate între artă, 
știință și tehnică. Unitatea 
a durat, cu unele eclipse, 
pînă la Leonardo da Vinci, 
culminînd prin titan cu pre
figurarea omului universal. Pe 
urmă, schisma s-a. produs, 
conflictul dintre valori și cearta 
pentru primordialitatea umanis
mului s-a agravat, mai ales prin 
pretenția la suveranitate a filo
zofiei și artelor. în veacul al 
XVIII-lea filozofia s-a despărțit 
trufaș de știință. Unii susțin că 
ruptura a provocat-o Kan.t re- 
partizînd filozofiei și științei do
meniile stricte ale fenomene
lor și lucrurilor. Acum, contem
poranii dau vina pe lordul C.P. 
Snow, fizician și scriitor, care 
într-un eseu de răsunet, a pro
nunțat divorțul definitiv, fără 
drept de apel dintre cele două 
culturi : științifică, a tehnocra
ților (vinovați de alienare) și 
umanistică, a artiștilor și filozo
filor. Oamenii de știință au res
pins dihotomia prin logică i 
„un matematician, un fizician 
sau chimist care vrea să știe to
tul, în folosul omului, e un uma
nist mai autentic decît filozoful 
al cărui interes se limitează la 
existențialism.' (Laurence M. 
Gould, președintele Asociației 
americane pentru progresul ști
inței). Și matematicienii, fizicie
nii, chimiștii și-au văzut de trea
bă, vizînd nu catalogările pre
zente, ci viitorul. „Viața e tot
deauna devenire, niciodată 
existență" a spus Einstein ; și 
matematicile, fizica, biologia au 
progresat imens. Pe la jumăta
tea veacului, Norbert Wiener 
pune bazele ciberneticii și peste 
un deceniu ne aflăm în fața 
ordinatoarelor electronice. Ki- 
bernao însemna în dialogurile 
platoniciene arta de a conduce 
nava, arta de a pilota ; ciber
netica înseamnă astăzi știința 
conducerii proceselor în sisteme 
tehnice și biologice. Calculatoa
rele electronice — în fapt doar 
instrumente ale ciberneticii, 
adevărat instrumente esențiale 
pentru stăpînirea proceselor 
.complexe, dar numai instrumen
te — calculează. Calculează ra
pid, făcînd în locul omului o 
muncă intelectuală. Omul, m 
schimb, depune o muncă mult 
mai umană, deci mai sub
tilă, mai inteligentă : pro
gramează. Adică comandă 
mașinii în ce ordine să facă 
anume operații ca să . cal
culeze, ori să ia hotărîri, să 
traducă, să rezume și chiar să 
joace șah. într-o bună zi, îrtsă, 
undeva, s-a anunțat sinuciderea 
unui inginer, campion de șah, 
care ajunsese să fie bătut cu re
gularitate de propriul său ro
bot, jucător de șah (Academi
cianul Gr. C. Moisil n-ar fi de 
acord cu această relatare fie și 
pentru motivul că domnia-sa 
afirmă că astăzi nu inginerii 
construiesc ordinatoare ori ro
boți, ci matematicienii). Oricum, 
se acuză întîmplarea ca provo
catoare a unui mare val de a- 
prehensiuni. Imaginația modernă 
s-a întors la legende, temîndu-se 
ca golemul rabinului Lăv, ho- 
munculul lui Goethe, ori robo
tul Frankenstein al lui Mary 
Shelley, toți călăi insurecționali

„0 enormă carte, toată

O mare expoziție antolo
gică de grafică internațio
nală este prezentată publicu
lui florentin, in sălile din 
Palazzo Stozzi. Ea are ca 
temă principală „Grafica 
dintre cele două războaie“, 
dar ca esență și volum este 
mult mai cuprinzătoare.

O mare parte a spațiului 
o ocupă lucrările gazdelor. 
Artiștii italieni sint prezenți 
în număr considerabil, obți- 
nind și numeroase premii 
dintre care cel mai de invi
diat este, fără îndoială, ma
rele premiu al orașului Flo
rența.

Bienala include și expoziții 
— omagiu foarte bine orga
nizate. O serie de artiști ita
lieni ca De Chirico ■— Mo- 
randi, De Pissis Manzu, 
Campigli, Rosai etc. sînt re- 
prezentați astfel publicului 
în mod antologic și la o 
înaltă ținută artistică. Fran
cezii sint prezenți cu un 
grup masiv de artiști, din 
care reamintesc doar : Mat- 
tisse, Braque, Dali, Picasso, 
Villon, Chagall, nume ce nu 
mai au nevoie de nici un co
mentariu. Acești artiști, ex
pun lucrări deja foarte bine 
cunoscute și intrate de mult 
în patrimoniul culturii uni
versale. Remarcabile și va
riate sint expozițiile : Munch, 
Kulisiewicz, Velsen. Ko- 
koschka. Orozco, organizate 
respectiv de Norvegia. Po
lonia. Suedia, Austria și 
Mexic.

Țara noastră prezintă lu
crările lui Popa Alia Jalea 
și a încă patru artiști. Popa 
Alia Jalea ooține premiul 
Unno — A — Erre, rezervat 
unui artist străin pentru lu
crarea „Piatră prețioasă“, 
în cadrul expozițiilor oma
giu, România face și o re
trospectivă Jiquidi. în cele 
21 de tablouri expuse, (care 
formează o mică retrospec
tivă). se oot vedea lucrările 
unui artist complex, modern 
și deosebit de dramatic.

Sigur că și această expozi
ție plătește pe undeva un 
tribut. Sint săli întregi um
plute cu NIMIC sau ca să 
dau un nume acestui nimic, 

ai omului, creator, să nu fi fost 
reale anticipații. Unii fanatici ai 
tehnicii internaționale, ignorînd 
teama de răzvrătirea roboților 
ce l-au depășit pe inventator, 
sau tocmai pentru a spori cu iro
nie această teamă, au făcut o 
mulțime de preziceri- Subtil 
ostentativi, abia disimulat ci
nici, ei au dat ca sigur 
și inevitabil triumful inteli
genței electronice asupra pro
priului ei creator, omul, care 
n-ar putea împiedica pu; 
nerea lui în inferioritate. Mai 
mult decît atît, omul va fi silit 
ceva mai tîrziu să-și lase soar
ta în miinile oracolelor automa. 
te, capabile să se autoconstru- 
iască, și să se autoprogrameze 
continuu, fără concursul nimă
nui. Prilej în plus pentru antro
pologii umaniști, sau — simplu 
— umaniști, de a fi din nou 
scandalizați de mașinism și 
tehnocrație, acuzînd pe ciberne- 
ticieni că vor să înlocuiască în 
chip barbar gîndirea vie, uma
nă, cu cea electronică. Că vor

OMUL Șl
MAȘINILE LUI
DE GINDIT oi

să instaureze inteligența artifi
cială, uscată și primejdioasă. 
Cu un cuvînt că urmăresc să 
pregătească pentru viitor un 
insensibil om-mașină, cum proo
rocise o dată medicul și mafe- 
rialisful francez, La Mettrie. Ci- 
berneticienii, și nu numai ei, au 
amintit însă umaniștilor, deci și 
oamenilor de litere, că prima 
dată considerarea omului drept 
mașină se întîlnește la Shakes- 
peare . Hamlet îi adresează o 
scrisoare Ofeliei care se înche
ie astfel : „Ție pe veci, prea 
scumpă doamnă, atît timp cît a- 
ceastă mașină va fi a lui. 
Hamlet". La Meltrie emitea ide- 
ea omului-mașină în 1748, deci 
cu mult după dramaturgul en
glez. Și tot ciberneticienii au a- 
dus în actualitatea discuțiilor, fi
rește în sprijinul lor, ideile unui 
alt scriitor „Iluminatul", denu
mit de atunci, catalanul Ramon 
Lulle. Acum 7 secole el scria în 
„Ars magna", că omul poate 
deduce în mod mecanic, prin 
simple construcții geometrice, 
toate adevărurile posibile ce 
decurg din.tr-un sistem de ade
văruri date. Atunci ideea a 
stîrnit un val de patimă ca și 
cibernetica secolului XX ; dar 
după șase veacuri, oamenii, că- 
utînd mereu să dea o formulare 
cît mai riguroasă legilor gîndi- 
rii, au regăsit problema forma
lizării adevărului a lui Lulle. 
Matematicianul S.Boole a adec
vat-o în algebra logicii, care 
treptat a condus la ideea auto

săli umplute cu hîrtii pe 
care s-au pus doar ampren
tele diferitelor culori și for
me. Sint demonstrații de 
tehnici și uneori de invenții, 
care nu au nici un conținut. 
Ca să se poată ridica la nu
mele de operă artistică le 
mai lipsește doar sufletul și 
sufletul in artă este totul.
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Critica, acum, și-a revenit 
treptat și a început să facă 
ordine in aceleași locuri 
Unde pină mai ieri făcuse 
vraiște. Inconsistența ei a 
adus mari prejudicii artei și 
a semănat mari confuzii in 
public. , Cel ce vede trebuie 
să creadă în ceea ce vede și

(Urmare din pag. 1)

conștiincios fiind, un student nu 
poate sta ore întregi să pri
vească un proces de producție 
fără a putea participa efectiv la 
el. După aceea vine in mod ine
rent plictiseala, saturația". (Du
mitru Irimia — anul III, Facul
tatea electrotehnică, I.P. — Ti
mișoara).

Părerile studenților, împărtă
șite în mare măsură și de în
drumătorul de practică, ing. 
șef , de lucrări Aurel Soce- 
neanțu și de reprezentan
tul uzinei, ing. Cornel 
Suciu, arată și unele soluții de 
optimizare a practicii. Am re
ținut, de pildă, din ceea ce spu
neau tovarășii amintiți, for
mula de practică prin prerepar- 
tizarea din anul trei, preconi
zată pentru viitorul an de in- 
vățămint. Dacă ea va fi corelată 
cu degajarea întreprinderilor 
de numărul mare de studenți 
primiți în practică, dar respon
sabilitatea practicanților va fi 
maximă, va spori implicit efi
ciența acesteia. Pe de altă par- 

matizării muncii de creație in
telectuală.

Și așa, controversata proble
mă a naturii mașinale a siste
mului energetic uman e acum 
reabilitată integral de biofizică, 
bionică, și de tehnica tot mai 
perfecționată a calculatoarelor. 
Leonardo da Vinci s-a vrut pe 
sine o mașină ideală în stare 
să elaboreze gîndirea și crea
ția perfectă, absolută, capabilă 
să smulgă universului constanta 
sa esențială. In zilele noastre 
visul lui s-ar putea împlini, 
chiar pe scară industrială. Ast
fel stînd lucrurile, unii filozofi, 
lucid concilianți, atrag atenția 
că dacă acest uriaș, „uomo uni
versale" nu era prevăzut a fi di
vizat, învrăjbit cu sine însuși, ci 
armonizat cu idealurile umanis
mului renascentist, s-ar putea 
concilia tot atît de bine și uma
nismul contemporan cu rolul 
tehnicii în lumea viitorului.

Discuțiile sînt însă departe de 
punctul final, concilierea încă 
nu s-a produs. Pînă atunci, in

formația copleșește unanim, oa
meni de știință și de artă. Ul
timii au aerul că reproșează 
primilor felul lor tiranic de crea
tor, întrebînd ca T. S. Eliot: un
de e înțelepciunea pe care ne-a 
pierdut-o cunoașterea, unde e 
cunoașterea pe care ne-a pier
dut-o informația ?" Matemati
cienii, fizicienii, oferă soluția : 
calculatoarele, singurele salva
toare. După numai 20 de ani de 
existență, unele dintre ele tac 
douăzeci de milioane de ope
rații pe secundă. Miniaturizarea 
le-a aoropiat de creierul uman 
(60 000 de micromoduli încap în
tr-un degetar) și treptat sînt ini
țiate în domenii ale activității 
umane, de pildă citirea. Unele 
parcurg într-o secundă 20 000 
de caractere, altele chiar sute 
de mii, cînd sînt înregistrate pe 
bandă magnetică. Avalanșa de 
informație nu se va mai aduna 
cît Himalaia, ea va putea fi 
parcursă prin dialogul om-ma
șină. Dialogul în care omul va 
beneficia desigur și de răs
punsuri. Desigur, gîndite. Chiar 
și așa, însă, se pare că 
filozofii nu se împacă dintr-o 
dată cu viziunea umană, — in
telectuală, spirituală — sub spe- 
ciae ciberneticae . Acum neli
niștea lor se îndreaptă în di
recția potenței reale, de gîn- 
dire, a calculatoarelor electro
nice. Gîndesc ele cu adevărat ? 
Și invers : gîndirea, ființa ome
nească, spirituală, luată în an-

Corespondență de la
MIHU VULCÄNESCU

nu în ceea ce s-ar putea 
ascunde după tablou. De
monstrațiile gratuite trebuie 
făcute doar la circ.

