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și sfîrșitul vacanțelor, 
prin bogăția de eveni
mente creează dificultăți 
comentatorului, dificul
tăți de selecție. Un con
gres mondial de fizică, 
de mondial prestigiu, 
un mare festival inter
național de muzică, un 
congres internațional 
al latiniștilor, au loc a- 
proape concomitent în 
capitala noastră. însă 
atenția ne-a fost atrasă 
și de o ședință de lucru 
a C.C. al Partidului, 
prezidată de secretarul 
său general, care a ana
lizat principalele sarcini 
economice ale țării în 
această perioadă ce ne 
apropie de sfîrșitul cin
cinalului.

Vom încerca să subli
niem legătura 
evenimente, în 
tul larg 
namice a 
tre.

Faptul 
nia, sub 
naj al 
Consiliului de 
Republicii,

dintre 
contex- 

al structurii di- 
societății noas-

CE VÄ PREOCUPĂ PENTRU ACEST AN
'■■■< ; ..DL- TV,,- D - .. ■ ■
UNIVERSITAR, TOVARĂȘE RECTOR ?

VIATA ȘTIINȚIFICA
A INSTITUTULUI

răspunde prof. univ. C. AVRAM, 
membru corespondent al Academiei, 

rector al Institutului politehnic din Timișoara

— Ce va aduce nou acest an 
universitar, ce-1 deosebește de 
ceilalți ani ?

— Sîntem adopții stabilității, 
ai continuității în activitatea u- 
nei instituții care formează spe
cialiști. Deci, aș răspunde că 
anul universitar pe care il in- 
timpinăm are tocmai particula
ritatea continuității, a perfec
ționării. De altminteri, aceasta 
este caracteristic pentru stadiul 
actual al dezvoltării școlii supe
rioare românești : ea a căpătat 
un contur ferm, pe 
solidăm.

— Atunci, in ceea 
institutul dv. : în ce 
tinuitatea ?

— Aleg un singur element, 
care le polarizează și dinami
zează pe toate celelalte : viața 
științifică a institutului. Institu
tul împlinește in noiembrie o 
jumătate de secol. Va avea, cu

care-l con-

ce privește 
constă con-

alte cuvinte, vîrsta deplinei ma
turități. De cind cunosc institu
tul. viața de studiu și cercetare 
in laboratoarele lui constituie 
condiția de a fi a cadrului nos
tru didactic de orice virstă. Tra
diția este păstrată, cultivată cu 
aleasă grijă. Laboratoarele noas
tre lucrează continuu, fără va
canțe. Nu pot spune acum ce 
favorizează cu deosebire clima
tul. Faptul că ne situăm într-o 
zonă industrială puternic dez
voltată și că producția solicită 
contribuția cercetărilor institu
tului ? Că inginerii Politehnicii 
timișorene sint adesea preferați 
altora, pentru pregătirea lor, iar 
pregătirea este determinată de 
nivelul pregătirii științifice și 
practice a cadrelor didactice ? 
Plăcerea muncii de cercetare 
preluată de la generație la ge
nerație ? Teama de plafonare ? 
Foarte buna dezvoltare a labo
ratoarelor noastre ? Ambiția de 
n impune institutul în viața ști
ințifică' universitară ? Desigur, 
toate la un loc.

— Se reflectă această emula
ție a cercetării în componența 
colectivului didactic, mai exact, 
in ponderea titlurilor ?

— Nu mă refer la întregul 
colectiv didactic, ci la cei care
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că în Româ- 
înaltul patro- 

preșerlintelui 
Stat al 

s-a ținut

Caligrafia de foc a sudorului, I 
trasînd configurația viitorului 
utilaj, alcătuiește necontenit 
poemul unei profesii dintre 
cele mai căutate de tineri, j

LUCREȚIA LUSTIG

CZIFFRA iimo- 
un 

orga-

o dublă 
întîi, se 

o dată 
României

să schimbe 
pămîntului. 

știința 
presupune 

efort de

congresul internațional 
Ampère, cu o participa
re de mare prestigiu, 
care include pe un lau
reat al premiului Nobel, 
are cel puțin 
semnificație, 
dovedește încă 
importanța 
în lume, țară membră a 
comunității care săvîr- 
șește revoluția științifi
că pe cale 
înfățișarea 
Desigur, 
dernă 
uriaș 
nizare și investiții atît 
de mari, îneît adeseori 
depășesc posibilitățile 
noastre. Nu România 
are conducerea în fizică 
la această oră, nu noi 
sîntem posesorii celor 
mai utilate laboratoare. 
Dar faptul că am 
pat un loc de cinste, 
sîntem prețuiți și că 
noi se adună savanți 
seamă, este o probă 
eforturilor noastre, 
unor succese și a unor 
perspective de progres. 
Desigur, cinstirea știin
ței noastre în lume re
zultă și clin prestigiul 
general al țării, ca fac
tor activ de pace și co
laborare internaționa
lă, nu este independen
tă de contextul politic 
în care trăim.

Cealaltă 
a ținerii 
Ampère la 
zultă din 
comunității 
mondiale față de știinta 
noastră, ci din atitudi
nea noastră, a statului 
român, față de știință. 
Este evident nu numai 
că am înțeles importan
ța științei pentru dez
voltarea societății, 
în mod activ, se 
toate eforturile pentru 
a o dezvolta. Cercetăto
rul științific, Ia noi ca 
și pretutindeni in lume, 
nu mai este figură sin
gulară, ci membru al 
unei pături a intelec
tualității, face parte 
dintr-o adevărată ar-

• Szeryng și puritatea

Onorată asistență,
Stimați oaspeți,

La deschiderea lucrărilor 
celui de-al 39-lea Congres in
ternațional de chimie indus
trială doresc ca, în numele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, al 
guvernului și al meu personal, 
să vă adresez un cald salut 
dumneavoastră, part ici panților 
Ia această prestigioasă reuni
une științifică internațională, 
pe care o găzduiește în aceste 
zile Capitala patriei noastre.

Congresul dumneavoastră 
— importantă manifestare in
ternațională care reunește per
sonalități de renume ale vie
ții științifice mondiale, pre
cum și specialiști din dome
niul practicii industriale din 
peste 20 de țări ale lumii

— își axează lucrările pe o te
matică cu profunde semnifi
cații : „Chimia și progresul“. 
Intr-adevăr, chimia, această 
ramură modernă a activității 
științifice — pe lîngă însemnă
tatea sa deosebită pentru apro
fundarea cercetării funda
mentale, a cunoașterii teore
tice, are un rol de prim rang 
în perfecționarea forțelor de 
producție și accelerarea 'pro
gresului tehnic în industrie, 
agricultură și în alte domenii 
de activitate, în sporirea și di
versificarea creației de bunuri 
materiale necesare societății.

Este știut că în zilele noas
tre, de amplă revoluție tehni- 
co-științif ică, care modifică 
în mod vertiginos condițiile 
creației materiale și amplifică 
într-o proporție nebănuită po
sibilitățile de valorificare a re-

surselor naturii în folosul omu
lui, făurirea și dezvoltarea unei 
economii moderne, asigurarea 
progresului și prosperității ge
nerale a societății depind într-o 
măsură hotărîtoare de dezvol
tarea potențialului științific al 
fiecărei țări, de eficiența și 
operativitatea cu care sînt pro
movate în activitatea practică 
noile cuceriri ale științei și teh
nicii. în cadrul științelor, chi
mia ocupă o poziție deosebită, 
conferită în primul rînd de 
larga ei aplicabilitate, de multi
tudinea utilizării datelor ei.

Angajată plenar pe linia unor 
ample eforturi îndreptate spre 
făurirea unei economii avan
sate, dezvoltate multilateral, 
România acordă o atenție deo
sebită creației științifice și teh-

(Continuare în pag. a V-a)

în sala Palatului Republi
cii Socialiste România din 
Capitală, s-a deschis luni cel 
de-al 39-lea Congres interna
țional de chimie industrială.

Lucrările acestei reuniuni 
științifice de mare prestigiu, 
axate pe tema „Chimie și 
progres“, la care participă 
peste 1000 specialiști de renu
me din diferite ramuri ale 
chimiei și tehnologiei chimiei, 
reprezentanți ai industriei și 
cercetării din peste 20 de țări 
ale lumii, se desfășoară sub 
înaltul patronaj al președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii.Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, expresie a 
prețuirii de care se bucură 
cercetarea științifică în acest 
domeniu, în țara noastră, a 
importanței pe care o acordă 
România dezvoltării continue 
a relațiilor de colaborare din
tre oamenii de știință in sco
pul promovării progresului.

Organizarea la București a 
acestei manifestări științifice 
reflectă prestigiul real de care 
se bucură școala românească 
de chimie peste hotare, apre
cierea succeselor obținute de 
țara noastră în domeniul in
dustriei chimice, ramură 
cu bogate resurse de materii 
prime care în ultimii ani a 
cunoscut un înalt ritm de 
creștere, și cercetării științi
fice.

Congresul, care continuă 
vechea tradiție a Societății de 
chimie industrială, înființată 
la Paris în 1917 și din care 
face parte și țara noastră, va 
dezbate probleme din cele 
mai importante direcții de

(Continuare în pag. a V-a)
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întilnire intre o delegație de partid și guvernamentală
a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul

Nicolae Ceaușescu, și o delegație de partid

Potrivit înțelegerii stabilite anterior, în zi
lele de 11 și 12 septembrie a.c. o delegație de 
partid și guvernamentală a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliului

»

Stat al Republicii Socialiste România, se va 
întilni cu o delegație de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Bulgaria, con
dusă de tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria.

ocu- 
că 
Ia 
de 

a 
a

semnificație 
congresului 
noi nu re- 

atitudinea 
științifice

dar, 
fac

(Continuare 
în pag. a V-a)
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CZIFFRA • Ce ne spun oaspeții

11111 ZILE
DE LUMINA
Noi am pătruns în literatură 

sau literatura a pătruns în viața 
noastră obișnuită, n-am să pot să 
știu cu precizie. Cert este că ne 
interferăm zilnic cu eroii de ro
man, unul sau altul, trăim adesea 
o împrejurare, o întîmplare livres- 
că după care exclamăm fără doar 
și poate : „mi s-a întîmplat ceva 
ca-n romane“... și rămînem cu 
impresia că unui om obișnuit, în 
condiții de viată mai mult decît 
obișnuite (mă feresc' de cuvîntul 
„banal“ pentru că el nu semnifi
că absolut nimic, este un cuvînt 
parazit) nu i se poate întîmpla 
nimic extraordinar. Ne-am cam 
legănat noi zilele în această mo
destie, ne-am cam lăsat furați de 
spectaculosul aparent sau real 
care explodează în jurul nostru, 
uitînd că de atîtea și atîtea ori 
sîntem chiar în centrul lui.

începusem o discuție cu un 
tînăr inginer. împlinise vara a- 
ceasta 30 de ani și, — dintr-o 
revoltă împotriva trecerii anilor 
— aniversa doar o vîrstă rotundă,

GALINA ENIȘTEANU

(Continuare în pag. a lll-a)

ț

Primiri la tovarășul
Nicolae Ceaușescu

Ambasadorul R. P. D, Coreene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit 
luni, 7 septembrie 1970, pe am
basadorul extraordinar și 
potențiar al Republicii

pleni- 
Popu-

lare Democrate 
București, Kang 
cererea acestuia.

Cu acest prilej, 
convorbire care s-a 
într-o atmosferă 
cordială.

Coreene la 
läng Săp, la

a avut loc o 
i desfășurat 
tovărășească,

CONCURSUL TINERILOR INOVATORI

0 inițiativă care 
stimulează inițiativa

un semestru 
unei promi- 

municipal 
călăuzit de 
tinerilor în

Ne aflam, cu 
în urmă, în fața 
siuni. Comitetul 
Sibiu al U.T.C., 
intenția atragerii
circuitul valorificării propriu
lui zăcămînt de inteligență 
tehnică, avînd ca obiectiv sti
mularea participării uteciști- 
lor la mișcarea de inovații și 
raționalizări, prezența perma
nentă, dinamică a acestora în 
promovarea noutății 
a lansat un concurs 
tuturor. Și-a propus 
program a cărui aplicare ur
mărea întocmai scopul pro
pus : stimularea interesului 
pentru studiu, plasarea aces-

tehnice, 
adresat 

sieși un

tuia în cîmpul cerințelor pri
vind perfecționarea tehnolo
giei, a utilajelor, optimizarea 
organizării locului de muncă.

Inițiativei, intențiilor for
mulate atunci, îi contrapunem 
astăzi o seamă de date cule
se la fața locului. Sîntem 
acasă la autorii săi și atenția 
ne este îndreptată spre ceea 
ce ține de fructul propriu zis 
al gîndurilor, al măsurilor cu 
care s-a pornit la drum.