După trecerea unui anumit 
număr de ani, se vor vedea 
„modele“ și „modelele“ ce 
s-au peregrinat pentru o sta
giune. două, prin adevărata 
artă. în ansamblul ei, to
tuși, această Expoziție de 
Grafică Internațională se 
prezintă, repet, la un înalt 
nivel artistic. Se pot trece cu 
vederea anumite „lacune“ ce 
mai persistă incă, dacă ținem 
seamă de numărul mare de 
lucrări și de națiuni partici
pante, cît și de vastitatea 
mijloacelor de exprimare a- 
doptate de artiștii expozanți.

„O enormă carte, toată de 
citit“, așa intitulează critica 
această manifestare artistică. 
Este intr-adevăr o enormă 
carte de citit și studiat. Este 
înainte de toate un act de 
cultură și artă care face 
cinste orașului Florența.

te, informarea studenților poate 
fi înlocuită cu referate de stu
diu alcătuite la unitățile pro
ductive. în același timp. un 
accent deosebit trebuie să se 
pună pe prezența studenților, in 
cazul nostru al electrotehnicie- 
nilor, in serviciile tehnice, con- 
structor-șef și tehnolog-șef, 
care familiarizează mai bine pe 
viitorii specialiști cu problemele 
concrete ale meseriei.

La întreprinderea I.C.R.M.- 
Timișoara i-am intilnit pe stu
denții de la A.S.E.-București. 
Se pare că situația se repetă, 
deși practica lor are alt profil. 
Șerban Popescu, student in anul 
III, Facultatea de comerț, sec
ția merceologie, sintetiza : „In 
cele două săpiămini în care am 
făcut practică la această unitate 
am avut prilejul să ne familia
rizăm cu importante aspecte ale 
profesiunii viitoare : analiza ca
lității mărturilor, marketing și 
estetica ambalajelor. Insă, dacă 
am putut obține informații pre
țioase despre estetica ambala
jelor, care este și tema lucrării 
mele de stat, despre standardi- 

samblul ei este oare aidoma u- 
nui agregat mecanic care se 
poate monta și demonta piesă 
cu piesă ? Și, mai ales, care se 
poate remonta potrivit unor 
formule matematice în combi
nații noi, din care să decurgă 
desăvîrșirea și atotputernicia a- 
supra naturii ?

Acești neliniștiți filozofi, pen
tru liniștirea cugetelor pe care 
și le vor obiective în cercetările 
lor, apelează la asociaționiștii 
altor veacuri (Hobbes, Spinoza, 
Helvetius, J. Mill), care au acre
ditat putința compunerii și des
compunerii analitice a procese
lor spirituale pentru emancipa
rea intelectului de strictele deli
mitări naturale la care omul e 
supus. Geometrizarea lui Spino
za a aceleiași vieți interioare, 
supunerea pasiunilor în operații 
cu axiome, teoreme și corelare e 
din nou reluată. Dar aceiași fi
lozofi își amintesc că totuși 
de la Spinoza au aflat (și 
de la Descartes) că gîn
direa se clădește pe solul 

mișcător al pasiunilor — iu
birea, ura, bucuria, mila, mî- 
nia, tristețea. Și, atunci, toți 
cei ce se tem că sufletul ne va 
fi strivit, pulverizat de mașini, 
se liniștesc. Mașinile pot fi foar
te inteligente, dar nu simt ni
mic : fără a simți uman — afir
mă deci unii dintre filozofii 
contemporani — ele nu vor pu
tea gîndi decît atît cît vrea o- 
mul și nu vor fi mai inteligente 
decît le programează el- E 
adevărat, sîntem informați că 
ALDOUS, un ordinator creat 
de J. Lochlin, poate expri
ma și unele sentimente, dar 
numai acele sentimente pe 
care le dorește savantul. „Ma
rea slăbiciune și putere a 
mașinii e lipsa vieții ei a- 
fective și sociale. Ea are de
fectele propriilor sale calități. 
Perfectibilitatea mașinii e limi
tată tocmai de perfecțiunea ei, 
în timp ce perfectibilitatea omu
lui se datorează imperfecțiunii 
lui, trebuinței continui de adap
tare, în fiecare clipă a vieții 
sale individuale și sociale" 
(R. Sommer). „Dumnezeu este 
omul" îl citează astăzi filozofii 
pe Feuerbach și Enaels, răsu- 
flînd ușurați și acoraînd încă o 
dată numai omului emblema 
nobiliară a gîndirii supreme.

Ciberneticienii vin însă scurt 
și limpede cu o netă precizare : 
„depinde ce înțelegem prin gîn- 
dire. Dacă înțelegem aplicarea 
unei scheme logice, atunci da, 
calculatoarele efectuează o a-

Minute de destindere, cu atît mai plăcute, cu cit sînt petrecute in tovărășia cărților.

zare și omologare n-am putut 
alia nimic deoarece perioada de 
practică nu corespunde cu da
tele rezervate de unitate pentru 
aceste operații". La întreprin
derea Bumbacul, cele cinci fete 
de la A.S.E. au participat la re
pararea unor baloturi de pinză, 
la eliberarea unor bonuri de 
calitate, și practica le-a adus o 

PRACTICA STUDENȚILOR
satisfacție construită pe muncă 
efectivă. La Fructus, însă, în 
ultima zi de practică studenții 
bucureșteni, cu caietele de prae- 
tică puse la punct, nu mai aveau 
ce face și au stat „practic“ șase 
ore degeaba. Iuliana Sgardan, 
George Filip, Ioniță Mitran, toți 
viitori economiști, calculau 
timpul pierdut și timpul efec
tiv. Raportul destul de dezolant 
in favoarea timpului pierdut

/

semen,ea activitate și cu o vi
teză mult mai mare decît a 
creierului. Dacă însă prin gîn- 
dire înțelegem toate procesele 
fizico-chimice ce au loc în cre
ierul uman, atunci mașinile nu 
gîndesc." Și nu gîndesc, adaugă 
ei, fiindcă nici o mașină nu 
poate fi comparabilă cu creie
rul, care funcționează după 
legi deocamdată incomplet cu
noscute. în creier avem 14 mi
liarde de neuroni, adică celule 
nervoase : profesorul Edmond 
Nicolau a demonstrat că fie
care neuron e pur și simplu 
un calculator electronic. Ca să 
se construiască o mașină egală 
cu creierul — deci un model — 
ar trebui să avem un centru for
mat din 14 miliarde de calcula
toare, iar astăzi în lume sînt 
doar cîteva zeci de mii. Dar nu 
numai atît : la acestea s-ar adă
uga programele interacțiunii 
dintre cele 3 miliarde de centre 
asemănătoare, cît este popu
lația globului, plus programele 
generațiilor trecute. Așadar, im
posibil. Trufia omului de a fi 
unic și irepetabil în natură e 
salvată de însăși natura, prin 
complexitatea ei. De altminteri, 
cei mai temerari inventatori re
cunosc că o mașină care să fie 
copia fidelă a omului nu e 
numai imposibilă, dar și inutilă. 
Rămînînd neprețuit de utile cal
culatoarele capabile de munci 
specializate, ce preiau partea 
mecanică a îndeletnicirilor inte
lectuale, truda umană și steroti- 
pia abrutizantă. Fapt dovedit 
cu prisosință în ultimele dece
nii. La noi în țară se utilizează 
calculatoarele, firește primor
dial în economie; în afară de 
aceasta, chiar din 1962 s-au 
realizat traduceri automate cu 
un calculator M.E.C.I.P.T. sub 
conducerea acad. Gr. C. Moi
sil. Firește s-au tradus la 
început doar texte tehnice 
și științifice, dar entuziaștii 
ciberneticii prevăd aproape mo
mentul cînd calculatoarele vor 
traduce în românește de pildă 
rubaiyatele lui Omar Kayam. 
Pînă atunci, unii ciberneticieni, 
ca de pildă Edmond Nicolau, 
au creat ei înșiși cîteva ruba- 
iyate aleatorii de o incontesta
bilă frumusețe- Pe atunci, acad. 
Moisil scria: „Fi-va poezia ma
tematică? Vor compune compu
terele muzică ? Nu se pot pre
vedea. Nu-mi place să ghicesc. 
Adresafi-vă altora." Astăzi, deci 
peste numai șase ani, domnia- 
sa a semnat prefața la „Poetica 
matematică" a apreciatului său 
colaborator, S. Marcus. De a- 
tunci, Aurel Stroe a compus mu
zică aleatoare împreună cu ma
tematicienii Centrului de calcul 
dip București și ca el, în lume 
Xenakis, Stokhausen, Eimert. 
Muzeul de artă modernă din 
Paris prezintă sculptură stro- 
goscopică, iar birourile 
UNESCO sînt împodobite cu 
picturi cinetice. Tn ultimul dece
niu, deci, calculatoarele au in
trat și în artă. Sau invers. Rezul
tatele sînt pătimaș contestate, 
adoptate, respinse, admirate. 
Dar cibernetica a mai trecut a- 
semenea valuri succesive de 
neagră dușmănie și suavă dei- 
ficare, în primii săi ani. Arta ei 
abia începe. Dar, despre avata
rurile artei cinetice, într-un arti
col viitor.

VIORICA TAnASESCU

era 50—60 la sută. Faptul mi-a 
fost confirmat și de indrumă- 
toarea de practică a studenților 
de la A.S.E., tovarășa asistentă 
C. Pislaru. „Este foarte dificil 
pentru un singur cadru didactic 
să îndrume practica a 80 de 
studenți în peste 15 unități. 
Practica ar trebui să fie urmă
rită de cit mai multe cadre uni-

versitare, cu atît mai mult cu 
cit unele unități se consideră 
fără nici o obligație față de 
studenți. La Centrul de calcul, 
studenții economiști au stat o 
săpiămină fără nici o îndru
mare din partea unității. Un 
ultim aspect, și nu cel mai 
puțin important, constă in totala 
lipsă de atenție față de studen
ții veniți din alte centre uni
versitare, care doresc să cu-

DINCOLO DE PORȚILE 
CASELOR DE COPII (III

LA ȘCOALĂ COPILUL
NU ESTE UN „CAZ"

CI, ÎN EXCLUSIVITATE, 
ELEV

ÎN PRIMUL ARTICOL AM SURPRINS CÎTEVA ELEMENTE ȚINtND DE AMBIANȚA 
CĂMINULUI ÎN CARE TR ĂIESC COPIII OCROTIȚI DE STAT. C UM TOȚI SÎNT ELEVI, 
SA-I URMĂRIM LA ȘCOALA ȘI ACASĂ ÎN CEASURILE REZERVATE ÎNVĂȚĂTURII.

Am stat de vorbă la Școala 
generală nr. 186 cu mai multe 
cadre didactice (învățătoare sau 
diriginte, toate femei, multe din 
ele mame) în ale căror clase 
învață și copii lipsiți de căldura 
căminului părintesc. N-am pus 
întrebări, am rugat să mi se 
spună tot ce se poate spune, 
din punctul de vedere al școlii, 
despre copiii aflați în suprave
gherea statului. Spre surprin
derea mea, relatările au înce
put invariabil : este sau nu este 
debil mintal, are sau nu tulbu
rări de comportament, este sau 
nu este înrăit. Totul presărat 
cu amănunte biografice, cu ce 
a făcut mama, tata sau amîn- 
doi, cu antecedentele copilului 
de la o altă școală. Fiecare co
pil provenit din instituția de 
ocrotire este privit ca un „caz“. 
O prejudecată, fără îndoială. 
Dar nu cumva această preju
decată adoarme răspunderea 
pedagogului ? Explicînd insuc
cesele educative sau instructive 
prin arborele genealogic al co
pilului nu se ajunge, fatal
mente, la abdicare pedago
gică ?

Am insistat să se vorbească 
despre ei ca elevi : le place 
matematica sau desenul, au 
aplicații pentru limbi străine, 
citesc, iau note mari sau mici, 
sînt sensibili la observații sau 
la recompense ? Chiar cu cata
logul în față prejudecata că 
fiecare copil e un „caz“ n-a pu
tut fi îrifrintă.

învățătorul trebuie să știe 
cît mai multe despre elevii săi. 
Este temelia pe care-și constru
iește întreg edificiul educativ și 
în care n-au ce căuta părtini
rea, lipsa de obiectivitate. Iar 
ceea ce știe devine automat un 
secret proipsional. Din acest 
unghi apare condamnabilă lip
sa totala de discreție la care 
este supusă viața copiilor de 
care ne ocupăm. Amănunte du
reroase, unele incredibil de 
crude, sînt vehiculate fără pu
doare și puse la îndemîna 
oricui.

Poate că rindurile închinate 
vieții școlărești a copiilor ocro
tiți de stat ar fi trebuit să le 
încep cu experiența profesorului 
Lupu Gruia, de la Școala ge
nerală nr. 111. Din inițiativa 
sa și cu asentimentul Inspecto
ratului școlar al Capitalei, în 
această școală s-a alcătuit un 
colectiv de elevi căruia i se 
predă simultan materia clase
lor I—III. Procedeul este folo
sit în cătunele izolate unde nu 
sînt sufiecienți elevi pentru a 
justifica existența claselor res- 

noască frumosul oraș de pe ma
lurile Begăi, împrejurimile sau 
istoria regiunii. Nici o excursie, 
nici o intilnire sportivă, nici o 
manifestare artistică organizată 
de gazde in primele 15 zile de 
practică“.

Situația este intr-adevăr a- 
ceasta. Nu generalizăm dar. se 
pare, acel sistem îmbunătățit 

de practică. despre care s-a 
scris în ziarul nostru, are lacune 
tocmai la aplicare. Cadre di
dactice cu experiență — prof 
univ. dr. ing. loan Desabata, 
prorector al Politehnicii timișo
rene și cont univ. dr. ing. 
I. Manoviciu, prodecan al Fa
cultății de chimie — subscriu că 
acest mod de a organiza prac
tica... practic este lacunar, ani- 
hilind posibilitățile studenților 

pective. Aici, însă, are o altă 
justificare. Clasa tovarășului 
Lupu, frecventată de copii pînă 
la 16 ani, este o clasă de recu
perare școlară. Elevii săi ori 
n-au frecventat deloc școala, 
ori au mari întreruperi și nu 
pot ține pasul cu colegii de 
vîrstă. Au fugit frecvent de la 
școală pentru că li s-a părut 
prea greu, ori le-a fost rușine 
ca la 12 sau 14 ani să se așe
ze în bănci cu copii mici. Dar 
au fost ciștigați pentru școală. 
Profesorul Gruia a obținut cea 
mai frumoasă sală de clasă 
din școală, a făcut din ea 
o oază luminoasă în via
ța copiilor. Ce nu găsești în 
această clasă : o bibliotecă și 
un acvarium, fel de fel de 
plante, hărți, o expoziție cu 
caietele de desen și, într-un 
colț, mascate de un paravan, 
găleata și ustensilele necesare 
curățeniei. Tovarășul Gruia 
cumulează funcția de diriginte 
al clasei și de educator al gru
pei. Le supraveghează orele de 
școală și-i meditează cînd își 
fac temele, merge cu ei la spec
tacole, îi însoțește la plimbări,

Copiit își iubesc ...Casa. Ei o în frumusețează în fiecare zi, cu 
grija și meticulozitatea unor gospodari maturi

își suflecă mînecile cînd e vor
ba de curățenia clasei. Și elevii 
săi învață. Vor absolvi școala 
generala, vor porni către me
serii. se vor integra societății 
noastre.

Experimentul n-a apărut în- 
tîmplător la Școala generală 
nr. 111. Situată în vecinătatea 
Case: de copii nr. 7, condusă 
de profesorul I. Feldman, la 
rîndu-i fost director al unei 
instituții de ocrotire a minori
lor, școala și-a inclus în obiec
tivele ei. ca o îndatorire de 
seamă, să se ocupe astfel de 
fiecare copil ocrotit de lege 
îneît rebutul pedagogic să nu 
poată apărea. De altfel, între 
personalul didactic al casei și 
corpul profesoral al școlii există 
o perfectă colaborare, ambele 
colective au un sistem unic de 
cerințe fața de elevi, o com
portare plină de omenie și 
răspundere. Tot aici se cuvine 
să remarcăm ajutorul imens pe 
care îl primesc aceste două 
instituții din partea comitetului 
de partid al sectorului, al co
misiei de femei, ai altor orga
nizații obștești, al unor sim
pli ceetățeni din cartier. înainte 
de încheierea anului școlar co
mitetul de partid a cerut tutu
ror instituțiilor de pe raza sec
torului sa-i prezinte disponibi
litățile de cuprindere a unor 
elevi în sistemul de ucenicie la 
locul de muncă: comisiile de 
femei au depistat posibilitățile 
de cazare a adolescenților care, 
împlinind vîrsta de 16 ani. pot 
începe însușirea unei profesii; 
școlile profesionale au făcut o.

de a beneficia de șederea intr-o 
întreprindere.

Din acest motiv, se preconi
zează, incepînd din viitorul an 
universitar, o practică de 8 săp- 
tămini, care poate fi efectuată in 
timpul anului pe grupe mici de 
studenți, cu o eficiență sporită. 
De asemenea, se va avea in 
vedere o apropiere mai mare a 
practicii de specificul fiecărei 
secții. Un alt aspect ar fi mu
tația unei perioade de practică 
la institut, unde, datorită exis
tenței unui valoros corp de la- 
boranți și tehnicieni, pot fi sa
tisfăcute cele mai ridicate exi
gențe. Prerepartizarea studen
ților va mări interesul, destul 
de scăzut la ora actuală, al în
treprinderilor pentru formarea 
și pregătirea propriilor cadre. 
Formula prerepartizării — deși 
după opinia tovarășului I. Ma
noviciu, este prea timpurie in 
anul al III-lea — aplicată eu 
maximum de eficacitate poate 
desființa costisitoarea perioadă 
de acomodare a unui absolvent 
cu noul său loc de muncă și va 
pune unitatea interesată in si

bună propagandă pentru mese
riile din nomenclatorul lor, în- 
cît să-i atragă pe elevi.

Nu se poate să nu observăm 
însă că exemplul profesorului 
Gruia, in alara caracterului său 
singular, este un paleativ. Pro
blema nu poate fi rezolvată 
așa. în prezent, către casele de 
copil sînt îndreptați de-a val
ma și copii orfani și vagabonzi, 
chiar și infractori cu zeci de 
furturi la activul lor. La fel de 
eterogenă este componența lor 
sub aspect fizic și intelectual. 
De aici, imensele nepotriviri 
între vîrsta unora și treapta de 
școlarizare pe care se află. De
sigur, superficialitatea unor ca
dre didactice este regretabilă. 
Dar nu se poate să nu recu
noaștem că au de făcut față, în 
destule cazuri, unor situații mai 
mult decît 'dificile și pentru 
care n-au pregătirea de spe
cialitate. (De fapt, nu există în 
învățămîntul nostru pedagogic 
nici un sistem de pregătire a 
cadrelor didactice care mun
cesc cu aceste categorii de e- 
levi — fie în internate, ca e- 
ducatori, fie la catedră, în țco-

Iile unde învață. După eum ți 
recrutarea lor este la fel de în- 
tîmplătoare, neexistind crite
riul selecției ci al ofertei; se 
oferă cei atrași de „mirajul“ 
Capitalei, ori de coeficientul în 
plus la salariu, ori din cine știe 
ce alte motive, în care copilul 
acesta, cu greutățile și nevoile 
sale, nu ocupă primul loc.)

Se preconizează crearea ți
nui centru de triere servit de 
un personal de diverse speciali
tăți — medici, psihologi, peda
gogi etc — a cărui existență va 
pune ordine în sistemul de 
alcătuire a colectivelor caselor 
de copii. Centrul de triere este, 
la rîndu-i, legat de profilarea 
mai exactă a caselor de copii, 
a școlilor către care ur
mează să fie îndreptați. A- 
ceste măsuri de primă urgență 
vor rămîne mai departe fără 
efect dacă nu se va reconsi
dera rolul cadrului didactic în 
educarea acestei categorii de 
minori. Și nu e vorba doar de 
prelegeri despre misiunea lor 
nobilă, ci de o pregătire directă 
și complexă pentru a se bara 
în viitor calea celor nechemați, 
atrași de presupusele avantaje 
materiale sau de alt ordin.

Legea privind regimul ocroti
rii unor categorii de minori 
creează cadrul rezolvării științi
fice a acestei probleme de
mare interes social. Este de
acum timpul ca ministerele și 
instituțiile răspunzătoare să
treacă la aplicarea ei creatoare

MARIETA VIDRAȘCU

tuația de a se gindi din timp la 
cadrele de care are nevoie.

Și o ultimă problemă. în uni
tățile vizitate am văzut o serie 
de caiete de practică intocmite 
cu conștiinciozitate, cu detalie
rea tuturor problemelor pre
zente in secția vizitată. Dar 
n-am văzut nici o problemă 
propusă spre studiu de uzină 
sau întreprindere, deși se vor
bește cu atita insistență despre 
necesitatea ca studentul să fie 
cointeresat in timpul practicii 
și pe această cale, a atragerii lui 
intr-o activitate de cercetare, 
întreprinderile neglijează insă 
capitalul de inteligență al stu
denților, neacordindu-le încre
dere pentru rezolvarea unor 
probleme de studiu necesare 
chiar întreprinderii, incercind 
pe această cale să depisteze pe 
acei viitori ingineri înzestrați 
si interesați pentru activitatea 
întreprinderii respective.

După cîte se constată, prac
tica studenților se află incă 
într-o fază care necesită multe 
perfecționări, iar acestea sînt 
așteptate să vină cu mai multă 
operativitate.
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drapel și conducător al aces
tora este problema primordia
lă pentru dezvoltarea cu 
succes a luptei revoluționare, 
pentru victoria socialismului, 
pentru apărarea păcii în 
lume.

Partidul Comunist Român 
are meritul că, fiind strîns le
gat de poporul român, de cla
sa muncitoare, de forțele re
voluționare din patria noas
tră, a știut întotdeauna să ju
dece evenimentele și să-și e- 
laboreze linia politică în con
text ou interesele generale 
ale progresului social, ale 
cauzei socialismului. Și astăzi, 
analizînd dezvoltarea și per
spectivele mișcării revoluțio
nare, partidul nostru pornește 
de la condițiile social-istorice 
date, de la faptul că în lume 
există 14 state socialiste, că 
sistemul socialist-mondial se 
poate afirma numai în măsu
ra în care acționează unitar. 
Noi considerăm că înțelegerea 
noilor condiții istorice. înțele
gerea ideii independenței na
ționale, a respectului suvera
nității, a neamestecului în 
treburile interne, a dreptului 
fiecărui partid comunist și al 
fiecărei națiuni de a-și hotărî 
destinele de sine stătător este 
determinantă pentru victoria 
cauzei socialismului și păcii, 
precum și pentru însuși pro
gresul și civilizația omenirii.