—Este fără îndoială prema
tur să așezăm una sub alta 
acțiunile desfășurate pînă a- 
cum, să tragem linie și să 
adunăm, ne spune tovarășul 
Ilarie MUNTEANU — prim-

ir
RAIDUL

INOSTRU

IDin nou
Idespre I

balul I
I
Iseara

y

de simbătă

secretar al Comitetului muni
cipal Sibiu al U.T.C. Aceasta 
pentru că din. capul locului 
nu ne-am angajat într-o cam
panie, nu am dorit să aplicăm 
doar cîteva măsuri cu care 
colaborăm — conducerea ad
ministrativă și sindicatele din 
întreprinderi.

înregistrăm cu satisfacție 
seriozitatea așezată la temelia 
înrădăcinării și aplicării ini
țiativei, urmăririi sale astfel 
incit roadele ei să poată fi 
măsurate cit mai curînd. S-a 
început, cit se poate de nor
mal, cu difuzarea în între
prinderi, a scopului și conți
nutului’ acestei idei care me
rită toată aprecierea. Prin or
ganizațiile U.T.C. s-a asigurat 
o largă popularizare concursu
lui propriu zis deschis în ega
lă măsură inovatorilor tineri, 
consacrați, cit și celor ce cal
că pentru prima dată pe solul 
dătător de atîtea satisfacții al 
cercetării și aplicării noului 
în tehnică. Era totuși necesar 
să șe asigure un anume cadru 
potrivit desfășurării activită
ții creative. Derivînd de aici, 
în cercurile inovatorilor din 
întreprinderi au fost cuprinși 
actuali și posibili inovatori — 
tineri ingineri, tehnicieni dar 
și muncitori cu înaltă califi
care. în majoritatea unităților 
economice, cu sprijinul califi
cat al cabinetelor tehnice s-au 
întocmit tematici speciale a- 
dresate celor mai tineri ino
vatori. Iar în continuare, pen
tru a avea în permanență di
namica participării tinerilor 
la efortul de ridicare a gra
dului de tehnicitate al fabrici
lor, de perfecționare continuă

N. UDROIU

(Continuare în pag. a lll-a)

ziariști austrieci

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
.secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele. 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, 
luni la amiază, o delegație de 
ziariști reprezentind. principalele 
organe de presă din Austria, ca
re a făcut o vizită în țara 
noastră.

Au fost de față tovarășul Du
mitru Poipescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și tovarășul Cor
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe.

Cu acest prilej, între președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și 
ziariștii austrieci, a avut loc o 
convorbire desfășurată într-o at-

mo-sferă cordială. La sfirșit, zia
riștii austrieci, exprimînd mul
țumiri președintelui Consiliului 
de Stat pentru primire și pentru 
convorbirea avută, relevind ca
racterul util și instruotiv al vizi
tei făcute în România, au subli
niat sentimentele prietenești pe 
care poporul austriac le nutreș
te față de poporul român, inte
resul deosebit cu care este aștep
tată în Austria vizita șefului 
statului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis poporului austriac, 
prin intermediul organelor de 
presă reprezentate, cele mai bu
ne urări de succes in activita
tea pentru progresul țării, pen
tru prosperitate și pace.

Actualitatea pentru tineret 
Pe urmele jaguarului verde

• O definiție pe care trebuie s-o știe 
toți tinerii
• Un pas de care depind toți cei
lalți — programul de activitate.
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Sentimentul 
frumosului

de GEORGE MACOVESCU

Tn lumea mașinilor de calcul, a rachetelor și a navelor 
cosmice, a vorbi despre poezie pare cu totul anacronic. 
Cel puțin așa încearcă să mă convingă un matematician, 
îmi spune, cu multe argumente, că omul modern, preocu
pat azi mai mult decît oricînd să pătrundă în tainele na
turii și deci să o stăpînească, și-ar fi schimbat struc
tura psihologică, rațiunea l-ar domina complet și, în 
consecință, afară cu poezia din cetate.

Părerea aceasta am auzit-o repetată. Deci, începe să 
pătrundă.

Nu contest rolul științelor exacte în dezvoltarea socie
tății. Ne aflăm la începutul unei ere de o mare strălu
cire pentru afirmarea rațiunii, a omului, a materiei con
știente.

Dar, pot eu să cred că tocmai această superioritate a 
ființei cugetătoare va transforma omul într-o mașină de 
gîndit, atrofiindu-i unul din componentele esențiale ale 
existenței sale : sentimentul ? Pot eu să cred că omul de 
mîine va raționa numai și nu va mai iubi, nu va mai urî, 
nu va mai fi trist, nu va mai fi vesel, nu-l va mai încerca 
teama, singurătatea, bucuria de a nu ști singur, nu va 
mai vibra în fața unui răsărit de soare sau a unui zbor 
de libelulă, nu va mai fi zguduit de fiorul morții sau di
namizat de dragostea de viață ?

Nu, aceasta nu este cu putință. Un asemenea om nu va 
exista niciodată.

Natura a lucrat miliarde de ani pînă ca din neant să 
ne aducă unde ne găsim astăzi. Ne-a înzestrat necon
tenit, ne-a cizelat, ne-a adăugat mereu noi calități. Sen
timentul frumosului vine de departe. Omul îl avea chiar 
în vremea cînd sălășluia în grote pe care și le împodo
bea. Oare a sosit acum momentul să-l părăsească ? Și, 
în ce scop ?

Mi se pare prea simplistă judecata celui ce crede că 
poezia trebuie izgonită de pe planeta noastră.

Poezia — atunci cînd este poezie — rămîne cea mai 
frumoasă floare a existenței noastre, pe care vom purta-o 
întotdeauna la butoniera din stînga, deasupra inimii.I
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SIMPOZIONUL
„EDUCAȚIA PRIN 
MUNCĂ Șl PENTRU 
MUNCĂ"

Ieri dimineață au început la 
București lucrările simpozio
nului „Educația prin muncă și 
pentru muncă“, încadrat în 
seria dezbaterilor științifice 
organizate de Academia de 
științe sociale și politice, Co
mitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Centrul de 
cercetări pentru problemele 
tineretului, Ministerul învăță- 
mîntului, Ministerul Muncii și 
Institutul de științe pedago
gice. în cuvîntul de deschi
dere, Ovidiu Bădina, directo
rul Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului, 
a subliniat noile dimensiuni 
actuale ale procesului com
plex de pregătire a tineretului 
pentru muncă și viață. Salu- 
tînd pe participanți din par
tea Ministerului învățămîntu- 
lui, Traian Pop, adjunct al 
ministrului învățămîntului, a 
corelat sarcinile educației 
prin muncă și pentru muncă 
cu amplul proces de moder
nizare a învățămîntului din 
țara noastră și de sporire a le
găturii sale cu practica.

Din partea Ministerului 
Muncii a luat cuvîntul Anton 
Andronic, adjunct al minis
trului muncii. Menționînd că 
aproape o treime din forța de 
muncă activă a țării o consti
tuie tineretul, în multe unități 
economice ponderea lui atin- 
gînd chiar 50 la sută, vorbito
rul a relevat multiplele va
lențe ale educației prin și 
pentru muncă, realizată prin 
eforturile conjugate ale fami
liei și colectivității în care 
se dezvoltă și se manifestă 
fiecare tînăr.

Keferindu-se la rolul orga
nizațiilor U.T.C. din industrie, 
agricultură și școli în educa
rea tineretului prin muncă și 
pentru muncă, Iosif Walter, 
secretar al C.C. al U.T.C., a 
prezentat unele dintre cele 
mai valoroase inițiative me
nite să contribuie la pregăti
rea tineretului pentru o acti
vitate practică la nivelul celor 
mai înalte exigențe tehnice și 
științifice, prezente și de pers
pectivă, exprimate de econo
mia națională, de societatea 
românească în plină ascen
siune.

în cursul zilei lucrările au 
continuat prin prezentarea de 
comunicări în plenară și în 
ședințe ale secțiilor : Teoria 
și metodologia educației prin 
muncă și pentru muncă ; Sis
temul de învățămînt și educa
ția prin muncă și pentru 
muncă ; Practica educației ex- 
trașcolare prin muncă și pen
tru muncă ; Orientarea profe
sională a tineretului ; Inte
grarea profesională a tinere
tului.

CENTENARUL 
LINIEI FERATE 
SIMERIA—PETROȘANI

Cu 100 de ani în urmă, din Si- 
meria pornea primul tren spre 
Petroșani, pe linia ferată nou 

construită. în Cele -7 stații de pe 
traseu mulțimea s-a adunat cu
rioasă, urmărindu-1 cu interes pe 
parcursul celor aproape 5 ore — 
cite atf fost necesare pentru a 
ajunge la destinație. Construirea 
liniei ferate a fost dictată de in
terese economice : in Valea Jiu
lui, extracția cărbunelui începu
tă în mod organizat cu cițiva ani 
mai înainte, a căpătat o amploa
re neobișnuită (numărul mine
rilor a crescut de la 100 în 1868 
la 11 250 in 1910), punîndu-se in
sistent problema transportului. 
Acum, în preajma centenaru
lui, linia ferată Simeria-Petro- 
șani a devenit un vast șantier. 
Se sistematizează stațiile, se 
consolidează terasamentele, se 
refac podurile și tunelele în ve
derea trecerii la un nou mijloc 
de tracțiune — cea electrică. In 
curînd, locomotivele cu abur vor 
dispare și de pe acest traseu, 
trecînd în istorie, ca și eveni
mentul de acum 100 de ani.

AL. BĂLGRĂDEAN

„LA GĂINA 
BĂNĂȚEANĂ"

După ce am vizitat cheile Ne- 
rei, izvoarele lui Hercule și 
muntele Semenicului, in drum 
spre Timișoara — să ne oprim 
o zi sau două la Șag-Timișeni, 
în poartă la „GĂINA BĂNĂ
ȚEANĂ“. Aici ne așteaptă un 
frumos local ornamentat tradi
țional cu ceramică și covoare 
naționale, înveselit tot timpul de 
un taraf de lăutari și o cabană 
de piatră pe grătarele căreia se 
frig neîncetat pui de toamnă. 
Hangiul toarnă în vedre vinul 
de Recas, iar hangițele, vesele și 
frumoase, aduc la mesele de ste
jar ulcioare cu vin, frigărui și 
jumări de porc.

în apropierea hanului, pe rîul 
Timiș a fost amenajat un ștrand, 
iar pentru pescari un ioc de 
pescuit. Drumețul prins de noap
te pe drumuri va fi odihnit in- 
tr-o colibă de pădurar sau, după 
voie, intr-un cort de turist. Ori
cum, diminețile la „Găina bănă
țeană“ de la Șag-Timiș sînt la 
fel de vesele ca și după amiezi
le. Și în orice ceas al zilei va 
poposi drumețul obosit, aceeași 
ospătare și veselie va afla la 
„Găina bănățeană“.

I. M.

CETATEA LUI GELU. 
LA DĂBÎCA

Multă vreme Dăbica era doar 
un sat ca oricare, înscris pe 
harta județului Cluj, cu oameni 
harnici și fete frumoase. De 
cițiva ani. însă, satul a deve
nit centrul atenției istoricilor 
și arheologilor clujeni, specia
liști în istoria feudalismului 
timpuriu. Pe unul din dealu
rile care coboară pînă în curțile 
sătenilor s-a deschis un mare 
șantier. Despre însemnătatea 
sa, despre lucrările care, se fac 
ne-a vorbit tovarășul MIKCEA 
RUSU, cercetător principal la 
Institutul de istorie din Cluj.

— Ce elemente vin să confir
me presupunerea că Dăbica, ar 
putea fi considerată cetatea de 
scaun a voievodatului ?

— Existența cetății este sem
nalată încă de acum 100 de ani. 
în 1944, Crătier face un mic 
sondaj în urma căruia consi
dera că fortificațiile de piatră 
sînt prefeudale, iar cele de pă- 
mînt aparțin preistoriei. Ca di
mensiuni, sistem de fortifica
ție și tehnică de construcție ce
tatea se aseamănă cu cele con
temporane ei : Stara Mes- 
to și Stara Kourim (Cehoslo
vacia), Werla (Germania), Kiev 

(U.R.S.S.). Bogăția și varietatea 
materialului arheologic, produ
sele aduse din Imperiul bizan
tin (podoabe de argint, cera
mica smălțuită, o cruce de bronz 
etc) și cele din Imperiul caroli- 
gian (pinteni de fier placați cu 
foițe de aur, vîrfuri de săgeți, 
o gardă de sabie), dovedesc că 
locuitorii de aici aveau relații 
economice și comerciale cu ves
tul și sud-estul Europei.

După cronicarul Anonimus, 
voievodatul s-ar fi întins de la 
porțile Meseșului pînă dincolo 
de Someș. Cu precizie nu se 
pot stabili limitele, dar cetățile’ 
Moigrad, Șirioara, Morești, 
Moldovenești și Chinari par a 
puncta granițele. Dăbîca, aflîn- 
du-se în interiorul acestui teri
toriu, ar putea fi cetatea de 
scaun, mai cu seamă că Anoni
mus afirmă că era situată a- 
proape de Someș — juxta flu- 
men Zomus positum. In plus, 
principalul drum de uscat al 
sării, de la ocnele apropiate, 
trecea tocmai pe aici.

BENONE NEAGOE

HOTEL LA DEVA

în centrul municipiului Deva, 
au început lucrările de escavație 
în vederea construirii unui nou 
hotel care se va încadra armo
nios în ambianța modernului o- 
raș. Edificiul cu 8 nivele va a- 
vea o capacitate de cazare de 
220 locuri și va dispune de două 
restaurante, un bar de zi, frize
rie, loc de parcare pentru auto
care și autoturisme. Tot aici îșî 
va avea sediul agenția O.N.T. 
Hotelul va fi dat în folosință în 
1972. Amintim că un obiectiv si
milar a fost inaugurat recent în 
municipiul Hunedoara, iar anul 
viitor se prevede construirea a 
două moteluri, Ia Simeria și Pe
troșani, de cîte 80 locuri fiecare.

AL. BĂLGRĂDEAN

O impunătoare construcție : 
hotelul „Internațional“ din 

București

90 DE MODELE
DE TRICOTAJE

Colecția „Caleidoscop“, care 
apare la editura Ceres, s-a 
îmbogățit cu o nouă lucrare a 
autoarelor Kehaia Cireșica și 

Serafim Venera, întitulată 
„ABC în tricotaj“.

Este cunoscut că In moda 
actuală tricotajele tind să o- 
cupe primul loc. Aria largă a 
folosirii tricotajelor a cre'at 
necesitatea apariției unei lu
crări care să-i ajute pe căi ce 
vor să învețe tricotarea. Acest 
prim volum cuprinde 90 de 
modele și explicații precise, 
ușor de înțeles, fotografii și 
schițe ajutătoare. Lucrarea se 
adresează tuturor femeilor 
care vor să învețe să tricoteze 
și acelora amatoare de mo
dele noi.

O tînără maestru de balet, 
Mihaela Atanasiu, montează 
pe scena Operei din Iași „Ro- 
meo și Julieta“ de Prokofiev, 
abordînd astfel stilul clasic 
după un spectacol de balet 
modern în stagiunea trecută 
„Cele șapte păcate" de 
Brecht — Well.

„CĂLĂTORI STRĂINI 
DESPRE ȚĂRILE 
ROMÂNE (VOL 2.)

Acest nou volum , apărut în 
editura științifică cuprinde de
scrieri datorate călătorilor străini 
ce au trecut prin țara noastră 
între 1515—1583.

Din cuprins menționăm o serie 
de texte importante ca : rapor
tul comisarilor imperiali din 
Transilvania la 1552 cu date pre
țioase și puțin cunoscute referi
toare la bogățiile miniere ale 
provinciei și la tehnica de ex
ploatare a transilvănenilor, ra
poartele diplomatice ale trimi
sului habsburgic în Moldova, Ion 
Blesrus, aproape nefolosite pînă 
în prezent, care oferă informații 
noi asupra situației acestei țări 
în timpul agitatei domnii a lui 
Despot Vodă.

„GÎNDIREA 
SĂLBATICĂ"

în această nouă lucrare a ma
relui etnolog și antropolog fran
cez Claud Levi-Straus nu este 
vorba de gîndirea sălbaticilor, 
ci de gîndirea în starea ei săl
batică, proprie oricărui spirit 
uman în măsura în care nu este 
cultivată pentru a-și spori ran
damentul. Sînt analizate minu
țios, clarificate, comparate și 
combinate miturile, riturile, cre
dințele și alte fapte de cultură, 
ca forme ale gîndirii sălbatice.

Tot în acest volum este pre
zentată o lucrare mai mică a au
torului „Totetismul — azi“ între 
ambele existînd o strînsă legă
tură.

H. L.

• CHESTIE DE PSIHOLOGIE... 
D.G., șofer din Hunedoara a fost 
respins o dată la examenul psiho
logic necesar în profesia sa. 
înainte de a-1 da din nou 1 s-a 
făcut o ofertă „avantajoasă“ : 
George Sîngiorzan, psiholog la 
I.T.A. Deva i-a promis că în 
schimbul a 5 000 de lei îl trece 
la examen. G.D. i-a dus acasă 
2 800 lei urmînd ca în următoare
le două săptămîni să aducă și res
tul. Dar abia a ieșit șoferul pe 
ușă că, au și intrat reprezentanții 
miliției și procuraturii. G. Sîn
giorzan a fost reținut.

• LE CUNOȘTEAU VALOA
REA... La un control efectuat de 
lucrătorii de miliție în comuna 
Lipov — Dolj, în căruțele lui Nicu 
Stan, Aurica Stan și Tudor Bra
ții din Tr. Măgurele au fost găsite 
34 de icoane pictate pe lemn din
tre care numai două noi. Celelal
te 32, avînd vechimi de peste 200 
de ani fuseseră furate din diverse 
biserici în scopul comercializării 
ulterioare. Hoții au Încercat să 
scape oferind lucrătorilor de mi
liție un aparat de radio și un 
inel de aur — vor fi judecați și 
pentru această tentativă de mi
tuire care nu a reușit.

• SCURTA ISTORIE A UNEI 
OMUCIDERI. Constantin Atudo- 
sei din Hunedoara, aflat în stare 
de ebrietate, pe la ora prînzului, 
s-a dus la locuința familiei Negru, 
unde locuia concubina sa, pentru 
a pune cu ea lucrurile la punct 
într-o chestiune personală. A 
scos-o afară din casă (cu un copil 
de 9 luni în brațe) și a luat-o la 
bătaie în plină stradă. Gazda, Ma
rin Negru a intervenit dar C.A. a 
tăbătît și asupra lui. La interven
ția cetățenilor cearta s-a potolit și 
fiecare s-a dus la casa lui. După 
15 minute Atudosel s-a întors cu 
o seîndură în mînă și găsindu-1 
pe băiatul gazdei, Mircea Negru 
în vîrstă de 13 ani, jucîndu-se 
afară l-a bătut pînă l-a doborît. 
(Copilul se află în comă la spital), 
în ajutorul lui a ieșit tatăl M. N.» 
cu un cuțit, și cu cîteva lovituri 
l-a ucis pe Atudosel. Ancheta 
continuă...

• AL DOILEA RĂZBOI MON
DIAL MAI FACE VICTIME. Mihai 
Crauciuc (10 ani) și Elena Tihu 
(14 ani) se jucau pe cîmp, păzind 
vitele lîngă comuna lor din ju
dețul Botoșani. M.C. a găsit un 
proiectil de artilerie. L-a percu
tat cu un bolovan și explozia pro
dusă i-a ucis pe ambii copii. Din 
primele cercetări s-a stabilit că 
In timpul războiului în această 
zonă fuseseră depozitate muniții.

• ACCIDENT DRAMATIC. La 
ora 7,00 pe bd. Tomis din Constan
ța mașina l-CT-639 condusă de 
Vasile Bălan deși avea la inter
secție indicatorul stop nu a acor
dat prioritate de dreapta unui 
autobuz aparținînd „Tarom“. 
Pentru a evita tamponarea șoferul 
autobuzului a virat brusc la 
dreapta: manevra l-a dus pe 
trotuar unde a strivit doi copii 
(o fetiță de doi ani și un băiat de 
un an) lăsați de mama lor în 
căruț, în fața magazinului ali
mentar în care ea își făcea cum
părăturile.

• PENTRU CA NU A ACHI
TAT PENSIA DE ÎNTREȚINERE, 
miliția orașului Borșa a înaintat 
acte de trimitere în judecată lui 
Alexa Hanțig, care din decembrie 
1969 nu a mai trimis nici un ban 
copiilor săi minori Mircea și Ioan.

Tomis (ora 19,30), Arenele Ro
mane (oraTO).

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

O PĂRERE DEOSEBITA : ru
lează la Republica (orele 10; 
12,30; 16; 18,30; 21).

INTÎLNIREA : rulează la Sala 
Palatului (ora 17,15), Festival (ore
le 9; 12; 15,30; 18,15; 21), Stadionul 
Dinamo (ora 19,30), Grădina Festi
val (ora 19,30).

MAYERLING î rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 12,30; 16; 19,45), 
Feroviar (orele 9; 12,15; 15,30; 19), 
Excelsior (orele 10,30; 13,45; 17;
20,15), Gloria (orele 9; 12,30; 16; 
19,30), Grădina Doina (ora 20,30).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Tomis (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30), Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Modern (orele 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Grădina

i LA CINEMATOGRAFUL

„CAPITOL“
DIN CAPITALĂ

RULEAZĂ

producție în culori a studiourilor americane

film distins cu premiul Oscar pentru t

® cel mai bun scenariu (Stiriing Silliphant) 
• cel mai bun actor (Rod Steiger) • cel 
mai bun montaj (Hal Ashby) • cei mai bun 
film al anului • cea mai bună înregistrare 
sonoră.

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Capitol (orele 8,30; 10,45; 13,15; JL6; 
18,30; 21).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
București (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Parcul Herăstrău (ora 20), 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,15).

MONȘTRII : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30; 17,45; 20), Dru
mul Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

MIREASA ERA ÎN NEGRU : ru
lează la Lumina (orele 9—15,45 în 
continuare ; 18,15; 20,45).

JURNALUL UNEI CAMERIS
TE î rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

HATARI : rulează la Timpuri 
Noi (orele 8,45—-20,15 în conti
nuare).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Grivlța (orele 10,30; 16; 18,15;
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20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15), Grădina Aurora (ora 20).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL ; rulează la înfrățirea (orele 
15,30; 17,45; 20), Viran (orele 15,30; 
18), Grădina Vltan (ora 20,15).

așa AM VENIT : rulează la 
Buzești (ora 18).

DREPTUL DE A TE NAȘTE t 
rulează la Buzești (ora 15,30), Gră
dina Buzești (ora 20,15), Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20,30 In 
continuare), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30), Miorița (orele 11; 15; 
17,30; 20).

INTILNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Bucegl (orele 
16; 18), Arta (orele 16; 18), Grădina 
Arta (ora 20).’

SALARIUL GROAZEI t rulează 
la Unirea (orele 15.15; 18), Grădina 
Unirea (ora 20,30).

PETRECEREA : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18), Progresul (orele 
15,30; 18), Grădina Lira (ora 20), 
Progresul-Parc (ora 20).

JANDARMUL SE INSOARA : 
rulează la Giuleștl (orele 15,30; 18; 
20,30), Volga (orele 16; 18,15; 20,30).

ASUL DE PICA : rulează la 
Viitorul (ora 20) ; AȘTEAPTĂ 
FINA SE ÎNTUNECA (orele 16; 18).

PROFESORUL INFERNULUI : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18), 
Grădina Moșilor (ora 20).

INTRUSA : rulează la Popular 
(orele 16; 18; 20).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30).

ORA HOTARÎTOARE : rulează 
la Munca (ora 10) ; MARILE VA
CANȚE (orele 16; 18; 20).

FRAȚII SAROIAN s rulează la 
Rahova (ora 15,30).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Ra
hova (ora 18). Grădina Rahova 
(ora 20).

AMBUSCADA : rulează la Fla
mura (orele 16; 18,15; 20,30).

BALTAGUL : rulează la Feren-r 
tari (orele 15,30; 18; 20,15).

ACȚIUNEA „VULTURUL“ : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ : Grădina Capitol (orele 19; 21).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează Ia Grădina Bucegl (ora 20).

CLIPA DE LIBERTATE : rulea
ză la Central (orele 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18; 20,30).

MIRACOLUL LUPILOR : rulea
ză la Cinemateca — Union (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).

MARȚI, 8 SEPTEMBRIE 1970

Opera Română ; DECEBAL — ora 
20 ; Teatrul „Ion Vasilescu“ (La 
Teatrul de vară „Herăstrău“) : 
FLOARE DE CACTUS — ora 
19.30 ; Teatrul „C. Tănase“ (La 
Grădina Boema) : SONATUL 
LUNII — ora 20 ; Teatrul de vară 
„23 August“ : START !... MELO
DII... MELODII... — ora 19.