Sărbătorind pe tovarășul 
Stoica, unul din militanții 
vechi ai partidului nostru, 
sărbătorim pe cei care întot
deauna au înțeles că a fi co
munist înseamnă a fi în pas 
cu vremea, cu dezvoltarea so
cială, cu ceea ce este nou. 
Partidul nostru poate fi mîn- 
dru că acționează în conti
nuare alături de tot ceea ce 
este progresist, că lupta pen
tru dezvoltarea in noile con
diții a marxism-leninismului, 
pentru progresul socialismu

(Urmare din pag. I) 

oprit mult asupra luptei parti
dului nostru, privind-o prin 
prisma învățăturilor vieții a- 
cumulate pină acum. M-am în
trebat cum aș acționa dacă 
soarta m-ar pune din nou 
să mi aleg drumul. Știm că 
drumul nostru nu a fost un 
triumf neîntrerupt presărat 
cu flori și aplauze, ci a fost 
un drum greu ; au existat vic
torii mari, dar și greșeli, și nu 
puține ; au fost multe înain
tări. dar și retrageri. Cu toate 
acestea, trebuie să vă spun, to
varăși. cu toată sinceritatea că, 
dacă soarta m-ar pune în fața 
unei asemenea situații, eu tot 
acest drum aș alege, tot acest 
partid aș alege.

Un partid trebuie analizat 
nu numai prin prisma slăbi
ciunilor și greșelilor sale, tre
buie apreciat în primul rînd 
prin capacitatea lui de a con
duce, uni și organiza masele 
în momentele de răscruce ale 
istoriei. Or, tocmai în aseme
nea momente — și mă gindesc 
în primul rînd la 23 August 
1944 — partidul nostru a fost 
capabil să strîngă forțele cele 
mai vil ale națiunii și să le 
îndrepte împotriva dușmanu
lui. Capacitatea și arta unui 
adevărat partid marxist-leni- 
nist constă și în a ști, în fie
care etapă a dezvoltării so
cietății, dar mai cu seamă în 
momentele de răscruce, să gă
sească aliații cu care să reali
zeze cotitura necesară. Parti
dul nostru a fost în stare să 
strîngă toate forțele posibile 
și să întoarcă un front uriaș 
împotriva dușmanului de a- 
tunci. Istoria nu cunoaște 
multe cazuri similare celui 
din 1944, cînd partidul nostru 
comunist a mobilizat întrea
ga armată să întoarcă armele 
împotriva cotropitorilor fas
ciști. Marea capacitate politi- 
co-organizatorică a partidului 
nostru s-a dovedit apoi în lu
nile următoare eliberării, cînd 
a închegat alianța muncitori
mii cu țărănimea, cu intelec
tualitatea, pentru a obține de- 
săvîrșirea revoluției burghe- 
zo-democratice și apoi cuceri
rea puterii, victoria revoluției 
socialiste, trecerea la făurirea 
noii orînduiri.

De aceea, tovarăși, se poa
te spune cu deplin temei că 
partidul nostru s-a dovedit 
un partid bun, capabil să con
ducă clasa sa, poporul, spre 
împlinirea destinului socialist 

lui și comunismului in lume. 
Tovarășul Stoica a luptat, 

cum am reamintit, în Spania : 
el a luptat jn războiul împo
triva Germaniei hitleriste, ca 
atîtea alte sute de mii de ce
tățeni ai patriei noastre. După 
eliberare, el a îndeplinit nu
meroase sarcini de răspunde
re — și le-a îndeplinit bine. 
A înțeles întotdeauna că tre
buie să meargă acolo unde îl 
trimite partidul, unde este ne
cesar să acționeze pentru 
realizarea în viață a liniei ge
nerale a partidului. Am lucrat 
direct cu tovarășul Stoica, in
clusiv aici, în Dobrogea. Știu 
cu cîtă pasiune, cu cîtă hotă- 
rîre a acționat în acele îm
prejurări. Și astăzi, în calitate 
de membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Cen
tral, știm cu cîtă pasiune, cu 
cîtă fermitate acționează pen
tru a contribui nu numai la 
elaborarea liniei generale a 
partidului nostru, dar și la 
transpunerea ei în viață — 
atît în problemele transfor
mării socialiste a patriei, cît 
și în problemele politicii in
ternaționale.

Noi îl sărbătorim pe tova
rășul Stoica ca pe unul din 
tovarășii de luptă vechi, cu 
care mulți de aici am luptat în 
ilegalitate, cu care toți lucrăm 
acum împreună. Știm că în
totdeauna, preocupîndu-se de 
interesele generale ale clasei 
muncitoare, ale poporului, el 
a avut în vedere că acestea 
pot fi îndeplinite în condițiuni 
bune numai în măsura în care 
partidul este puternic, unit, 
neadmițînd niciodată acțiuni 
care să dăuneze unității parti
dului. făcînd iotul pentru în
tărirea unității sale de mono
lit. Relev acest lucru, tova
răși, ca pe o învățătură prin
cipală , a isțoriei partidului 
nostru.' învățătură pe care o 
vom sublinia și la aniversarea 
celor 50 de ani de existență 
ai săi. Știm cu toții că unita

Toastul tovarășului 
GHEORGHE STOICA

Izvorul acestei capacități 
constă în aceea că la baza 
ideologiei sale a stat și stă 
marxism-leninismul.

Spunînd toate acestea, mul
țumesc partidului Comunist 
Român care mi-a deschis o- 
chii, mi-a dat un țel în viață, 
un ideal pentru care merită 
să trăiești, pentru care meri
tă să-ți dai întreaga capacita
te. întreaga putere de mun
că.

Astăzi e clar pentru toată 
lumea că, în persoana tovară
șului Ceaușescu, partidul nos
tru și-a găsit conducătorul 
ideal. Tovarășul Ceaușescu 
întrunește calitățile necesa
re pentru a îndeplini această 
grea, complicată, dar nobilă 
misiune, pe care sînt convins 
că o va duce pînă la capăt. 
Secretarul general al partidu
lui nostru ne dă tuturor ex
emplul unei profunde pregă
tiri teoretice, ideologice, poli
tice, dispune de o mare expe
riență organizatorică, de o ex
traordinară energie și putere 
de muncă, de un larg orizont, 
de înalt prestigiu și autoritate 
morală și politică. El are un 
ascuțit simț al noului, pre
cum și capacitatea de a mili
ta pentru nou, pi/.a la mate
rializarea, la promovarea ltii 
în viața socială. Nu este, deci, 
întîmplător faptul că tocmai 
în perioada de dinaintea Con
gresului al IX-lea, spre Con
gresul al X-lea și după Con
gresul al X-lea, patrimoniul 
ideologic, teoretic și organiza
toric al partidului nostru cu
noaște o îmbogățire, o înflo
rire din ce în ce mai mare. 
Nu e întîmplător că tocmai 
acum unitatea partidului — 
despre care a vorbit aici și 
tovarășul Ceaușescu — este 
mai puternică ca orieînd. Par
tidul nostru e sprijinit, stimat 
și iubit de mase ; poporul nos
tru are deplină încredere în 
el. Prestigiul de care se bucu
ră partidul nostru pe scară 
internațională, încrederea 
mișcării comuniste internațio
nale în Partidul Comunist 
Român, sînt determinate de 
succesul cu care el conduce 
opera de edificare a socialis
mului în România, precum și 
de fermitatea luptei sale, pen
tru refacerea, pentru întări
rea unității mișcării comunis
te și muncitorești, pe baza 
marxism-leninismului, pe ba
za acelor principii care au 
fost de nenumărate ori spuse, 
atît înaintea cît și la Congre
sul al X-lea și care au fost 

tea a fost baza succeselor 
partidului și că, atunci cînd 
nu a existat unitate, partidul 
nu și-a putut îndeplini rolul. 
Pentru ca un partid comunist 
— inclusiv partidul nostru — 
să-și îndeplinească rolul de 
forță politică conducătoare a 
societății în făurirea socialis
mului și comunismului, el tre
buie să fie puternic, unit și 
să nu admită în rîndurile sale 
nici un fel de fisură. Demo
crația socialistă, democrația 
partinică, presupune discuții, 
dezbateri libere, elaborarea 
colectivă a liniei politice, ac
tivitate colectivă pentru în
făptuirea ei. Totodată, ea pre
supune o disciplină fermă 
care să nu permită nimănui 
să se abată de la hotărîri sau, 
atunci oînd aceasta se întîm- 
plă, să se ia toate măsurile 
necesare pentru a apăra parti
dul, unitatea sa, pentru a ga
ranta clasei muncitoare, na
țiunii socialiste, forța care s-o 
conducă spre victorie, spre so
cialism, spre comunism.

Doresc să adresez tovarășu
lui Gheorghe Stoica cele mai 
calde și sincere felicitări din 
partea mea și a voastră, 
a tuturor, din partea Co
mitetului nostru Central, a 
partidului, a poporului nostru. 
Doresc să-i urez ani mulți ca, 
împreună cu conducerea parti
dului, cu partidul, cu poporul 
nostru, să meargă ferm înain
te spre realizarea programu
lui stabilit de Congresul al 
X-lea, pentru a face ca patria 
noastră să devină tot mai pu
ternică, tot mai bogată, tot 
mai înaintată. în felul acesta 
vom contribui la întărirea 
sistemului socialist mondial, 
la realizarea unității țărilor 
socialiste, a mișcării comunis
te și muncitorești, Ia victoria 
cauzei socialismului și păcii 
în lume.

îți doresc, tovarășe Stoica, 
multă sănătate, multă ferici»*.

accentuate și în cuvtntarea 
din această seară a tovarășu
lui Ceaușescu.

Aș vrea să închin paharul 
în sănătatea tovarășului 
Ceaușescu, și să-i urez ca la 
aniversarea a 70 de ani — la 
care sper să participăm cu 
toții — să lupte cu aceeași e- 
nergie, cu aceeași fermitate 
în fruntea partidului nostru, 
în serviciul partidului, pentru 
binele națiunii noastre socia
liste, al patriei noastre dragi.

Să ne trăiești, tovarășe 
Ceaușescu !

SACUL
(Urmare din pag. 1)

le facem un mic serviciu șco
larilor de peste 5 000 de ani. 
Sau măcar unui obscur servi
ciu de documentare arheolo
gică. Una din problemele ce 
se ivește, deocamdată, este ca 
selecția obiectelor să fie bine 
făcută. Nu știu, nu m-am in
teresat, s-ar putea ca încă o 
dată ordinatoarele să-și fi fă
cut datoria, operînd ele trie
rea a milioane de articole și 
bunuri materiale, pentru a le 
indica, fără greș cele mai re
prezentative mostre ale civili
zației secolului XX. Fie ; asta 
nu poate însă împiedica pe 
niciunul dintre noi să întoc
mească o listă proprie, după 
criterii subiective.

F.u unul, bunăoară, nu aș 
ezita să includ printre cei 
2 000 de ambasadori neîsufle- 
țiți acreditați la curțile viito
rului — un sac. Da, un sac 
translucid ca gheața, material 
cu moliciuni aparente, plin de 
sugestii vizuale și tactile ciu
date. ascunzînd o origină hi
bridă, de parcă ar fi rezulta
tul încrucișării dintre lapte și 
mătase. Da, sacul de polieti
len, odraslă a chimiei.

Aș închide în containerul 
mărturiilor pentru viitor un a- 
semenea sac de polietilen; 
dar nu oricare. Ci unul dintre 
milioanele de saci care, um- 
pluți ochi cu nisip sau pă- 
mînl, au fost clădiți în mete

La ora aceasta tinerii care au 
luat parte, cu autovehiculele pro
prii sau cu cele asigurate de către 
asociațiile sportive, la raliul pen
tru decernarea trofeului „Mobra“ 
și a titlului de campion național 
la întrecere cu motoretele fabrica
ție românească, „Mobra“ și „Car- 
pați“, s-au întors Ia locurile lor 
de muncă. Captivanta întrecere — 
dominată de brașoveni — oferă 
însă un prilej de lungi și pasio
nante comentarii. Unde, la ce ca
pitol al pregătirii a fost mai bun 
Dumitru Motișan, de la Victoria 
Moreni, decît adversarii săi, în 

Reflecții 
pe marginea 

trofeului 
„MOBRA"

frunte cu consacratul Constantin 
Goran de la Poiana Cîmpina ? De 
ce a cîștigat primul, de ce a pier
dut al doilea ? Apoi, concursul a 
relevat și impus cîteva talente 
autentice, noi pretendenți la lupta 
pentru cucerirea unor performan
țe remarcabile în sportul cu mo
tor.