MARȚI, 8 SEPTEMBRIE 197»

• 18,00 Mlcroavanpremieră q 
18,05 Lumea copiilor. „Familia 
năzdrăvană la mare“ cu Iurie Da
rie și Mihaela Istrate « 18,30 Ac
tualitatea în economie • 19,00
Concursul și Festivalul Internațio
nal „George Enescu“ Soliștii Fi
larmonicii din Varșovia. Cvartetul 
cu plan în Re minor, op. 30 de 
George Enescu • 19,30 Telejurna
lul de seară • 20,00 Reflector
• 20,15 Clasici al dramaturgiei 
universale : „Tartuffe“ de Mo
lière • 22,05 Itinerar bulgar Je- 
rovna- — Tlrnovo — Plovdiv — 
chipul nou al unor vechi așezări.
• 22,15 Telejurnalul de noapte
• 22,35 Muzicorama TV — Revis
ta actualităților de muzică ușoară.

de VIOREL BURLACU

1. OBIECTIVUL STRATEGIC „C. 3011" Șl UN 
PRILEJ NESPERAT DE DOCUMENTARE

La ora șapte fără un sfert eram in vîrful muntelui. Aveam în 
sfîrșit posibilitatea să văd ca pe o hartă locul unde fusese ampla
sată Uzina cu profil special. Sosisem cu trenul de noapte, îmi lă
sasem cele cîteva bagaje la hotel și, înarmat cu un magnetofon 
de buzunar și un aparat de filmat pe 16 mm, făcusem pe jos două 
ore de drum anevoios pînă aici.

Alături de mine, o cascadă în miniatură curgea domol și con
știincios. Era desigur folosită pentru a scoate energia electrică ne
cesară uzinei. Exact peste vale, o construcție destul de cochetă, un 
amestec de aluminiu, sticlă și beton, părea crescută direct din ma
sivul calcaros și dacă n-aș fi știut despre ce e vorba, cu siguranță 
câ mi-aș fi închipuit că e un hotel turistic de prima mînă. O pe
luză imensă mărginea clădirea pe toate cele trei laturi rămase 
libere, ca un arabesc floricol desenat de mîini pricepute.

Pe șoseaua izvorîtă parcă dintr-un tunel, apărură cîteva auto
buze și opriră în fața uzinei, O mulțime de oameni coborîră, larma 
glasurilor se auzi aici, sus, pînă dispărură pe ușile rotativei. Mai 
sosiră niște biciclete, motociclete, și un grup de turisme, care 

parcară într-un evantai policrom sub o coloană imensă de beton, 
în vîrful căreia se rotea, neobosită, un fel de antenă radar. Cînd 
acele ceasului arătară șapte fix, se auzi — ca o muzică — sem
nalul sirenei, după care o liniște binefăcătoare se așternu peste 
tot. Numai susurul cascadei continuă să toarcă asemeni unui mo
tan sătul.

Îmi dorisem de multă vreme o documentare la un obiectiv spe
cial, și iată că aveam, în sfîrșit, ocazia unui asemenea reportaj. 
Și dacă treaba asta coincidea cu .reconstituirea unui dosar despre 
o poveste cu spionaj și contraspionaj, însemna că eram mai mult 
decît norocos

Norocul începuse cu trei zile în urmă, era în ziua de șase au
gust, printr-un apel al telefonului. Am auzit o voce pe care n-am 
putut-o identifica pentru moment:

—• Bună seara 1 Ce mai faceți, cum stați cu sănătatea ?
—• Nu prea bine. Sînt chiar într-un concediu medical.
—• Cred că nu la pat. Vă puteți deplasa ?
—• Doctorul chiar mi-a recomandat cît mai multă mișcare.
— Atunci e perfect!. Intr-o discuție mai veche v-ați manifes

tat dorința să participați la finalizarea uneia dintre acțiunile noas
tre. Vă oferim acest prilej...

Recunoscusem, în sfîrșit vocea colonelului George Vlad, șeful 
unui colectiv din Consiliul Securității Statului. In douăzeci de mi
nute coboram din autobuzul 38 și, exact la ora douăzeci și trei, 
intram pe poartă.

In biroul colonelului erau adunați șase bărbați, care păreau câ 
înoată într-o mare de fum, Ofițerul superior îmi strînse mina, mă 
trată cu o țigară bună și deschise geamul larg, spunînd :

— Fumează băieții ăștia ai mei, ca turcii... Luați loc și trageți cu 
urechea... După ce-i trimit pe ei la culcare, o să stăm puțin de 
vorbă.

Am ales un fotoliu dintr-un colț. Fără a se mai sinchisi de mine, 
reluară discuția întreruptă. Vorbi un bărbat robust, cu un început 
vag de chelie, cu o figură teribil de mobilă, pe care — aveam să 
aflu ulterior — îl chema Lucian Manoliu : maior Manoliu. Și ceea 
ce spuse mă umplu de speranțe :

—• Părerea mea, deci, și a căpitanului Paraschiv, este să trecem 
la arestarea imediată a lui Ahmet și a inginerului, „Jaguarul 
verde“ nu trebuie să ne scape. Avem suficiente dovezi despre acti
vitatea sa de spionaj.

Colonelul înțepă aerul cu un pix și, citind în ochii mei bucuria 
că asistam pe viu la finalul unei acțiuni de spionaj, spuse :

— Nu ! Încă nu !
— Bine — interveni puțin derutat maiorul — dar căpitanul 

Dragomir ne-a raportat că Ahmet Weiss se îndreaptă spre fron
tieră. 11 scăpăm cu siguranță. Va preda celor ce l-au trimis mi
crofilmul cu planurile „Calculatorului M.P.", care se realizează 
la „C. 3011“.

Mi-am dat seama că maiorul folosea cu mult mai multe ele
mente decît o cerea discuția. O făcea, desigur, pentru mine și 
mi-a devenit simpatic pe loc.

— Microfilmul e contrafăcut de noi, parcă... Va veni sigur îna
poi... Nu trebuie să uităm cele 140 de persoane cu care a luat 
contact în numai patru zile, de-a lungul litoralului. Dacă îl ares
tăm acum, nu vom ști niciodată care dintre ei i-a facilitat misiu
nea, sau dacă nu cumva nici unul nu e amestecat în toată po
vestea asta.

Se ridică un alt ofițer. Tot ulterior aflam că era vorba de loco
tenentul Aurel Selaru.

—• Verificarea va fi gata peste două zile. Toți cei optzeci și 
patru de pînă acum au fost înlăturați din vederile noastre. Vreo 
cinci sînt niște bișnițari ordinari, restul sezoniști și vagi cunoștințe 
din vechile călătorii ale suspectului.

Colonelul Vlad rămase la părerea lui, finalizată cu un proverb:
— S-ar putea ca în drum spre frontieră să ne mai rezerve niște 

surprize. De ce să scăpăm prilejul ? I De unde lupul a mîncat 
o dată o oaie, vine și a doua oară...

După plecarea celorlalți colaboratori am mai rămas în biroul 
colonelului încă vreo jumătate de oră, în care mi-a povestit pe 
scurt, cazul de care se ocupau.

— De ce i-ați spus „Jaguarul verde" ? In general, mai toate ac
țiunile astea au niște nume cam desuete, de filme comerciale.

— Nu l-am botezat noi așa. Ăsta îi e numele conspirativ și l-am 
păstrat, Nu cred că vă jenează, ci din contra. După părerea mea 
de simpli» cititor, pentru un reportaj sună spectaculos.

—■ Aveți dreptate, i-arn răspuns, gîndindu-mă de pe acum la un 
titlu cît mai atracțios. Și numele spionului, de ce să nu recunosc, 
promitea.

— Ahmet ăsta, „Jaguarul verde", a fost la noi în țară, numai 
anul ăsta de șapte ori. Anul trecut numai de două ori. O progre
sie promițătoare. Înainte n-a făcut decît o modestă contrabandă 
cu cîteva ceasornice de aur, cu siguranță că și-a pregătit cu multă 
atenție misiunea cea mai mare pe care a întreprins-o în vara 
asta.

— Și microfilmul ăla ?
— L-am recopiat noi în așa fel, îneît să rămînă afară destule 

cote fără de care să nu fie mulțumiți patronii săi, și să trebuiască 
să mai vină, cel puțin o dată. Va presupune că o mică dereglare 
a micro-aparatului de fotografiat i-a îngustat raza de imprimare pe 
peliculă. Se va înapoia urgent cît e caldă treaba. Pariez că nu va 
întîrzia nici zece zile... Și, spre deosebire de traseul ocolit pe 
care l-a folosit acum o lună sau două, de data asta va merge la 
fix, convins că dacă l-am lăsat să iasă din țară, a reușit să ne pă
călească.

—■ Deci, în acest interval, va trebui să refac drumul de pe care 
dumneavoastră ați tras concluziile ?

Colonelul mă privi mustăcind, cu un zîmbet ce și-l voia neutru.
— Nu vă obligă nimeni... Dacă vreți 1
Am intrat în jocul lui:
—• Ei, asta-i bună I Cum naiba să nu vreau ? 1 Un noroe ea 

ăsta ai o dată în viață. Mulțumesc domnului pentru el. Domnul 
sînteți — de data asta — dumneavoastră, tovarășe Vlad.

—• Deci, veți începe prin a vizita niște oameni: parte din ei 
ofițeri de'-ai noștri, parte suspecți, parte cetățeni onești, care, de 
fapt, ne ajută, din proprie inițiativă, mai mult decît s-ar crede. 
Și-mi dădu o listă.

— O să iau cu mine bătrîna mea „Tesla". Să imprim tot.
—■ Un gazetar modern nu folosește o valiză. Luați-l pe acesta, 

e mai comod și nici nu bate la ochi. Plus că un microfon vizibil 
îl inhibă pe interlocutor. Țin minte că acum cinci ani, cînd mi-ați 
luat un interviu la Timișoara, eram tare emoționat... Drum bun și 
succes pe urmele „Jaguarului verde".

★
Pe lista dată de colonelul Vlad, prima persoană se numea Ma

riana Prodan, inginer, cercetător științific la „C. 3011“... Dar 
prima imagine întipărită pe peliculă s-a întîmplat să fie locote
nentul Mihai Gheorghe, care, se vede treaba, fusese înștiințat de 
sosirea mea pentru că mă aștepta alături de paznicul de la biroul 
de informații al uzinei cu profil special.

Discuția cu el a fost și primul dialog imprimat pe minifonul dat 
de colonelul Vlad. M-a poftit într-o încăpere mai mult decît sobră, 
mobilată cu un birou, un scaun, două fotolii, un seif și un tablou 
al Misiunii „Apollo 13“.

—• Cu dumneavoastră a vorbit deci Mariana Prodan atunci cînd 
i s-au ivit primele bănuieli ?

— Da, cu mine. Era în legătură cu vizita unui inginer, care o 
chemase la biroul de informații al uzinei.

— Aici poate veni oricine?
— Bineînțeles. Salariații uzinei sînt căutați de rude sau cu- 

noscuți la poartă, destul de des. Nu sîntem izolați de restul lumii. 
Numai dumneavoastră ați preferat să faceți alpinism, trecînd dea
lul... Șoseaua asta vă scoate în zece minute la oraș...

— Eu am nevoie de mișcare. Mi-a prescris un doctor să mai 
slăbesc. Plus că înălțimile îmi alină durerile de cap... Și dacă to
tuși cineva pătrunde în uzină ?

— Avem și vizitatori. Ce-ar putea să vadă extraordinar ? I Ma
șini, calculatoare, aparataie diferite...

— Și dacă dau peste ceva secret ? Vreun document...
— Excludeți posibilitatea aceasta. E neverosimilă. Totul e pă

zit cu strășnicie electronică 1... Ce-ați vrea să vă spun, de fapt ? 
Tovarășa inginer v-ar putea relata mai exact.

— M-ar interesa omul care a căutat-o.

(VA URMA)
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O definiție pe care trebuie s-o știe toți tinerii

SPIRIT GOSPODĂ 
RESC ÎNSEAMNĂ

Măsurile luate de unitățile a- 
gricole și condițiile climatice fa
vorabile au determinat o creștere 
abundentă a plantelor furajere, 
în legătură cu desfășura
rea strîngerii furajelor și măsurile 
întreprinse pentru buna lor de
pozitare am întreprins un raid- 
anchetă în județele Buzău, Arad 
și Hunedoara. Am surprins cu 
acest prilej acțiuni interesante, 
de mare efect ale tinerilor în 
sensul recoltării și depozitării 
furajelor. Cooperatorii din Sîntan- 
drei, județul Hunedoara, de pil
dă, deși au avut de suportat 
condiții climatice neobișnuite, 
care au culminat cu revărsarea 
Mureșului pe întinse suprafețe, 
au găsit totuși resursele necesare 
pentru a echilibra balanța fura
jeră. în acest scop, au valorificat 
fiecare palmă de teren, au scos 
furaje din „piatră seacă“. Bogata 
vegetație a șanțurilor nu a fost 
lăsată să se ofilească ci a fost 
cosită de două ori; culturile de 
grîu și orz compromise de inun
dații au devenit la rîndul lor o 
impoitantă sursă de nutrețuri. 
Numai prin folosirea acestor re
surse s-au depozitat 240 tone de 
masă verde precum și alte sute 
de tone de finețuri. Tovarășul 
Aronim Ocoș, secretarul comite
tului de partid pe cooperativă, 
sublinia cu satisfacție că această 
producție neplanificată se dato- 
rește în mare măsură tinerilor, 
evidențiind în' mod deosebit pe 
Mariana Pc«fc, Varvara Muntean, 
Letiția Muntean și pe alții.

Și, situația întîlnită la Sîntan- 
drei nu este singulară. în coope
rativele agricole de deal și munte 
ale județului Buzău, unde în 
structura bazei furajere finul de
ține ponderea principală, se 
muncește intens la cositul ierbii 
de pe ultimele suprafețe. Sec
torul zootehnic al cooperativei a- 
gricole Gura Teghii (400 bovine, 
2 800 ovine), spre exemplu, poate 
intra liniștit în iarnă. Din tota
lul de 810 hectare, finul a fost 
strîns de pe 750 și depozitat în 
stoguri la sediul fiecărei brigăzi. 
„Este o lucrare destul de dificilă 
cositul finului în regiunea noas
tră — ne spunea tovarășul Da- 
mian Sterian, secretarul organi-
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raje și în doze echilibrate — 
factor esențial pentru realizarea 
unor producții animale ridicate 
și cît mai ieftine. Din depozi
tarea imediată, fără pierderi și 
în condiții cît mai bune a fura
jelor, și tineretul are datoria să 
facă un obiectiv principal al ac
tivității acestor zile. Experiența 
acelor organizații U.T.C. care au 
constituit echipe dintre tineri ce 
lucrează în vîrfurile campaniei 
de recoltare a furajelor se cere 
extinsă. Este un bun cîștigat.

zației U.T.C. Tocmai de aceea 
am cerut consiliului de condu
cere să ne-o încredințeze nouă, 
tinerilor. în comună sîntem peste 
200 și întrucît celelalte treburi 
s-au mai împuținat, ne-am adu
nat cu toții și am hotărît să ne 
împărțim în trei echipe. Zilnic, 
150 de tineri lucrează Ia cosit, 
iar restul la transportul și depo
zitarea finului“.

O participare masivă a tineri- 
strîngerea furajelor am în- 

tîlnit și în unitățile Nehoiașu, 
Nehoiu, Pătîrlagele, Cislău din 
același județ. în toate aceste uni
tăți duminica a însemnat zi de 
muncă pînă ce toate furajele vor 
fi recoltate și strìnse în stogurj, 
De pildă, 40 de tineri din Ne
hoiu au cosit în trei duminici 
finul de pe 40 de hectare, iar 
tinerii din cooperativa agricolă 
Pătîrlagele, 50 la număr, au reu
șit efectuarea acestei lucrări pe 
întreaga suprafață de 317 hec
tare.

O privire de ansamblu asupra 
modului în care se desfășoară în 
județul Arad campania de strìn
gere și depozitare a furajelor 
dezvăluie o dominantă a spiritu
lui gospodăresc. Faptul că pe în
treg județul au fost compromise 
27 000 hectare cu porumb, 6 000 
hectare plante de nutreț și 5 700 
hectare finețe naturale, precum 
și alte culturi destinate furajelor, 
a determinat direcția agricolă a 
județului să ia măsuri menite să 
valorifice orice posibilitate în 
acest scop. Beneficiindu-se de o 
participare largă a tinerilor, în 
aceste zile se recoltează ierburile 
dezvoltate pe miriști și în diverse 
culturi.

Un capitol la care unitățile a- 
gricole din județul Arad — și, 
din păcate nu numai din acest 
județ — sînt deficitare îl repre
zintă culturile duble. în această 
parte a țării, din planul de 
30 600 hectare nu s-au realizat 
decît 22 800. în timp ce coope
rative agricole ca cele din Chiși- 
neu Criș, Sintea Mare, Cintei, 
Adea, Veriga au realizat pe de
plin sarcinile planificate, altele, 
cu un sector zootehnic bine re
prezentat (deși au trista expe
riență a primăverii fără furaje)

nu s-au îngrijit să evite astfel de 
situații. Cităm în acest fel coo
perativele agricole din Mîsoa, 
Vînători, Vărșani care n-au rea
lizat planul la însămînțări în cul
tură dublă decît în proporție de 
10—35 la sută. Aici participarea 
tinerilor în sectorul producerii 
și depozitării bazei furajere este 
neînsemnată, fapt concretizat în 
situația critică ce se constată și 
la depozitarea fînurilor, a silo
zurilor etc. Pentru că nu au fost 
recoltate la timp, iar cu depo
zitarea s-a întîrziat nepermis de 
mult, la data raidului întreprins 
nici jumătate din necesarul de 
fînuri nu era depozitat, stogurile 
erau prost clădite, iar calitatea 
furajului îngrijorătoare.

Tot neînsemnată este partici
parea tinerilor și pe terenurile 
rezervate bazei furajere de către 
cooperativele agricole din Mă- 
runțișu, Sibiceni, Valea Musce
lului, Siriul, din județul Buzău. 
Deși în aceste I. 
foarte mulți tineri, 
cosașilor întîlniți în 
femei și pensionari, 
ială, puterea lor de muncă nu se 
poate compara cu cea a tineri
lor. De aceea nici nu este de 
mirare rămînerea în 
strînsul furajelor ce 
aici, calitatea slabă 
depozitate.

De cîteva zile s-a 
recoltarea și însilozarea porum
bului cultivat în acest scop în 
amestec cu alte furaje. în jude
țele cuprinse în cadrul raidului 
nostru s-a constatat un ritm cu 
totul nesatisfăcător în ce pri
vește executarea 
o inexplicabilă indiferență față 
de unele furaje 
sînt vrejii de mazăre și de fasole, 
resturile vegetale de la grădinile 
de legume. Toate acestea con
duc la concluzia că este impe
rios necesar ca organele agricole 
să-și îndrepte atenția îndeosebi 
spre acele unități unde se apre
ciază că pot avea deficite în fu
raje, sprijinindu-le să organizeze 
valorificarea tuturor rezervelor 
de nutrețuri. Și nu numai către 
aceste unități ci și spre celelalte. 
Fiecare județ se 
asigure întreaga

județul . 
localități sînt 

majoritatea 
cîmp sînt 
Fără îndo-

urmă cu 
se constată 
a furajelor

trecut la

acestei lucrări,

valoroase cum

impune să-și 
cantitate de fu-

Porțile de Pier. Tinerii montori pregătesc apropiata coborîre în „puț“ a unui nou agregatGHICA SASU
AL. BÄLGRÄDEAN 
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O secvență care s-a repetat 
aidoma de cel puțin zece ori în 
cursul unei vizite prin mai multe 
organizații U.T.C. din județul 
Galați în luna august: secreta
rul comitetului, invitat să punc
teze principalele direcții ale ac
tivității organizației pe care o 
conduce, intră în subiect 
nici o convingere, șovăie 
pronunță cîteva propoziții 
neconcludente. Insiști, vrei
vii în ajutor și îi sugerezi cîteva 
acțiuni pe care, într-o formă sau 
alta, orice organizație le-ar pu
tea iniția, dar pînă la urmă re
zultatul e același, deși ai utili
zat și întrebarea directă — 
„Atunci, spuneți ce ați făcut luna 
trecută“ — pe care nu ai fi vrut 

folosești. Ajuns aici,

fără 
sau 

total 
să-i

cretarul comitetului U.T.C. (de 
la Șantier energomontaj — 
C.S.G., sau C.A.P. Crăești, sau 
de la secția modelărie a Direc
ției mecanice de pe platforma 
C.S.G. etc.), spune cu voce șop
tită : „știți, pe trimestrul acesta 
noi nu ne-am întocmit nici un 
program de activitate“. Iar de 
la absența programului, după 
cum am văzut, nu mai era de
cît un pas pînă la absența acti
vității însăși. Un pas care a și 
fost făcut în mare grabă. Ceea 
ce demonstrează încă o dată, 
prin exemple nedorite însă, ce 
rol însemnat are programul de 
activitate în viața unei organi
zații U.T.C., ce valoare indispen
sabilă are. Și e firesc să fie așa, 
dacă ne gîndim că prin el este

jalonată întreaga activitate pe o 
anume perioadă a organizației, 
cu puncte precise și modalități, 
cu 
că

și responsabilități, 
o 

în- 
în- 
de 
că

termene 
întocmirea sa presupune 

activitate de concepție, deci 
deplinirea viitoarelor acțiuni 
cepe încă de acum, din faza 
concepere. Am spune chiar
însuși programul de activități e 
o acțiune importantă a organi
zației (de aceea la elaborarea 
lui trebuie să contribuie toți 
membrii organizației), o acțiune 
de care depind toate celelalte.

— Aveți program de activi
tate ?

—'Nu, nu avem fiindcă nu ni 
s-a cerut, ne răspunde Marin 
Popîrțac, secretarul organizației 
U.T.C. reparații termomecanice
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Mai înainte ca „ploaia" 
să ajungă a fi o chestiu
ne de butoane, trebuie 
mutate rîurile către ace
le teritorii unde seceta 
obsedează. Acesta este 
momentul constructori
lor, al acelor oameni 
obligați de profesiune să 
învingă necunoscutul, al 
acelora, care prin dărui
re și pricepere, prin hăr
nicie și iscusință trans
pun în viață ceea ce alții 
sintetizează în proiecte.

La sfîrșitul săptămînii 
trecute, obiectivul foto
grafic i-a surprins în în
cordarea muncii pe cei 
ce și-au asumat răspun
derea realizării sisteme
lor de irigații din Bără
gan. în fața cupei autos- 
creperului se cercetează 
schița de detaliu. Răs
pundere .' — apa trebuie 
să aibă sensul invers al 
milenarei scurgeri : dins
pre Dunăre spre inima 
cîmpiei. în bazinul 
refulare de la una 
stații se cercetează pla
nul. Răspundere ! pentru 
ca munca de zile și nopți 
neîntrerupte să fie încu
nunată de succes nu tre
buie omis nici un amă
nunt de execuție. Se su
dează „venele" prin care 
acest imens trup care 
este sistemul de irigații, 
se racordează la inima 
de oțel a pompelor de 
cîte 50 și 100 m3 apă/sec. 
Cine sînt ei? Nu 
întrebat. Dar tot 
bine ar putea fi 
Mihalcu, Tudor 
Dinu Crăciun sau 
Stoi. Ion Nițu, 
Mia, Petre ori 
Buta, Viorel Sas ;
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de 
din

i-am 
atît de 

Petre 
Stoica, 
Stelian 
Mihai 

Gavrilă 
oricare 

dintre cei peste 1 590 de 
brigadieri ce au consti
tuit șantierul național al 
tineretului Pietroiu—Ște
fan cel Mare și Gălățui— 
Călărași, oricare dintre 
ceile’ri constructori.
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a produselor realizate se evi
dențiază separat numele celor 
sub 30 de ani, obiectul preo
cupărilor lor, eficiența estima
tivă a muncii depuse. O ase
menea evidență face posibilă, 
odată cu aprecierea exactă a 
situației și cunoașterea în de
taliu a ceea 
intervenția 
de nevoie în 
tății ideii pe 
lizării sale.

— Aveți formulată deja o 
opinie asupra eficacității ini
țiativei ? ne interesăm la co
mitetul municipal al U.T.C.

— Noi centralizăm periodic 
datele care privesc participa
rea tinerilor la activitatea de 
invenții și raționalizări, ne 
răspunde tovarășul Munteanu. 
Unul din indicatori este cred 
de ajuns de ilustrativ. Anul 
trecut, economiile realizate 
prin aplicarea inovațiilor ti
nerilor sub 30 de ani însumau 
485 000 lei. în 1970 doar pînă 
la jumătatea lui august valoa
rea înregistrată 
1 250 000 lei.

Este într-adevăr 
Convingător pentru 
le ce se pot obține cînd, o ide- 
e bună este ferită de ' aripa 
superficialității, urmărită și 
aplicată cu seriozitate. De a- 
cest lucru avem să ne convin
gem încă o dată în discuțiile

ce face fiecare, 
operativă în caz 
sprijinul cursivi- 
drumul materia-

depășește

elocvent, 
rezultate-

purtate la comitetul județean 
U.T.C., în întreprinderi.