Dar dincolo de aspectele poziti
ve, de reușita tehnică și sportivă 
indiscutabilă a întrecerii, de bucu
ria cuceririi trofeelor, a diplome
lor și a substanțialelor premii în 
obiecte oferite cu generozitate de 
I.D.M.S. organizatorii ei ziarul 
„Scînteia tineretului“ șl Federația 
română de motocicllsm, reflectînd 
puțin asupra întregului context al 
concursului, se întreabă în mod 
întemeiat cum s-a întîmplat că de 
la această competiție au lipsit 
sportivi de la cluburile bucurește- 
ne cu cele mai puternice secții de

Gata de start !

• AU FOST stabilite se
riile eliminatorii ale campio
natelor mondiale de eaiac- 
canoe, programate între 31 
iulie și 2 august pe lacul 
Bagsvaerd (in apropiere de 
Copenhaga).

In proba de caiac 1—1 000 
metri, România a fost repar
tizată în prima serie alături 
de Suedia, Canada, Austria 
și Italia, iar in cea de caiac 
1—1 500 m face parte din se
ria a 6-a împreună cu Fran
ța, Canada și Austria. L*

• • • • • •

rezele vieții împotriva puhoa
ielor pustiitoare, în acele săp
tămîni de neuitat. Un sac, re
cipient cu aparență atît de 
fragilă, totuși perfect apt să 
reziste, cu pelicula lui de ne
găsit în natură, în ciocnirea 
cu hoardele lichide stîrnite la 
o distrugere oarbă. Apele tur
bate de-o parte, nisipul sau 
pămîntul de altă parte. Hota
rul dintre ele s-au numit voin
ță omenească dar și inteligen
ță omenească, duh născocitor 
dar și tehnică modernă : foaie 
impermeabilă de polietilen. In 
calea puhoaielor murdare, nă
clăite. sinistre, această pavăză 
curată pe cît de subțire pe 
atîț de eficientă, făurită la 
Turnu Măgurele, cetate a in
dustriei chimice românești, s-a 
dovedit aliata credincioasă a 
plăcilor de oțel, a blocurilor 
de piatră, a gardurilor de fas
cine. în toate omul își învesti
se hotărîrea de a învinge. Dar 
cea mai nouă, poate și cea 
mai spectaculoasă dintre toa
te era această membrană 
chimică.

învelit în acest timpan sen
sibil numai la durerea oame
nilor, pămîntul barajelor a fă
cut față urgiilor rostogolite, 
pentru ca îndărătul barajelor 
să se coacă griul, să duduie 
motoarele, să învețe copiii 
carte, să putem trăi astăzi, să 
pregătim ziua noastră de 
mîine. 

motocicllsm, Steaua și Metalul T 
Atît secretarului general al Fede
rației, tov. G. Mormocea, cît și 
directorului concursului, tov. Eu
gen Pleșa, sportivilor și arbitrilor 
înșiși li se pare inexplicabilă ab
sența unor reprezentanți ai aces
tor cluburi de la un concurs cu 
motoretele românești.

Absența cea mai greu de expli
cat. ni se pare cea a înseși între
prinderii producătoare a motore
telor pentru care s-a instituit, de 
fapt, concursul. Nu numai că n-au 
făcut act de prezență reprezen
tanți ai conducerii întreprinderii

— ingineri, proiectanți, maiștri — 
dar nici n-au asigurat, pentru toți 
participanții, pentru întreg con
cursul, asistența tehnică de rigoa
re, deși aceasta este o obligație 
elementară. E greu să ne expli
căm această indiferență față de 
comportarea intr-un concurs de 
anvergură a propriilor produ
se, a propriilor creații. Un aseme
nea raliu este un adevărat dosar 
de propuneri pentru îmbunătățiri 
în perspectivă I De altfel, normal 
ni se pare ca chiar întreprinderea 
să fie unul dintre organizatorii 
unor asemenea raliuri și principa
lul furnizor al unor premii încu
rajatoare pentru sporirea număru
lui concurentilor. Situația, para
doxală. invită la reflecții și la o 
atitudine mai receptivă în viitor.

V. cAbulea

canoe 1—1 000 m, echipajul 
român va lua startul în se
ria a 3-a, alături de echipaje 
din Cehoslovacia, Finlanda, 
Ungaria și Danemarca.

• DUPĂ consumarea a 
șase runde, campionul mon
dial Boris Spasski (U.R.S.S.), 
a trecut singur pe primul 
loc in clasamentul turneu
lui internațional de șah de 
la Amsterdam. El totalizea
ză, 4,5 puncte, fiind urmat 
de Polugaevski (U.R.S.S.),

Cine îl cunoaște pe Ion Chivu ?
(Urmare din pag. I)

pe spinarea societății, avînd la 
activ, printre altele, jefuirea li
nei... librării, furt de arme, atac 
armat asupra unor lucrători de 
miliție. împreună plănuiesc să 
dea mai multe lovituri după ispă
șirea pedepsei. Se vor un soi de 
„gangsteri" sau așa ceva ! Eli

(Urmare din pag. 1)

Confesiunea elevului Florin 
Bordea, de la Liceul nr. 1 din 
Tîrgoviște, deschide o fereastră 
sugestivă în intimitatea Taberei 
de pregătire militară de la Bră- 
det — Săcele. Am întîlnit aici 
elevi din Ploiești, din Sibiu, din 
Ialomița, din Dîmbovița. „Viața 
de campanie" este calificată a- 
trăgătoare și tuturor le pare rău 
că durează numai 14 .zile. O 
reacție firească, determinată în 
primul rînd de faptul că progra
mul taberei cuprinde acțiuni spe
cifice vîrstei elevilor, dorinței lor 
de a-și îmbogăți în permanență 
cunoștințele, pasiunii lor pentru 
tehnică, pentru sport, pentru dru
meții. Se adaugă și decorul care 
este de o frumusețe rară. De jur- 
împrejur se înalță crestele împă
durite ale munților Bîrsei. Dormi
toarele, sufrageriile, clubul, săli
le metodice sînt situate în caba
ne pitorești „aliniate" de-a lun
gul unor alei străjuite de brazi 
falnici. într-un asemenea cadru,

„Examenele" 
verii atletice

Ultimele concursuri de selec
ție în vederea bogatului se
zon atletic internațional din a- 
cest an ne-au determinat să 
solicităm antrenorului federal 
Gheorghe Zîmbreșteanu cîteva 
aprecieri asupra stadiului de 
pregătire al atleților noștri,, pre
cum și unele anticipări asupra 
evoluției lor viitoare.

— Dacă vreți să explicați în 
cîteva cuvinte cum s-a efectuat 
ultima selecție a atleților noș
tri în vederea marilor con
cursuri internaționale care îi aș
teaptă ?

— Am fost nevoiți ca această 
selecție să o desfășurăm în 
cadrul a trei concursuri, în trei 
localități diferite (Reșița, Bucu
rești, Poiana Brașov) și la date di
ferite. Din păcate, s-au înregis
trat absențe foarte multe, este 
drept în majoritate absențe mo
tivate : scutiri medicale, exame
ne. deplasări în străinătate. Am 
reținut totuși : 10.6 sec. la 100 m 
— Gh. Zamfirescu ; 14,6 sec. la 
110 m. garduri — Viorel Suciu ; 
54,48 m la disc — Argentina 
Menii ; 7.46 m la lungime —
Mihai Zaharia (toate aceste 
performanțe obținute cu vînt 
potrivnic). De asemenea, 1,71 m 
trecuți de două tinere atlete: 
Marghiolita Matei și Dumitra 
Radu, aruncarea de ciocan de 
62.60 metri a lui Gheorghe 
Costache, 51.7 sec. la 400 m 
garduri, realizat de Ion Bățoi, și 
4.90 m la prăjină a lui Dinu 
Piștalu întregesc rezultatele no

Gligorlci (Iugoslavia) ți Uhl- 
mann (R. D. Germană) — 
toți cu cîte 3,5 puncte și ette 
o partidă întreruptă.

MERIDIAN
In runda a 6-a. Spasski 

(cu piesele negre) a cîștigat 
1* Janosevioi, Hort la Jongs- 
ma, Ree la Csom și Cirici la 

berați în decembrie 1969, se 
caută și se regăsesc. Atrag în „jo
cul" lor și pe un puști „nedus 
la biserică", Balint Pavel (17 ani) 
din Odorhei, căruia îi prezintă în 
culori atrăgătoare viața lor de 
oameni fără căpătîi.

Hotărăsc să facă rost de arme 
pentru a-și realiza mai ușor sco
purile infracționale. Iși cumpără 

Uniforme albastre
este, desigur, foarte plăcut să pe
treci două săptămîni de vacanță.

Activitățile zilnice încep la ora 
6 dimineața. Elevii s-au deprins 
repede cu rigurozitatea progra
mului. îi atrag uniformele al
bastre, defilarea coloanelor în 
pas cadențat, cìntecele militărești. 
Ceea ce se cere a fi menționat 
în primul rînd este însă faptul 
că toți elevii tratează cu maxi
mum de seriozitate acțiunea de 
pregătire militară. Atît exercițiile 
practice, îndeosebi tragerile cu 
arme de foc și demonstrațiile de 
judo, cît și prelegerile teoretice 
de topografie militară fac dovada 
conștiinciozității cu care ei în
țeleg să-și îndeplinească îndato
rirea de a se pregăti pentru apă
rarea patriei.

Elevii aflați în tabăra de pre
gătire militară de la Brădet au 
avut o întîlnire cu tovarășul Ion 
Iliescu, prim secretar al Comi
tetului Central al U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretului. 
Cu acest prilej ei au adresat une- 

tabile de la aceste concursuri de 
selecționare.

— Față de numărul mare de 
absenți cum vedeți alcătuirea 
echipelor noastre în vederea 
semifinalelor Cupei Europei, a 
meciurilor feminine cu S.U.A. și 
a Jocurilor Balcanice ?

— In majoritatea probelor se 
cunosc fără dubii cei mai buni, 
în rest cu înțelepciunea cole
giului de antrenori și a biroului 
federal sînt convins că se vor al
cătui cele mai bune echipe.

— Care sint șansele echipelor 
românești de atletism în semi
finalele Cupei Europei ?

— Faptul că fetele concurea
ză acasă, pe o pistă bună și în- 
tr-o companie selectă ne face să 
așteptăm rezultate mari. Califi
carea pentru finală este însă 
foarte grea. Teoretic nu avem 
șanse. Totuși forma ascendentă 
a atletelor noastre (V. Viscopo- 
leanu, C. Popescu, L. Manoliu, 
I. Silay) fac posibilă această

Fotbaliști și antrenori leu

Ora transferărilor
Perioada transferărilor la fotbal — comentată șl răscomentată în 

lumea microbiștilor — este la fel de așteptată ca prima etapă a 
unui nou campionat ! Vă oferim ultimele zvonuri de la bursa 
transferărilor :

• TRECEREA jucătorilor Panici și Seceleanu (de la Politehnica 
Timișoara) la C.F.R. Timișoara feste dată ca sigură. Un alt compo
nent al echipei Politehnica Timișoara — este vorba de fundașul 
Kalinin — va juca în sezonul viitor la U.T.A.

• CRAIOVEANUL Niță va fi legitimat la Progresul București, 
urmind ca Țarălungă să primească imediat drept de Joc pentru u- 
niversltatea. Progresul contează și pe aportul lui Mustațea (.,U“ 
Cluj) care mai este, însă, „curtat“ și de Dinamo București. De la 
clubul din str. Dr. Staicovici este „eliberat" Mateianu, solicitat tn 
Belgia.

• DUPĂ CE a făcut cîteva antrenamente la Rapid. Jamaiskt s-a 
decis să opteze pentru divizionara B, Sportul studențesc.

• LA FARUL CONSTANȚA : 8asu este In posesia a două invi
tații din străinătate' (din Belgia și Turcia) și, cu siguranță, va 
da curs uneia din ele. Se pare că opțiunile sfnt pentru Fenerbahee 
la Teașcă șl Nelu Nunweiller. Vine, Sn schimb, tunarul Oprea de la 
„U" Cluj.

• STEAUA face două achiziții de mare perspectivă : Canlaro 
(A. S. Armata) șl Kun n (Crișul). Vor primi dezlegări Crăinieeanu 
(pentru o echipă din Belgia) șl Dumitru Nleolae pentru Dinamo 
București sau Sportul studențesc.