— Bucuroși că o. astfel de 
inițiativă a pornit din cadrul 
organizației municipale Sibiu 
n-am considerat nici un mo
ment că ea trebuie să se și li
miteze la... limitele munici
piului. Dovada cea mai bună, 
continuă tovarășul Nicolae 
Găitan, primul secretar al 
Comitetului județean Sibiu al 
U.T.C., extinderea inițiativei 
la Mediaș, în orașe și în co
munele industriale 
țului. Așa se face 
perioadă de timp

ale jude
că într-o 
nu atît de

vorbească exemplele singure.
Și, exemplele nu se lasă in

vitate. S-a pus problema de a 
măsura pasul la eclisele lan
țului Gali. Orice nepotrivire 
dimensională între două ecli- 
se accelerează uzura. Udo 
Denghel, strungar, și Blotor 
Ioan, maistru la. sculărie, au 
găsit o soluție caracterizată 
„ieftină, simplă, precisă“. E- 
chivalentul valoric — 200 000 
lei anual mai puțin în com
parație cu metoda preconizată 
inițial. Inginerul Mircea Dră- 
gan are două inovații. 238 000 
de lei economii postcalculate

fracționată. Și exemplele pot 
continua fără a izbuti desigur 
să epuizeze lista celor 49 de 
tineri inovatori din Sibiu, 12 
la Uzina mecanică Mîrșa, 6 la 
Cisnădie, 23 la Mediaș. Im
portant ni se pare că cifrele 
sînt -luate ca atare și nu drept 
scuturi la adăpostul cărora să 
se strîngă urme neavenite de 
automulțumire. Și, element 
deosebit de stimulator, acum, 
insistențele tinerilor dau pes
te un grad sporit de recepti
vitate, de bunăvoință din 
partea factorilor implicați în 
sprijinirea și stimularea preo-

O INIȚIATIVA
îndelungată, ianuarie — au
gust 1970, valoarea totală a 
inovațiilor și raționalizărilor 
în județul nostru depășește 
suma de 3 375 000 lei.

Remarcînd creșterea inte
resului tinerilor pentru nou, 
tovarășa E. Szanto, de la cabi
netul tehnic al Uzinei „Inde
pendența“, subliniază :

— Ne este plăcut să consta
tăm că nu avem în față o 
preocupare sporadică ci una 
care se anunță de durată, lu
cru extrem de important. Cit 
despre valoarea muncii desfă
șurate de ei, de tinerii inova
tori, cred că mai ar putea să

a realizat în șase luni. In co
laborare cu Nicolae Boriga, 
mai în vîrstă, tînărul inginer 
Ilie Rău a realizat un dispozi
tiv de strunjit melci în eva- 
lentă brevetat ca invenție. In
ginerul Oto Muscaliuc, are cî- 
teva inovații în experimenta
re. La „Flaro“, Viorel Iorgan- 
da și ing. Dan Giurgiu, prin 
inovația „Lustruire chimică 
și electrochimică“ a tacîmuri- 
lor prevăd o economie de 
600 000 lei. Onofrei Teodor și 
Anton Buza.ș, inginer chimist, 
au pus la punct un dispozitiv 
pentru condensarea totală și 
reglarea refluxului la coloana

cupărilor acestora. Ne amin
tim că la masa rotundă, orga
nizată de Comitetul municipal 
Sibiu al U.T.C. cu șase luni 
în urmă cineva a menționat 
expres această chestiune.

Intr-una din ședințele sale, 
biroul Comitetului județean 
Sibiu al U.T.C., analizînd o 
seamă de aspecte ale propa
gandei tehnice s-a oprit în 
mod deosebit asupra activită
ții organizațiilor U.T.C. A fost 
efectuat un panoramic asu
pra situației existente dar mai 
ales s-a insistat asupra ce va 
trebui întreprins în viitor, 
încă o dovadă că acțiunea în

sine nu este lăsată 
seama „celor de jos“, că se ur
mărește cu atenție fiecare din 
fazele sale.

Fără îndoială că așa cum 
evoluează acum inițiativa si- 
biană se dovedește un real 
catalizator al activității inova
toare. Nu peste multă vreme, 
cu ocazia conferinței județene 
de dare de seamă și alegeri, 
după cum ne informează tov. 
I. Vînătoru, șeful secției eco
nomice, va fi organizată o ex
poziție, strîngînd laolaltă cele 
mai reprezentative 
rute în cadrul 
inovații. Poate 
ca asemenea 
reduse firește, 
și la nivelul întreprinderilor, 
al localităților. Așa cum, în 
interesul stimulării celor 
merituoși pe acest front de 
introducere a tehnicii noi s-ar 
cuveni investită mai multă 
fantezie, mai mult efort pen
tru popularizarea inovatorilor 
fruntași, pentru a face cunos
cute realizările lor.

idei apă- 
concursului de 
că n-ar fi rău 
expoziții, mai 
să fie alcătuite

P. S. O dată cu prezentarea 
inițiativei de la Sibiu ne ofe
ream să facem cunoscute și 
alte acțiuni similare, consa
crate stimulării spiritului ino
vator. Pînă acum invitația 
noastră a rămas fără răs
puns...

de la întreprinderea electrocen- 
trale de pe platforma siderurgi
că din Galați. .

Desigur, motivarea este cel 
puțin naivă, pentru căcine alt
cineva ar fi trebuit să „ceara 
un asemenea program, dacă nu 
organizația însăși ? Cu atît mai 
mult, cu cît și aici~ sîntem ne- 
voiți să reținem amănuntul ca, 
o dată scutit de obligația unui 
program, comitetul U.T.C. s-a 
scutit și de celelalte obligații, 
care ar fi decurs în mod firesc 
din program. Fenomenul pare sa 
fie, deci, molipsitor.

Mergînd mai departe, pe a- 
ceeași linie, avem uneori certi
tudinea că, chiar și acolo unde 
există, dintr-o singură ochire 
asupra aceluiași program de ac
tivitate se pot desluși ji neajun
surile organizației. Iată, de pil
dă, din programul comitetului 
U.T.C. de pe platforma Combi
natului siderurgic din Galați, 
lipsesc acțiunile cultural-distrac- 
tive. Nicolae Păun, secretarul 
comitetului, ne privește la în
ceput cu neîncredere, dar apoi 
se convinge și el. „E o scăpare 
a noastră“, ni se spune. Și, tara 
îndoială, așa este, cel puțin _ la 
prima vedere, pentru că trecmd 
imediat pe tărîmul realității con
crete, constatăm că timp de o 
lună și jumătate (deci de_ la în
ceputul trimestrului și pînă la 
vizita noastră) pentru cei peste 
8 000 de tineri de la Combina
tul siderurgic din Galați nu s-a 
organizat nici o acțiune cultu- 
ral-distractivă. Or, aceasta nu 
mai este o simplă scăpare, ci o 
urmare directă, logică a conce
perii defectuoase a activității și 
a modului la fel de defectuos în 
care urmărești îndeplinirea a 
ceea ce ți-ai programat. Și cum 
orice element se află într-o 
strinsă conexiune cu cele din 
realitatea imediată, ajungem ine
vitabil la neconsultarea tinerilor, 
a factorilor de răspundere, la 
activitatea precară a unor co
misii pe probleme și așa mai de
parte. Intuind asemenea reacții 
în lanț, nu ne mai mirăm cmd 
un secretar de organizație ne de
clară că nu știe „ce să mai trea
că în program“, că în unele 
părți problemele sînt invariabile 
de la un trimestru la altul, ca 
întîlnim prin ele multe „puncte 
fantomă“, ca de pildă, „întoc
mirea unui tabel cu tinerii nas- 
cuți în 1951—1952“ (electromon- 
taj *— C.S.G.), sau 
ritmică a cotizației“ 
propune comitetului 
tor U.T.C. organizarea 
excursii turistice“ 
tot la C.S.G.). O 
nunțită reliefează 
tunci cînd primul 
ielnic, și următorii sînt la fel, 
că în viața de organizație nu 
trebuie neglijat nici un compar
timent deoarece toate contribuie, 
într-o anumită măsură, la bunul 
mers al lucrurilor. Exemplele de 
mai sus demonstrează convingă
tor, credem, că de acest prim pas 
depinde totul, că numai respec
tul acordat programului de ac
tivitate la nivelul însemnătății 
sale ne pune la adăpost de go
lurile și „scăpările“ care se ivesc 
în activitatea ulterioară.

„strîngerea 
și „se va 
coordona- 

unei 
(PRAM-AMC 
analiză amă- 
faptul că a- 
pas e șovă-
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plasată undeva între tinerețea 
explozivă și tinerețea matură — 
n-a vrut să se sărbătorească și 
nici să i se amintească ziua de 
naștere. A plecat, refuzînd vizite 
și -felicitări, pe teren, undeva în 
țară, la unul din șantierele care 
se nășteau în urma proiectelor 
sale. Dar obișnuința e obișnuință, 
an de an oamenii din jur îți 
urează „la mulți ani“ într-o zi a 
anului, te-ai obișnuit să te gîn- 
dești în această zi la ce-ai făcut 
până acum, ce-ai să faci de-acum 
înainte. Inginerul n-a putut ocoli 
această rutină și. în seara ani
versării sale, undeva într-o ca
meră de hotel, cu calendarele a 
30 de ani de viață, a socotit că 
totuși, împlinește o vîrstă specta
culoasă : 11111 zile de viață. Și 
a fost, dintr-o dată, tentat să-și 
facă bilanțul nu a 30 de ani ci 
a acestor 11 111 zile. A făcut o 
împărțire exactă a unei coli de 
hîrtie în două coloane, una pen
tru REALIZĂRI, cealaltă pentru 
EȘECURI, așa ca un contabil 
cuminte care face inventarul unei 
magazii în care nimeni n-a um
blat demult. N-am văzut această 
coală de hîrtie. Poate există in
ventare pe care le facem doar 
pentru noi, din timp în timp, 
și care, chiar dacă ne întris
tează, ne dau alături de tris
tețe și certitudinea că o 
bună parte din speranțele noas
tre pot deveni realitate.

11111 zile de viață — se miră, 
nostalgic, inginerul. Puține lu
cruri, cam puține am făcut, cî
teva baraje, niște centrale termo, 
nu m-am însurat, n-am copii, 
n-am niște amintiri care să-mi 
bubuie memoria... Niște zile 
obișnuite, zice el, eu îi mărturi
sesc că voi scrie despre el, despre 
cele 11111 zile, el nu, de ce să 
scriu despre el, n-are nimic de 
„erou" și eu încerc să aflu ce-i 
acela un erou, pentru că sînt a- 
proape obosită de această hiper- 
folosire a termenului... Un erou, 
se întreabă tînărul, unul despre 
care poți scrie un roman pe care 
să-l citească toți cu sufletul la 
gură, unul care a trăit evenimente 
spectaculoase, grozave... Adică, 
zic eu, despre dumneata n-aș pu
tea scrie un roman... Oho, rîde, 
despre ce ? Eu, însumi n-am gă
sit cine știe ce în astea 11111 zile 
de cînd exist... Nici vreo dragoste 
care să mă fi scos din circuit, au 
fost ele amorurile dar se vede că 
nici o fată n-a știut cam pe unde 
mă ascund eu, ăsta care vreau să 
mă însor și să am copii, meseria, 
meserie, cînd mai frumoasă, cînd 
mai plictisitoare, mai joc tenis, 
da, asta-mi place teribil, îl ascult 
pe Adamo. îmi place și muzica- 
beat dar la vîrstă mea toți trec 
spre cîntece nostalgice, roman
țioase... Ce-ai fi vrut să faci, îl 
întreb într-o doară și-1 văd cîteva 
clipe pe gfnduri, străin de discu
ție și chiar cred că-și pune pen
tru prima oară asemenea proble
mă. Nu-1 încîntă răspunsul care-i 
vine pe buze, dar îl pronunță, 
îmi spune că... cam tot ceea ce 
a făcut, că, dacă se gîndește, nu 
e deloc rău, nici n-ar fi putut în
ghesui toate proiectele de-o viață 
în II111 zile, la urma urmei poa
te fi mulțumit, dar de ce să fie 
mulțumit, asta e o stare inhiban- 
tă, mulțumirea de sine îți topește 
totul și iluzii și speranțe, nu, el e 
încă un nemulțumit și că refuzul 
de a se aniversa la 30 de ani a 
fost protestul lui împotriva celor 
mulțumiți de ei care se bucură 
prea tare de ce-au făcut...

începem o discuție tangentă, el 
îmi zice că la bilanțul celor 
11111 zile s-a întrebat cîte zile 
anoste, plictisitoare, a avut. Cîte
va, a fost odată bolnav, țintuit la 
pat, și încă o dată, nu-și mai 
amintește cu ce prilej dar i-a ră
mas doar senzația de acreală a 
plictiselii. Atîta doar ? mă mir 
și-l și avertizez că această decla
rație seamăliă cu una a unui 
„erou* de roman. Am fost toată 
viața curios, zice el, și curiozita
tea e ca o boală sau nu, ca un 
antibiotic, dacă apuci s-o iei, nu 
te poți teme de plictiseală... Și eu 
o am... Nici măcar eu nu gindesc 
la fel de la o zi la alta... îl aștept 
apoi să-i pun o întrebare, una 
singură, gîndindu-mă că, cu toate 
cele 11111 zile de viață, mi se 
pare mult mai tînăr decît dacă ar 
avea 30 de ani...

— Trebuie să le găsești un 
I punct comun celor 11111 zile ale 
! d-tale...

— Nu vreau să fiu demagog, 
dar de aici a pornit și inventarul 
meu, toate au fost ZILE, nu știu 
dacă mă înțelegeți, o zi înseamnă 
ceva nemaipomenit de adevărat, 
ceva viu, măsurabil, înseamnă lu
mină pentru că nu zicem nici
odată, măsurînd timpul, „au tre
cut 10 nopți" ci zicem „au trecut 
10 zile“ căci ne gîndim la orele 
de lumină, de acțiune, de aceea, 
simbolic, și eu am trăit 11111 
ZILE de LUMINA, mai bune, 
mai rele, dar au fost ZILE...

Și iarăși mă gîndesc cum se 
interferează literatura cu cotidia
nul...
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„George Enescu“ Z/V SFINII, 0 VEDETĂ !

Gydrgy Cziffra a so
sit in România în
soțit de maxime elo

gii ale criticilor. Pentru 
Clatide Rostand, Cziffra este 
„cel mai prodigios virtuoz al 
pianului de la Horovitz în
coace“ pentru Bernard Ga- 
votty, Gydrgy Cziffra amin
tește de Liszi, iar după un re
cent concert la Londra croni
carul ziarului „Sunday Ti- 
mes“ scria că se îndoiește că 
„Bussoni sau chiar Liszt în
suși au cîntat vreodată mai 
impresionant“.

Credeam că vom întilni la 
cel de-al doilea simfonic al 
Festivalului un pianist încli
nat spre demonstrația unei 
reci virtuozități.

Am ascultat însă un inter
pret de adîncă poezie, un pia
nist de un impresionant rafi
nament, sensibilitate, un artist 
dominat de nevoia de reve

rie, meditație, liniște.
O incredibilă agilitate nu 

se lasă nicicîna „auzită“, 
Cziffra nu este obsedat de 
probleme tehnice. Concertul 
lui Grieg nu a fost un mo
ment covîrșit de patos, de de
zechilibru. Accentul principal 
a căzut pe momentele de poe
zie.

Gydrgy Cziffra este intr-un 
cuvînt un interpret creator, 
un artist dominat de dorința 
de a ne dărui permanent ver
siuni noi.

Alături de un riguros acom
paniament, Mircea Basarab 
ne-a mat oferit în simfonicul 
Filarmonicii, alături de o co
lorată tălmăcire a Valsului de 
Ravel, și posibilitatea de a as
culta prima simfonie a lui 
D. Cuclin.

Înscrierea acestui opus în 
agenda Festivalului (Filarmo
nica și dirijorul M. Basarab 
și-au arătat adeseori atașa
mentul față de creația lui 
Cuclin), a însemnat un gest 
de meritată stimă față de 
compozitorul care a făurit o 
substanțială operă muzicală.

Dincolo de o anumită lipsă 
de ținută stilistică, Simfonia 
este un opus vibrant, perfect 
legat (deși cele patru lucrări 
sînt scrise la diferențe de ani), 
captivant prin măiestria trată
rii componistice, prin aderen 
ța la un limbaj verificat de o 
îndelungată tradiție.

IOSIF SA VA

OASPEȚII
I}. BAȘKIROV (U.R.S.S. __

membru aJ juriului de pian) : 
..Niciodată nu am găsit Bucu- 

reștiul atît de frumos ! Atmosfera 
de sărbătoare care domnește între 
Ateneu și Sala Palatului, spune 
totul. Organizarea este excelentă, 
iar buna dispoziție a românilor 
copleșitoare. Este clar că aseme
nea afinități care se creează între 
gazde și oaspeți nu pot decît să 
asigure reușita acestei atît de 
importante manifestări muzicale“.

PIETRO ARGENTO (Italia) :
„Cer senin, muzică ; bună dis

poziție. muzică ; prietenie, muzi
că : muzică și iar muzică ! Așa 
văd eu acest minunat festival !“ 

HEINZ LAMANN (R. D. Ger
mană) :

„Sînt pentru a doua oară în 
România ! Cît de bine mă simt, 
cred că veți înțelege, dacă vă voi 
spune că spiritualitatea româneas
că este fascinantă pentru mine, iar 
manifestările ei muzicale sînt 
demne de toată admirația“.

DE GONTAUT-BTRON (Franța) :
,,Ca prieten al lui Enescu, este 

și firesc — după mine — să fiu 
nelipsit de la Festivalul ce-i 
poartă numele. De aceea... nu am 
lipsit de la nici o ediție !

Sînt convins că anul acesta va 
însemna pentru afirmarea sa 
continuă un important pas făcut 
spre perfecțiune“.

Declarații consemnate de 
LIVIU T. SAMUILĂ

Noi lucrări 
în discografia 

enescîană
Casa de discuri „Electrecord“, 

in dorința de a contribui Ia îm
bogățirea discografiei enesciene, 
e editat noi lucrări din creația 
ilustrului muzician. în memoria 
căruia se desfășoară în aceste 
zile. Ia București, importantele 
manifestări muzicale ale celei 
de-a V-a ediții a Festivalului și 
Concursului care ii poartă nu
mele.

Un disc recent apărut pune la 
dispoziția melomanilor „Cintece 
din tinerețe“, piese mai puțin 
difuzate oînă acum din opera 
maestrului. Un alt disc, care 
completează, de altfel, integrala 
liedurilor lui Enescu, cuprinde 
cintece pe versurile poeților 
francezi Clement Marot. Fer- 
nand Gregh, Sully Prudhomme 
și Juies Lemaitre. Lucrările de 
pe ambele discuri sint interpre
tate de baritonul Dan lordăches- 
cu. acompaniat de pianiștii Va
lentin Gheorgbiu și Wolfgang 
Scheringer.
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SZERYNG
PURITATEA
STILULUI

Recitalul susținut de violonistrul Henryk Szeryng și pia
nistul Rudolf Buchbinder a deschis strălucit seria manifestă
rilor camerale ale Festivalului. Acești doi interpreți posedă 
harul comunicării pină la atingerea unei unice incandescențe 
a partiturii.

Sonata de Beethoven cu care a debutat recitalul a primit 
în interpretarea oaspeților accente dramatice în prima miș
care și o adîncă meditație in mișcarea secundă. Protagoniștii 
ne-au prezentat mai curind un Beethoven retrospectiv decit 
unul ce abia se prefigura in această operă de tinerețe.

Pentru prima dată elevata pagină a Sonatei pentru vioară 
în sol de Bach ni s-a dezvăluit în toate tainele sale, de o 
profunzime copleșitoare, de o limpezime de cristal. Liniile 
melodice de o neasemuită frumusețe polifonică au fost relie
fate, cu valori timbrale diferențiate, de o bogăție ce ne-a 
amintit orga.

Forța „Scherzo“-ului brahmsian, căldura „Preludiului“ de 
Julian Carrilo, disimulata tristețe a Sonatei Iui Debussy, sau 
verva piesei Zingarela de Stan Golestan — au reprezentat 
tot atîtea ipostaze interpretative ale unor diferite maniere 
stilistice, rezolvate cu o magistrală virtuozitate.

Cuvintele nu pot reda atmosfera de adîncă reculegere de
clanșată de Adagioul de Mozart oferit drept omagiu memo
riei lui Enescu...

V V

SEARA

Intrăm ?

întregi

în privințe 
această con- 
mai substan-

LILIANA MOLDOVAN 
DORIN TUDORAN 

NICOLAE BALTAG

nu ne-am fi 
cei cu care

unei
Noi menționăm 

am întîlnit o serie 
care, iubitori de 
și altceva decît

DE SlMBATA

M. MOLDOVAN

...Și caloriferul era rece tCu noi cine '.lansează ?

DIN NOU DESPRE BALUL

Discuțiile pe care le-am 
purtat cu reprezentanții clu
burilor vizitate sîmbăta și 
duminica trecută au fost de 
astă dată mai amănunțite, 
constituindu-se ( într-un co
mentariu pe marginea fapte
lor semnalate de noi. Subli
niem încă o dată că ne sînt 
cunoscute succesele acțiuni
lor organizate de „Ateneul 
Tineretului", de „Universal- 
Club" ca și de celelalte case 
de cultură și că relatările 
noastre cu privire la desfășu
rarea unei seri de dans nu 
vor să caracterizeze întreaga 
activitate ce se desfășoară în 
aceste cluburi. Dar nici nu 
putem înțelege de ce semna
larea unor deficiențe, făcută 
în urma unor constatări „la 
fața locului", ar putea irita, 
atîta timp <Sît realitatea celor 
observate de noi nu poate fi 
negată.

Există un număr de tineri 
certați cu normele bunei 
cuviințe, ca să folosim o ca
racterizare eufemistică — și 
ei sînt cunoscuți, de exem
plu, de metodiștii „Ateneu
lui Tineretului". Sînt cei care 
provoacă dureri de cap orga
nizatorilor, sînt cei care prin 
acte reprobabile terorizează 
chiar pe metodiștii „Ateneu
lui". Se pare ca metoda „ne
gocierilor" practicată frec
vent dă unele rezultate. Ceea 
ce nu înțelegem se referă 
însă la caracterul tolerant al 
acestei „metode", compromi
surile la care împinge („vă 
lăsăm să intrați, dar vă ru
găm să fiți liniștiți").

Din cîte am înțeles dintr-o 
convorbire cu tovarășul ma
ior Vasile Teodorescu (sec. 1, 
secția judiciar) pe care l-am 
întîlnit la „Ateneul Tineretu
lui", cazuri precum cel petre
cut în urmă cu o săptămînă 
și relatat de noi — sînt foarte 
rare la „Ateneul Tineretului". 
Dar atît tovarășul Vasile 
Teodorescu, cît și activiștii 
casei de cultură știu că ama
torii de scandal organizează, 
de exemplu, mici „ambusca
de" în zone învecinate cu 
„Ateneul". se plătesc 

Modern-club“ toți tinerii sînt foarte mulțumiți de orchestra 
„Discipolii'

polițele pentru micile sau 
marile neînțelegeri ale unei 
seri de dans. Oare faptul că 
aceste ciocniri se produc în 
afara incintei „Ateneului" 
poate să-i liniștească pe cei 
care trebuie să asigure res
pectarea normelor de bună- 
cuviință ? Nu se poate găsi o 
formă, prin care acești tineri 
turbulenți, binecunoscuți, re
petăm, atît ei cît și locurile 
unde-și etalează tăria pumni
lor, să fie „constrînși“ la o 
comportare civilizată ?

Deși se știe, în principiu, 
că metodiștii cluburilor tre
buie să colaboreze cu acti
viștii U.T.C. considerăm că 
nu în toate cazurile această 
colaborare depășește caracte
rul formal. Simpla prezență 
la unele acțiuni, vizarea pro
gramului într-o seară sau alta 
nu suplinesc contribuția ac
tivă. Cel puțin 
organizatorice, 
tribuție poate fi 
țială.

în orice caz, 
așteptat ca toți 
am vorbit să cunoască atît de 
exact cum se „organizează“ 
cei care tulbură liniștea dis
tracției, ce ocupații au, cine 
sînt părinții lor și, în același

HENRYK SZERYNG

timp, să nu pară a dispune 
de „soluții" pentru remedie
rea acestei situații.

în ceea ce privește speran
țele pe care și le pun mul ți 
tineri în cele două seri de la 
sfîrșitul săptămînii, iată cîte- 
va dintre acestea :

La Ateneul tineretului un 
grup de tineri electricieni 
auto (de la I.T.B. Floreasaa) 

ne spune că „sîmbăta și du
minica fiind singurele zile 
cînd putem veni la club am 
dori o seară „plină", nu nu
mai dans".

La Tehnic-club un grup de 
strungari ne vorbește de ace
eași preocupare slabă față de 
aceste seri. Firește, nu-i vor
ba să se petreacă în două seri 
ceea ce o casă de cultură 

face în cursul 
săptămîni. 
numai că 
de tineri, 
dans, vor 
dans întrucît, așa cum spun 
ei, acestea sînt singurele seri 
cînd au timp să vină la casa 
de cultură. Sperăm că spe
ranțele acestor tineri munci
tori vor fi mai potrivit apre
ciate.