• ESTE dată ea foarte probabilă venirea portarului ieșean, Mtr- 
cea Constantlnescu la Dinamo București.

• IN LINIA de atac a piteștenllor, alături de Dobrin, va evolua 
în sezonul viitor Frățllă.

• BE VORBEȘTE foarte mult de schimbarea lui Nlcușor eu Tra- 
lan Ionescu, căruia Dinamo nu a vrut să-l mal dea conslmțămtn- 
tul la prelungirea contractului ou Fenerbahee.

• TITUS OZON a anunțat plecarea de la Jiul, dar nu șl noua 
echipă pe care o va antrena. Toate zvonurile care circulau in le
gătură cu numirea sa la conducerea tehnică a Rapidului au fost in
firmate silele trecute. Conducerea clubului feroviar, a făcut cunos
cut, în mod public, că nu are de gînd să demită pe antrenorii 
Bărbulescu și Cristescu, întrucît aceștia nu au oferit motive de 
insatisfacție. La care un „microb" gluleștean a ținut să remarce i 
„dar nici de satisfacție"—

D. VIȘAN

Langeweg. S-au Încheiat re
miză partidele Seholl—Ghel- 
ler și Tringov—Donner.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). 
La Bytom, in cadrul „Cu
pei Rappan“ la fotbal, echi
pa locală Polonia a învins 
cu scorul de 3—2 (2—1) for
mația vest-germană Rot- 
Weiss Essen.

* REZULTATE din con
cursul atletic de la Mainz 1 
100 m : Greene (S.U.A.) —

cuțite, cuțite mari, oribile tn 
mîinile lor de adolescenți. Chivu 
și Kiss își confecționează un soi 
de bumerang — un mai de 
plumb prins cu o legătură elas
tică de încheietura pumnului. Tn 
această „formație“ sînt văzuți în 
Tîrgoviște, unde Chivu „cunoaște 
locurile" și unde plănuiesc să a- 
tace noaptea, la loc ferit, vreun

le întrebări privind organizarea 
activității de pregătire militară în 
viitorul an școlar. De asemenea, 
au vorbit despre viața de tabără, 
despre eforturile pe care le de
pun pentru a deveni comandanți 
de grupă pricepuți și destoinici. 
Tovarășul Ion iliescu i-a îndem
nat pe elevi ca în tabără să se 
pregătească în vederea participă
rii la concursul „Pentru patrie“, 
făcînd totodată referiri cu privi
re la desfășurarea acestui con
curs.

Tot în cadrul programului de 
tabără, elevii au făcut o vizită vâ
nătorilor de munte. La Prăpăsti
ile Zămeștilor, gazdele lor au 
oferit cîteva demonstrații de înal
tă măiestrie militară, care s-au 
bucurat de un viu interes din 
partea oaspeților. în zilele ur
mătoare, alte cîteva vizite și 
întîlniri, adăugate programului 
cotidian din tabără, vor îmbogăți 
tolba cu impresii frumoase des
pre cele două săptămîni de va
canță petrecute la Brădet. 

surpriză. Băieții concurează la 
Zürich alături de puternicele 
reprezentative ale U.R.S.S., 
Franței, Angliei, Elveției și Spa
niei. Așteptăm rezultate indivi
duale bune și chiar recorduri re
publicane de la N. Perța, I. Ră- 
țoi, Gh. Cefan, C. Corbu, D. 
Piștalu, I. Șerban, T. Puiu. Doar 
atît.

— Ce ați mai putea să ne 
spuneți despre bogatul program 
atletic internațional din acest 
an ?

— în urma situației speciale 
create la noi în acest an, ma
joritatea întîlnirilor internaționa
le vor avea loc în București ast
fel că publicul spectator va tre
bui să-și alcătuiască din timp o 
planificare specială pentru a pu
tea urmări spectacolele deose
bite care se vor desfășura pe 
scena Stadionului Republicii.

SILVIU DUMITRESCU

10”2/10 ; 200 m : Evans
(S.U.A.) — 21”2/10 ; 400 m : 
Evans (S.U.A.) — 46”l/10 ;
110 m garduri : Riedo (El
veția) — 14”2/10 ; 1 500 m :
Liquori (S.U.A.) — 3’44"6/10; 
suliță : Salomon (R.F.G.) — 
76.59 m ; prăjină : Engel 
(R.F.G.) 5,21 m ; 5 000 m :
Wagner (R.F.G.) — 14’14”
2/10 ; greutate : Birlenbach 
— 19,46 m ; Înălțime : Su- 
gioka (Japonia) 2,12 m ; cio
can : Beyer 72,11 m.

paznic sau milițian căruia să-i 
sustragă arma. Nu găsesc o oca
zie nimerită și, simțindu-se re- 
cunoscuți, caută să fure o mașină 
ca să poată pleca în altă locali
tate. Nu găsesc. Și atunci, în 
miez de noapte, văzînd o moto
cicletă cu ataș parcată în umbra 
unei case, încearcă să pornească 
motorul. Surprinși de proprieta
rul motocicletei și de un paznic 
de noapte ripostează cu agresi
vitate, rănindu-i apoi Kiss și 
Chivu izbutesc să dispară în timp 
ce Balint este imobilizat și pre
dat organelor de miliție.

De cîtăva vreme ambii sînt 
căutați pentru a fi judecați pen
tru faptele lor, de cîtăva Vreme 
ambii se ascund, privesc tot 
timpul în urmă, cu teamă, aștep- 
tîndu-și urmăritorii, nu mai au 
liniște, nu mai au odihnă 1 Ce 
poate atrage la o asemenea mo
dalitate de a-ți trăi tinerețea ? 
Sint fericiți oare Chivu și Kiss în 
aventura ior antisocială, în pos
tura permanentă de urmăriți, de 
hăituiri ?

Fără îndoială că nu 1 Pentru a 
se justifica, adevărata aventură 
are nevoie de un fundament e- 
tic, de un substrat moral, de a- 
cordul majorității. E singurul 
caz în care un aventurier poate fi 
cu adevărat fericit. Atunci însă 
cînd el e urit de o întreagă so
cietate pentru că faptele și gîn- 
durile lui se opun mersului îna
inte al comunității, pentru că re
prezintă o piedică în calea pro
gresului, un pericol pentru cei 
din jur, iată — aventura capătă 
alt nume, ce se cheamă infrac
țiune.

Cine îl cunoaște pe Ion Chivu? 
Cine îl cunoaște pe Ladislau 
Kiss ? Poate vom afla aceasta 
înaintea știrii că, de data asta 
încă spre binele lor, au fost gă
siți și prinși pentru ultima dată-j



ASIGURAREA PĂCII
Șl SECURITĂȚII

16 ANI DE LA SEMNAREA ACORDURILOR DE LA GENEVA

Lupte intense

Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație în legătură cu cea de-a 16-a aniversa
re a semnării acordurilor de

polonez

Cuvintarea ministru
lui de externe 

austriac
Luni seara a avut Ioc 

la „Palais Palffy“ din 
Viena deschiderea ofi
cială a seminarelor orga
nizate de Academia in
ternațională pentru pace, 
avînd ca teme „Asigura
rea păcii“ și „Aplanarea 
conflictelor internațio
nale“.

In cuvîntul de deschidere, mi
nistrul de externe al Austriei, Ru- 
dolf Ktrchschlaeger, a scos în evi
dență actualitatea problemelor 
puse în discuția participanților la 
seminare. Referindu-se la politica 
externă a Austriei, Ktrchschlaeger 
a arătat că țara sa a stabilit rela
ții de colaborare pașnică cu toți 
vecinii și că este gata să între
prindă inițiative proprii atunci 
cînd consideră că poate să adu
că o contribuție pozitivă la coo
perarea internațională și la întă
rirea securității internaționale, 
„In zilele următoare — a spus 
ministrul austriac — vom remite 
guvernelor tuturor statelor euro
pene, precum și S.U.A. și Cana
dei, un memorandum în proble
ma convocării și ordinii de zi a 
unei conferințe a securității euro
pene. Sperăm ca, prin expunerea 
punctului nostru de vedere, să 
se înlesnească o înțelegere asu
pra unei asemenea conferințe, 
care, sîntem convinși, ar putea 
să reprezinte o contribuție de 
mare valoare la consolidarea se
curității în Europa. Credem că a- 
sigurarea păcii și securității inter
naționale cere demersuri poziti
ve. Toate statele trebuie să res
pecte principiile Cartei Națiuni
lor Unite și ale declarației ge
nerale a drepturilor omtilui —‘ 
suveranitatea, integritatea și In
dependența tuturor popoarelor" 
— a subliniat ministrul de ex
terne austriac.

în Cambodgla
Știrile transmise din Cambodgia, de. corespondenții agew 

țiilor de presă semnalează o 
citate de forțele de rezistență 
ținute de trupele generalului 
de capitala khmeră.

Patrioții au declanșat puter
nice atacuri asupra fortifica
țiilor de care trupele inamice 
dispun în orașul Saang, si
tuat la numai 29 kilometri sud 
de Pnom Penh. Concomitent, 
detașamente ale forțelor de/re
zistență populară au încercuit 
un important post militar al 
armatei 
Noi,

intensificare a presiunii exer- 
populară asupra pozițiilor de- 
Lon Noi Ia nord, sud și vest

administrațdei Lon 
amplasai în localitatea

Srang, Ia 48 kilometri de ca
pitala cambodgiană. Lupte in
tense continuă, totodată, să se 
desfășoare în orașul Kirirom 
și în împrejurimile acestuia.

în ultimele 48 de ore, au fost 
de asemenea semnalate cioc
niri violente între forțele de 
rezistență populară și unități 
militare inamice în localitatea 
Kompong Trabek. ,

ARMATA A PĂTRUNS 
IN CONGRESUL COLUMBIAN

Președintele Carlos 
LIeras Restrepo a inau
gurat noul Congres al 
Columbiei, ales la 19 a- 
prilie.

Ședința inaugurală, deși 
scurtă, a prilejuiț serioase in
cidente între deputății parti
dului de opoziție Alianța Na-

Tensiune
electorală
în Chile

Comentatorii prezenți la «ud de Rio Grande, caracterizează si
tuația preelectorală din Chile drept „una din cele mal violente 
din istoria statului“.

Accentuarea stării de Încordare, recrudescența mișcărilor pro
testatare care cuprind pături din ce în ce mai largi, folosirea 
poliției pentru „calmarea" spiritelor și in sfîrșit, instituirea mă
surilor excepționale — sînt doar citeva din faptele care i-au de
terminat pe cei mai mulți observatori să-și îndrepte atenția spre 
Chile, încă cu citeva săptămîni înaintea scrutinului prezidențial. 
Tulburările, care au debutat în primăvară, s-au ținut lanț, culmi- 
nind în ultimele zile cu o grevă generală cu un număr record de 
participanți : 500 000. La această grevă au luat parte și 15 000 de 
studenți care, în acest mod, au ținut să protesteze împotriva asa
sinării de către forțele polițienești a unui coleg de-al lor, Miguel 
Agillerhuy. Refuzind să demită o serie de miniștri — și în spe
cial pe Patricio Rojas și șeful poliției de carabineri — așa cum 
cereau manifestanții, președintele Eduardo Frel a consimțit doar 
să deschidă o anchetă asupra împrejurărilor în care poliția a des
chis focul, ucigînd pe Agillerhuy și rănind alte 54 de persoane.

In ce măsură starea de tensiune, care afectează largi domenii 
social-politice, își va pune amprenta asupra apropiatului scrutin ? 
Cercurile oficiale dau asigurări că lucrurile vor decurge normal, 
in conformitate cu prevederile constituționale. Alte cercuri, .mai 
pesimiste, scot în evidență ultimele avertismente ce s-au făcut 
auzite din partea unor lideri militari. Zvonurile privind posibiii- 
tatea unei lovituri de stat militare au devenit mai insistente, după 
aflarea declarației generalului Roberto Viaux Marambio. Potrivit 
presei chiliene, generalul — cunoscut în calitate de căpetenie a 
răscoalei de la Tacna — ar fi declarat că „perspectivele pe care 
le oferă apropiatele alegeri sînt departe de a ne satisface, indi
ferent de numele persoanei ce ar fi alese. Prezența forțelor ar
mate devine indispensabilă“.

După cum se știe, în campania prezidențială au fost angajați 
trei protagoniști : Jorge Aiessandri, reprezentantul partidelor con
servator și liberal, Kadomiro Tornic, reprezentînd Partidul demo- 
crat-creștin, de guvernămînt și Salvador Allcnde, candidatul blo
cului forțelor populare, constituit din socialiști, comuniști, un im
portant număr din sprijinitorii Partidului radical și Mișcarea de 
acțiune populară unitară (partid desprins de Partidul democrat- 
creștin). Dacă primele sondaje, întreprinse pe la începutul lunii 
aprilie, indicau pe primul loc candidatul conservator, în prezent 
sondajele arată o pierdere a avansului de către Allessandri, ajun- 
gîndu-se la o oarecare egalitate între cei trei candidați de pe 
listele prezidențiale. în cazul în care rezultatele sondajelor se vor 
dovedi în ziua scrutinului reale, atunci parlamentului îi va reveni 
sarcina desemnării președintelui. Dar, pină la alegeri, mai sînt 
încă citeva săptămîni. Fiecare din candidați încearcă să le folo
sească cu maximum de avantaj. Eduardo Frei se străduiește sa 
evidențieze cu fiecare prilej succesele guvernării democrat-creș- 
tine ne care a reprezentat-o de-a lungul mandatului sau. El mta- 
tisa un bilanț : dublarea numărului de elevi din școlile primare, 
construirea a 410 000 de locuințe, exproprierea a l.300 de latifundi 
însumînd circa trei milioane de ha etc. Subliniind procesul de 
chilenizare“ a cuprului, Frei consemna o sene de proiecte m 

acest domeniu printre care dublarea producției pina la Lnele 
anului 1972. Cu toate acestea, președintele chilian a fost nevoit să 
recunoască eșecurile înregistrate de guvernul sau in ceea ce pri
vește combaterea inflației, proces cu profunde urI™ri 
asunra nivelului de trai al populației. Opoziția de stingă, releva 
slăbiciunea manifestată de democrat-creștini în ultimii cinci am 
în o serie de domenii de importanță pentru economia Șutului. 
Se fac referințe la încetineala cu care a acționat guvernul m ca
zul acordului eu societatea „Anaconda", pnvmd exploatarea și 
controlul asupra cuprului, principala bogăție » J*“ I?îan-
grară, în ciuda unui început, în jurul caruia oficialitățile au lan 
sat o largă campanie propagandistică, trenează.

Sporirea forței de acțiune a stîngii a stirnit reacții vii am par
tea cercurilor conservatoare și de dreapta. Se spune că unii 11“®« 
ai acestor cercuri sînt pe cale de a-și cauta aliațn în rîndul mili
tarilor, adopți ai anulării prevederilor constituționale.

Datorită acestor informații, campania electorală chiliană capătă 
o notă de incertitudine, îi sporește și mai mult tensiunea.

IOAN TIMOFTE

I

țională Populară (ANAPO) ca-1 
re au contestat legalitatea re
zultatelor consultării electora
le de la 19 aprilie și cei ai 
partidului de guvernămînt. 
Primii au acuzat guvernul de 
măsluirea scrutinului pentru 
a-1 priva pe liderul ANAPO,> 
generalul Rojas Pinilla, de 
funcția prezidențială. (Cursa 
prezidențială a fost cîștigată, 
după cum se știe, de candida
tul guvernamental Misael 
Pastrana). După cum transmit 
agențiile de presă, armata a pă
truns îri clădirea Congresului, 
evacuîndu-1 pe deputății opo- 
ziționlștL

■■■■■■■■■■■■

Docheri englezi purtînd pan- 
carde cu revendicările lor 
în fața Casei Transporturilor 

din Londra

• La Ambasada U.R.S.S. din 
Viena a avut loc marți cea 
de-a 25-a ședință a convorbiri
lor sovieto-americane asupra 
limitării armelor strategice 
(S.A.L.T.). In cursul discuțiilor 
s-a procedat la un schimb de 
opinii asupra punctelor de a- 
cord și dezacord, așa cum s-au 
cristalizat In ședințele de pină 
acum, au precizat surse oficiale. 
S-a hotărit ca o nouă ședință să 
aibă loc vineri.

OBIECTIVELE 
GUVERNULUI 

BOLIVIAN
• GUVERNUL bolivian apără 

interesele țării sale și tinde spre 
independență economică, a de
clarat în cadrul unei conferințe 
de presă, președintele Boliviei, 
Alfredo Ovando Candia. Șeful 
statului bolivian a acordat o 
deosebită atenție dezvoltării re
lațiilor dintre țara sa și statele 
socialiste. Acum, a spus el, a- 
vem posibilitatea să încheiem 
acorduri comerciale reciproc a- 
vantajoase, iar această colabo
rare ne permite dezvoltarea 
principalelor ramuri ale econo
miei noastre naționale.

' 'Acordurile de Ia Geneva, 
arată declarația, au recunoscut 
și garantat drepturile funda
mentale ale Vietnamului, Cam- 
bodgiei și Laosului i indepen
dența, suveranitatea, unitatea 
și integritatea teritorială. Cu 
toate acestea- S.U.A. încalcă 
sistematic obligațiile asumate, 
violînd drepturile naționale 
ale popoarelor Indochinei. în 
Vietnamul de sud, S.U.A. in
tensifică războiul de distruge
re. Concomitent, ele încalcă 
suveranitatea șj securitatea 
R. D. Vietnam. La conferința 
de la Paris, guvernul american, 
refuză retragerea totală și ne
condiționată a trupelor S.U.A. 
din Vietnamul de sud șî se 
pronunță împotriva dreptului 
populației din Vietnamul de 
sud la autodeterminare.

Declarația condamnă în con
tinuare așa-numita „vietnami- 
zare“ a războiului precum și 
lovitura de stat din. Cambod
gia.

la Geneva pentru Indochina.

In încheiere, declarația ex
primă gratitudinea poporului 
vietnamez și a guvernului 
R. D. Vietnam față de guver
nele țărilor socialiste frățești, 
față de toți cei cărora le sînt 
scumpe pacea și dreptatea, 
pentru sentimentele de solida
ritate și sprijinul acordat cau
zei juste a poporului vietna
mez și a altor popoare ale 
Indochinei.

• DE PE banda de montaj a 
uzinei din orașul iranian Tabriz 
a ieșit recent tractorul cu ma
tricola „1 000". Importantul o- 
biectiv economic din Tabriz, 
realizat în cooperare cu Româ
nia, ințră, grație eforturilor co
mune ale specialiștilor români 
și iranieni, în cadrul parame
trilor proiectați. In prima etapă 
urmează să se monteze 5 000 de 
tractoare anual, iar peste 5 ani 
se vor fabrica anual 10 000 de 
tractoare.

Phenian: Spectacol
oferit in cinstea

romane
La Teatrul Mare din Phe

nian a avut loc un spectacol 
cu opera „Opt povestiri de 
pe muntele Kumgang", dat în 
cinstea delegației militare ro
mâne, condusă de general-co- 
Ionel Ion Ioniță, ministrul for
țelor armate ale Republicii 
Socialiste România, care face 
o vizită în R.P.D. Coreeană.

La spectacol, oaspeții ro
mâni au fost însoțiți de gene
ralul O Jin U, șeful Statului 
Major al Armatei Populare 
Coreene, de miniștri adjuncți 
ai apărării naționale, generali 
și ofițeri ai Armatei Populare 
Coreene.

■■■■■■■■■■■«

„LEGEA CELOR 180 DE ZILE“
Judecătorul a hotărît eliberarea celor 18 acuzați africani, 

printre care cinci femei. Familiile și cunoscuții lor i-au aștep-
tai, însă, zadarnic în fața clădirii Tribunalului Suprem din 
Pretoria. Polițiștii i-au scos pe cei „puși în libertate'^ printr-o 

j ..... • ( oreat țntr.o Jubâ special pregătită șipoartă de serviciu, i-au 
i-au transportat într-o direcție

>ă special pregătită și 
necunoscută.

ș

• LA 20 iulie, a avut loc la 
Rabat semnarea Protocolului de 
cooperare culturală și științifi
că dintre Republica Socialistă 
România și Regatul Maroc. Din 
partea română, documentul a 
fost semnat de Vasile Mircea, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România la Rabat, iar 
din partea marocană de către 
Abdelhadi Chraibi, ambasador, 
șeful Diviziunii culturale din 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Marocului.

Protocolul prevede realizarea 
unei serii de acțiuni pe linia 
cooperării între instituțiile de 
învățămînt din cele două țări, 
organizarea de expoziții și alte 
manifestări menite să contri
buie la o mai bună cunoaștere 
reciprocă a valorilor culturala 
ale celor două țări..

• GUVERNUL Republicii 
Populare Albania și guvernul 
Confederației Elvețiene au că
zut de acord să stabilească re
lații diplomatice și să 
schimb 
gul de 
agenția

diplomatice și să facă 
de reprezentanți cu ran- 
ambasadori, informează 
A.T.A.

n 
șa

Astăzi, poporul polonez sărbătorește cea de-a 26-a ani
versare a eliberării sale de sub jugul fascist, ziua renașterii 
Poloniei. Această mare sărbătoare constituie pentru po
porul acestei țări socialiste, prietene, un important prilej 
de trecere în revistă a remarcabilelor succese pe care le-a 
obținut, prin muncă plină de abnegație, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în perioada de existență 
liberă în opera de construire a societății socialiste, în dez
voltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Poporul și tineretul român, care urmăresc cu satisfacție 
realizările construcției socialiste în Polonia prietenă, urează 
poporului și tineretului polonez noi și mari succese pe dru
mul înfloririi și progresului patriei sale.

Cu uu pas iu viitor
PRIN TELEFON DE LA TRIMISUL NOSTRU ANDREI BANC

Episodul este cel mai recent 
dintr-un lung lanț de samavol
nicii similare. Cu numai două 
Juni în urmă, mii de studenți de
monstrau la Johannesburg, Pre
toria și Capetown cerînd elibe
rarea unui alt grup de 22 de 
patriofi africani, menținuți ile
gal în arest. Pe pancartele pur
tate de studenți predomina o re
vendicare : „Anulați legea sce
lerată!" Formula adecvată, plas
tică, țintește așa-numltul „Te
rrorism Act" („legea terorismu
lui") care dă mînă liberă poli
ției să mențină în arest „per
soane suspecte" chiar dacă or
ganele judecătorești dispun e- 
liberarea lor. „Terrorism Act“ 
dă, în practică, poliției posibi
litatea de a sfida orice instanță 
judiciară, posibilitatea de a se 
răfui cu militanții antirasiști, 
fără nici un fel de limite, „te
rrorism Act" — scriau intr-un 
memoriu adresat primului mi
nistru Vorster patru profesori ai 
facultății de drept din univer
sitatea Witwatersrond-Johan- 
nesburg — dinamitează și face 
incredibil orice edificiu juridic 
în Republica Sud-Africană. Ori
ce polițist are mai mare auto
ritate decît cel mai eminent ma
gistrat. Justiția noastră este 
castrată".

Vocea celor patru personali
tăți universitare sună în gol. A- 
cest protest vehement a fost a- 
dresat actualului prim ministru 
care este una și aceiași persoa
nă cu fostul ministru de justiție 
Balthazar Johannes Vorster ce, 
în 1963, a pus bazele legislației 
ultra-represive prin așa-numita 
„lege a celor 90 de zile" (lege 
care dă posibilitatea organelor 
polițienești să țină în închisoare 
timp de 90 de zile orice per
soană, fără a fi deferită jus
tiției și fără a trebui să ofere 
vreo probă sau vre-un indiciu 
de vinovăție a celui deținut). în 
ianuarie 1965, „legea celor 90 
de zile" și-a pierdut valabilita
tea. Nu era, însă, vorba de vreo 
mustrare de conștiință a promo
torilor apartheidului de la Pre-

toria. în martie 1965 parlamen
tul sud-african adopta „legea 
celor 180 de zile". „Suspecții" 
(deci toți adversarii regimului 
rasist) puteau fi acum ținuți în 
temniță, fără nici o justificare 
sau „formalitate" pînă la șase 
luni...

luna trecută, la Geneva, un do
cument în care se arată că în 
temnițele sud-africane se află 
cel puțin 3 000 de deținuți po
litici, participant! la mișcarea 
contra apartheidului. Documen
tul citează 140 de cazuri de de
ținuți care au încetat din viață 
în închisoare în urma torturilor. 
Două cazuri — cele mai recen
te :

• James Lenkoe din cartierul 
Sewto (Johannesburg) a fost a- 
restat pentru participarea la o 
demonstrație anti-apartheid.

O.N.U. : 
SESIUNEA XXV-A
• LA Națiunile Unite s-a 

anunțat că, pină in prezent, 
au fost înscrise pe ordinea 
de zi provizorie a celei de-a 
25-a sesiuni jubiliare a Adu
nării Generale a O.N.U. 100 
de probleme. Printre acestea 
figurează celebrarea a 25 de 
ani de la crearea organiza
ției, aniversarea a 10 ani de 
Ia Declarația cu privire la 
acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale, 
problema dezarmării, conse
cințele economice și sociale 
ale cursei Înarmărilor, rolul 
științei în dezvoltarea econo
mică a națiunilor (ultimele 
două Ia propunerea Româ
niei),

Va relua Anglia
livrările de arme

Tinăru] doctorant Bartolo- 
miej Graboswski a fost pri
mul nostru interlocutor in vi
zita pe care am făcut-o Ia 
Institutul de chimie organi
că.

In felul lor, preocupările 
Iui Graboswski, fără a fi cele 
mai importante în tematica 
institutului, sînt reprezenta
tive pentru preocupările cer
cetătorilor de aici, care în
cearcă, pe diferite căi și in 
diverse domenii, să sintetize
ze substanțe asemănătoare 
cu proprietăți și structura u- 
nor compuși naturali cu efi
ciență biologică.

— Nu, cercetările mele nu 
sînt destinate unei aplicări 
imediate — ne spune Gra
boswski. Sinteza fotochimi- 
că a unor compuși ai steroi- 
zilor, este la ora actuală in 
atenția cercetătorilor din 
toată lumea și rezultatele 
sînt deocamdată, ca în orice 
început, destul de departe de 
ceea ce dorim noi. Dar tre
buie să fim, ca cercetători, 
totdeauna cu un pas înaintea 
actualității industriale toc
mai pentru a-i pregăti in
dustriei baza producției vii
toare. Altfel ne-am trezi în
tr-o zi că am rămas în urmă...

— In colectivul nostru, în
ființat acum cinci ani — re
marca prof. dr. Marian Ko- 
cor, directorul Institutului, 
avem 56 de doctori în ști
ințe, 11 doctori docenți și 42 
de doctoranzi — aceștia din 
urmă tineri între 25 și 30 de 
ani Se remarcă. însă, că 
majoritatea realizărilor noas
tre se datoresc cercetărilor 
acestor tineri. Contribuția 
lor științifică este mult mai 
importantă în activitatea in
stitutului decît proporția în 
care se află ci față de res
tul cadrelor de care dispu
nem. Cercetările noastre sînt 
cu un pas înaintea actuali
tății. încercăm să obținem 
prin sinteza chimică zaha- 
ruri, antibiotice, steroizi și 
altele. Orice succes în acest 
domeniu ar putea oferi in
dustriei farmaceutice posibi
lități interesante justificînd 
astfel munca noastră. Ca în 
orice pătrundere pe un te
ren nou, dificultățile pe care 
le întîmpinăm sînt mari. De 
pildă, din o sută de substan
țe steroide sintetizate nu
mai una poate avea o acțiu
ne biologică remarcabilă. O 
șansă de reușită de unu la 
sută — iată de ce avem ne
voie de cercetători tineri ; ei 
nu se descurajează ușor.

Această tendință de a pă
trunde în domenii de avan
gardă ale progresului știin
țific vizînd în ultimă instan
ță aplicația industrială ca
racterizează și activitatea la
boratorului de bionică ai In
stitutului de automatizări, 
laborator condus de inginer 
R. Gowronski.

— Putem spune că noi *-
*

vem posibilitatea in prezent 
să reproducem proprietățile 
de informare ale neuronului. 
Mai dificil este, însă, con
struirea sistemelor cu modele 
de neuroni. Colaborarea 
noastră cu Centrul de cer
cetări neuro-fiziologice al 
Institutului de biologie expe
rimentală din Varșovia ne 
ajută să progresăm treptat 
pe acest drum. Să nu uităm 
că intr-un deceniu volumul 
modelului unui neuron, be
neficiind de progresele mi
niaturizării electronice, s-a 
micșorat Ide citeva mii de ori. 
Intr-un metru cub putem 
monta acum un milion de 
neuroni artificiali. Dar a- 
pare al doilea aspect al pro
blemei ; cum să-i reunim ? 
Trei elemente pot fi reunite 
în 13 feluri, 4 elemente în 
199 de feluri diferite, 5 în 
9 364 de modalități, iar dacă 
am desena schemele lor am 
acoperi întreg pămintul cu 
un strat de cărți — 24 de vo
lume pe metrul pătrat. Cer
cetările noastre ne-au per
mis, totuși, să construim un 
model care reproduce feno
menele reflexelor condițio
nate și este capabil totodată 
să acumuleze noi reflexe. 
Punerea la punct a acestui 
sistem ne-a permis să facem 
cîțiva pași înainte in dezle
garea secretelor care învăluie 
încă organizarea legăturilor 
între neuroni sau între cen
trii nervoși. Drumul cerce
tărilor noastre este lung, dar 
Ia capătul lui ne așteaptă o 
revoluționare a metodelor 
cibernetice și de automatiza
re industrială.

Pină cind vom pătrunde in 
tainele lumii microscopice a 
celulei nervoase se pare că 
în domeniul infinit de subtil 
al electronilor, înaintăm, pa
radoxal, cu pași mai mari.

— Cercetătorii polonezi 
contribuie și ei la acest pro
gres, observa dr. J. Swider- 
ski de la Institutul de teh
nologie electronică al Aca
demiei de științe. Ei au pus 
la punct printre altele un a- 
parat cu ajutorul căruia se 
pot măsura, utilizind o 
„sondă“ luminoasă, distanța 
la care electronii pot să se 
deplaseze liber în masa mo- 
nocristaleior folosite uzual în 
industria tranzistorilor. După 
cum vedeți, cercetările fun
damentale asupra microcîm- 
purilor, în cazul nostru, a- 
jung uneori să se materiali
zeze repede sub forma apa
raturii științifice.

Firește, este greu să cu
prinzi în cele citeva rinduri 
ale unei corespondențe tele
fonice amploarea activității 
ce o desfășoară azi în cele 
84 de centre ale Academiei 
de științe ca șl în alte 107 
institute de cercetări peste 
11 000 de cadre.

21 iulie 1970
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Instantaneu obișnuit în cartierul african Debak din Durban : 
o razie a poliției. Brutalizați, locuitorii, bărbați, femei, copii, au 
fost siliți să stea în genunchi cu fața Ia un zid. Oricare dintre 
ei poate fi ridicat și întemnițat pe baza „legii celor 180 de zile“

In umbra unei asemenea le
gislații aparatul represiv ope
rează fără nici un fel de îngră
diri. închisorile sînt pline'. De 
altfel, construirea de peniten
ciare și închisori ocupă un loc 
central în construcțiile din 
R.S.A. Numai în perioada 
1960—1968 s-au construit 21 de 
noi închisori. în cadrul acestei 
sinistre statistici, ar mai putea 
fi menționat faptul că peste 60 
la sută din africani au făcut un 
„stagiu" de cel puțin 10 zile 
în... detențiune.

O comisie internațională a 
juriștilor care s-a ocupat de 
cercetarea represiunilor din Re
publica Sud-Africană publica,

Deținut, fără nici o Justificare, 
potrivit legii „celor 180 de zile“ 
a fost asasinat prin electro- 
șocuri, înainte de a fi deferit 
vreunei instanțe juridice. Cazul 
datează din aprilie a.c.

• Rita Ndzanga, o tînără a- 
fricană de 17 ani, a fost ucisă 
prin „lovituri karate' tot în 
timpul detențiunii „celor 180 de 
zile", la începutul lui mai a.c.

„Cei 18", „cei 22" — sute și 
mii de oameni cad victimă u- 
nuia din cele mai cinice și mai 
brutale aparate de represiune, 
în esență, însă, „Terrorism Act’ 
reflectă precaritatea unui regim 
ultra rasist.

EM. RUCÄR

către U.S.A.?
Intenția guvernului de la 

Londra de a relua livrările de 
arme către R.S.A. reprezintă 
principalul subiect al comen
tariilor presei britanice de 
marți și, totodată, un serios 
motiv de îngrijorare pentru 
opinia publică engleză, și in
ternațională.

Potrivit aprecierii unor ob
servatori, reacția virulentă a 
țărilor africane și dificultăți
le de ultim moment ar putea 
pune sub semnul întrebării 
reluarea livrărilor sau, cel 
puțin, ar fi de natură să în- 
tîrzie data la care acestea vor 
avea loc. Presa londoneză 
este de acord că dezbaterile 
de luni seara din Camera Co
munelor au evidențiat apari
ția unor divergențe între gu
vernele de la Londra și Pre
toria. Cerînd „precizări asu
pra interpretării acordului de 
la Simonstown“, încheiat în
tre Anglia și R.S.A. în 1955, 
care reglementează condițiile 
de folosire de către Marea 
Britanie a bazei navale din 
această localitate în schimbul 
livrărilor de armament, gu
vernul sud-african, arată pre
sa britanică, a pierdut șansa 
de a obține o livrare rapidă 
de arme din partea cabinetu
lui conservator.

Intr-adevăr, în declarația 
făcută Juni în Camera Comu
nelor, ministrul de externe 
conservator, Alee Douglas- 
Home, a oonfirmat că guver
nul de la Pretoria a cerut o 
interpretare oficială a acordu
lui amintit, pentru ca even
tualele schimbări de guvern 
de la Londra să nu mai afec
teze, așa cum s-a întîmplat 
pînă acum, livrările de arme 
destinate forțelor sud-afri- 
cane.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER, Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România, au trimis tovară
șilor WLADISLAW GOMULKA, Prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
MARIAN SPYCHALSKI, Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone, IOZEF CYRANKIEWICZ, 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, al întregului popor român 
și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și 
poporului frate polonez un salut tovărășesc și felicitări 
cordiale, cu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a Zilei 
renașterii Poloniei.

Poporul român se bucură din inimă de realizările în
semnate obținute de oamenți muncii din R. P. Polonă sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în’ edi
ficarea societății socialiste și le urează noi succese în dez
voltarea multilaterală și înflorirea patriei lor socialiste.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Polonă vor con
tinua să se dezvolte, pe baza marxism-leninismului șj in
ternaționalismului socialist, în interesul popoarelor noa
stre. al unității țărilor, socialiste și mișcării comuniste și 
muncitorești inteigiaționale, al cauzei socialismului și 
păcii în lume.
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INUNDAȚII
• PLOILE torențiale care au 

căzut în ultimele zile în unele 
regiuni ale Indiei au provocat 
mari inundații. Un bilanț pro
vizoriu difuzat la Delhi arată că 
în urma creșterii considerabile 
a apelor Brahmaputrei, aproape 
o treime din suprafețele agri
cole cultivate cu orez și ceai 
din statul Assam au fost com
promise. De pe urma revărsării 
rîurilor au avut de suferit a- 
proximativ un milion de locui-

ÎN INDIA
tori. Peste 10 000 de persoane 
au rămas fără adăpost. Traficul 
rutier pe șoselele ce traversea
ză acest stat a fost întrerupt.

De asemenea, se anunță cfi 
și în statul Bihar au fost inun
date 1000 de sate, unde peste 
2 000 de locuințe sînt complet 
distruse.

După cum transmite Agenția 
indiană de presă, și în zonele 
învetinate din Nepal, din cauza 
inundațiilor și-au pierdut viața 
200. de persoane.

Tiparul : Combinatul poligrafie „Casa Scinteli'