Pe de altă parte, unele 
case de cultură și-au pierdut 
puterea de atracție. Credem 
că metodiștii de la Ecran- 
club dar și activiștii U.T.C. 
din sectorul 7 au obligația 
să recîștige interesul tinerilor 
ce par să fi uitat de existen
ța acestui club. Este necesară 
o mai susținută acțiune de

MIHAELA LSTRAIE!
Acum, cînd pînă și copiii 

s-au săturat de vacanță și de 
grija părinților și-și pregătesc 
ghiozdanele ca s-ajungă cînd- 
va oameni mari, ingineri, 
aviatori, doctori sau chiar re
dactori la televiziune... Cînd 
migrează păsările cum mi- 

. grează prietenii din suflete, în 
șir indian, cu aripile întinse și 
cu ciocurile larg căscate... 
Cînd nu se scrie mult, ci se 
scrie rău și nu se vorbește 
mult ci se spun prostii... A- 
cum, după ce am văzut o 
comedie „țicnită" nemaipo
menită („Arsenic și dantelă
veche“) șicuri mr. Moon, cu 
barbă șt probabil cu voce de 
tenor, luminat ca un pom de 
crăciun de artificiile blîndului 
pistolar Ness... Cînd Catinca 
Ralea și Tudor Vomicu vor 
să creadă că 1 + 1-2 și de 
aceea își zâmbesc tot timpul 
în studioul N (excelente inter
viurile cu Pierre Etaix și cu 
Peter Brock ; animate, „ani
matele“ și „ritmurile“ lui Gh. 
Căciuleanu —• foarte, foarte 
bun acest balerin care gîndeș- 
te încă și în limbi străine, mu
zica : „potabile“, Pati Provo 
— această prefabricată italia-

Treptele curiozității (wzionind-prugiamul-Tw $

popularizare în întreprinderi, 
în școli, a manifestărilor cul- 
tural-distractive desfășurate 
în cadrul Ecran-clubului.

„Concluziile" acestui raid 
rămîn aceleași, așa cum 
le-am consemnat data trecu
tă. Pe marginea lor se mai 
poate discuta oricît, impor
tant este ca neregulile sem
nalate și dorințele tinerilor 
să fie obiectul unor preocu
pări mai intense și mai con
secvente din partea tuturor.

Fotografiile : 
C. CIOBOATÄ 

nă din fulgi și mărgele care 
știe ce înseamnă să te miști 
înainte de a fi călcat pe bătă
turi de camera de luat vederi
— și reportajul de la Festiva
lul venețian, exemplu pentru 
reporterii noștri în ceea ce 
privește „mersul gurii“ ; ciu
dat, cel mult, filmul pe ver
suri soresciene al lui Dumitru

de IULIAN NEACȘU

Dinulescu — redactor la Tele
viziune — un fel de cine-ve- 
riti în care nu s-a înțeles 
bine dacă imaginile însoțesc 
versurile, versurile însoțesc 
imaginile sau nici una nici 
alta, ci numai așa, cum aț^fi 
ilustrarea unor „stări de spiri
te"). Deci astăzi, după ce „ra
pidului" a mai scos un oftat 

de babă ajunsă în sfîrșit la 11 
m de casă, după ce l-am auzit 
pe Eftimie- Ionescu, (a cărui 
voce ar trebui neapărat păs
trată pentru posteritate în 
fonoteca de aur a lui Cristian 
Țopescu). Și tot uzi, cînd am 
văzut zguduiți finalul emisiu
nii Viața satului, final de o 
noutate strigătoare la cer în 
care taraful n-a mai stat in 
stingă, iar soliștii ne-au dăruit 
zîmbetele lor mereu frumoase 
de după alți nasturi...

Acum, cînd în sfîrșit 
Telejurnalul nu ne mai spe
rie cu bubuiturile sale atît de 
melodioase altădată și astfel, 
cu o întîrziere de numai șap- 
te-opt luni, am putut fi și noi 
convinși că ne sînt apreciate 
cronicile. Cînd pină și Steaua 
fără nume, după o vacanță 
pe litoral, și-a adus aminte că 
există și se pregătește să ne 
lumineze noaptea de sîmbătă 
cu strigăte cîntate din tot 
sufletul...

Astăzi deci, după atîtea 
„cîrduri", am plăcerea să vă 
informez că de la ora 19,OS 
pînă la 18,.30 va dansa și va 
cînta Mihaela. Un copil care 
știe cum să fie Mare printre 
atâția alții.
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Deschiderea lucrărilor celui de-al 39-lea CRONICA U.T.C.

Congres international de chimie industrială

CUVlNTAREA DE SALUT
A PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI DE STAT,
NICOLAE CEAUȘESCU

«

(Urmare din pag. J)

nice, asigură condiții materiale 
pentru desfășurarea cu bune 
rezultate a muncii în acest do- 
meniu, pentru formarea de n«i 
savanți și cercetători și perfec
ționarea continuă a acestora. 
Școala științifică românească
— care are o frumoasă tradiție 
în domeniul chimiei — și-a 
adus și își aduce din plin con
tribuția la progresul general 
al țării, la sporirea avuției ma
teriale a poporului român.

*n ansamblul economiei ro
mi nești, industria chimică con
stituie cea mai dinamică ra
mură industrială a țării; față 
de anul 1938 — apreciat drept 
unul din anii cei mai prosperi 
ai României din perioada ante
belică — producția acestei ra
muri este astăzi de aproximativ 
70 de ori mai mare. în ultime
le două decenii, industria chi
mică din țara noastră s-a situat 
an de an printre ramurile cu 
cel mai înalt ritm de creștere
— și în același ritm înalt se 
prevede să se dezvolte și în vi
itor. Statul român investește 
anual fonduri însemnate 
pentru a asigura dezvoltarea 
accelerată a acestei ramuri de 
importanță hotărîtoare pen
tru progresul tehnic și econo
mic al întregii țări și ridicarea 
nivelului de trai al poporului.

Solicitată în mod nemijlocit 
de nevoile practicii, cercetarea 
românească în domeniul chi
miei a marcat și ea progrese 
importante, aducînd contri
buții valoroase la îmbogă
țirea patrimoniului științi
fic național. Ne exprimăm 
convingerea că referatele și 
comunicările ce vor fi pre
zentate în cadrul acestui Con
gres de savanții și cercetătorii 
din România vor reuși să dea 
o imagine a progreselor înre
gistrate de știința românească 
în acest domeniu, a preocu
părilor și obiectivelor de viitor 
ale cercetării în ramura chi
miei industriale. Sîntem încre
dințați, de asemenea, că va
loroasa participare a savanți- 
lor de peste hotare la acest 
Congres, dezbaterile ce vor a- 
vea loc vor da noi impulsuri 
atît cercetării românești cît 
și creației științifice mon
diale în domeniul chimiei. 
Faptul că ta această reuniune 
iau parte — alături de oameni 
de știință — specialiști și 
conducători ai unor importan
te concerne și unități indus
triale din ramura chimiei, va 
face ca lucrările Congresului 
să îmbogățească cu noi date și 
concluzii valoroase nu numai 
cercetarea științifică, ci și în
săși activitatea practică indus
trială din acest sector.

Totodată, apreciem că pre
zența acestor specialiști și re
prezentanți ai marilor între
prinderi chimice va constitui 
un bun prilej pentru noi con
tacte directe și înțelegeri între 
unitățile industriei noastre chi
mice și întreprinderile de pes
te hotare, în vederea dezvoltă
rii relațiilor lor de colaborare 
și cooperare, intensificării 
schimburilor economice.

Considerăm, stimați partici- 
panți Ia Congres, că reuniunea 
dumneavoastră, care-și începe 
astăzi lucrările, va oferi posi
bilitatea de a adinei cunoaș
terea reciprocă, de a intensifi
ca schimbul de opinii și co
laborarea dintre dumnea
voastră, spre binele și spre 
progresul general al științei, în 
folosul întregii societăți. în e- 
poca contemporană, cînd știin
ța a căpătat un caracter uni
versal, nu se mai poate con
cepe desfășurarea izolată a 
muncii de cercetare, ignorarea 
evoluției gîndirii științifice 
din alte țări, a rezultatelor ce 
se obțin într-un domeniu sau 
altul al cercetării și practicii 
mondiale. Colaborarea tot mai 
strînsă dintre savanții și cer
cetătorii din toate țările, 
schimbul frecvent de valori 
științifice și de opinii devine 
astăzi o necesitate obiectivă, 
impusă de însuși progresul

științei. Cercetarea științifică 
este unul din principalele do
menii de afirmare a geniului 
creator al unei națiuni — și 
fiecare popor, fiecare țară, 
mare sau mică, poate aduce, 
prin savanții și oamenii săi de 
știință și cultură o contribuție 
de preț la îmbogățirea tezau
rului de gîndire ș; creație al 
omenirii.

Considerăm, de asemenea, 
că în zilele noastre, cînd lu
mea se confruntă încă cu o se
rie de probleme grave, cînd 
pe diferite meridiane ale glo
bului mai ard flăcările războ
iului, mai stăruie focare de în
cordare și conflicte, misiunea 
nobilă a științei este să ser
vească eforturile omenirii de a 
salvgarda pacea, de a crea un 
climat de încredere și colabo
rare fructuoasă intre națiuni, 
de a înainta continuu pe ca
lea progresului și civilizației.

îmi exprim convingerea că 
acest Congres va marca un 
aport însemnat Ta dezvoltarea 
colaborării savanților și cerce
tătorilor pentru progresul ști
inței și, implicit, al producției 
materiale, în folosul întregii 
societăți, al vieții pașnice a 
popoarelor.

Vă urez din toată inima să 
încununați cu succes deplin 
lucrările Congresului dumnea
voastră !

Plecarea în R. P. D. Coreeană 
a unei delegații U. T. C.

Luni a părăsit Capitala îndreptindu-se spre Phenian o 
delegație a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretului, care, la invitația Co
mitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitoresc Socia
list din R.P.D. Coreeană,'va face o vizită în această țară.

La plecare, pe aeroportul internațional București—Oto- 
peni, erau de fată secretari ai C.C. al U.T.C.. membri ai Bi
roului și activiști ai C.C. al U.T.C. și ai Comitetului Executiv 
al U.A.S.R.

Au fost prezenți Kang Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București și membri ai ambasadei.

* *
în drum spre Phenian, 

delegația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist a făcut o escală 
la Moscova, unde a fost sa
lutată de Boris Pugo, se
cretar al C.C. al Komsomo- 
Tului, Ion Ciubotaru, însăr-

cinatul cu afaceri ad-ințe- 
rim al României în Uniu
nea Sovietică, Kang Chul 
Geun, ministru consilier al 
ambasadei R.P.D. Coreene 
în Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

ȘTIINȚĂ, CULTURA, 
ȘI DESTIN SOCIAL

(Urmare din pag. I)

Întîlnire la CC al P.C.R.
Luni după-amiază, tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., împreună cu to
varășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Cîrcei și Stana Drăgoi, membri 
ai C.C. al P.C.R., și Ștefan An
drei, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., s-au întîlnit cu 
delegația Alianței Populare din 
Islanda, care la invitația C.C. al

P.C.R. face o vizită în țara noas
tră. Din delegație fac parte : Sva- 
var Gestsson, conducătorul dele
gație, Gudmundur Gudmund
sson, Gudrun Gudvardardottir și 
Ingi Helgason, membri ai Comi
tetului Politic, Svandis Skoladottir 
și Hulda Sigurbjornsdottir, mem
bri ai Consiliului partidului.

Întîlnirea și discuțiile care au 
avut loc cu acest prilej s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

Cea de-a XXII-a aniversare a Zilei
naționale a

aniversare 
Republicii 

a

R.P.D. Coreene

(Urmare din pag. I) 
cercetare și aplicație ale chi
miei industriale.

Bueurîndu-se de o largă 
participare de specialiști din 
Franța, Uniunea Sovietică, 
S.U.A., R. F. a Germaniei, 
Italia. India. Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Polonia și alte 
state. Congresul oferă posibi
litatea unui larg schimb de 
opinii și informații, care vor 
prilejui elucidarea unor pro
bleme ce vor îmbogăți atît 
cercetarea științifică cît și 
activitatea practică indu
strială.

Cel de-a 39-lea Congres in
ternațional de chimie indus
trială de la București este or
ganizat de Consiliul Național 
al Cercețării Științifice, mi
nisterele industriei chimice, 
petrolului, industriei alimen
tare, industriei ușoare, indus
triei miniere și al geologiei, 
învățămîntului. Academia Re
publicii Socialiste România, în 
colaborare cu Societatea de 
chimie' industrială.

Primiți cu vii aplauze de 
participanți, în prezidiul Con
gresului au luat loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. Emil 
Bodnaraș, Ilie Verdeț. Emil 
Drăgăneecu. Manea Mănescu, 
precum și membri ai guver
nului, conducători ai unor1 or
ganisme internaționale, in
stitute de ceroetări și societăți 
de chimie, personalități de 
Drestigiu în lumea chimiei 
din țară și de peste hotare. 
Printre cei prezen-țt la festi
vitatea de deschidere a lu
crărilor Congresului se a- 
flau ministrul industriei chi
mice al R.P. Polone, Zawada 
Edward, și Pierre Pelen. am
basadorul Franței la Bucu
rești.

Deschizînd lucrările Con
gresului. acad. Cristofor Si- 
mionescu, președintele Comi
tetului de organizare, a salu
tat in numele participanților 
prezența președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a adus mulțu
miri pentru bunăvoința de a 
fi acceptat ca lucrările acestei 
prestigioase reuniuni științifi
ce să se desfășoare sub înal
tul său patronaj.

Tema Congresului. „Chimia 
și progresul“, a menționat 
vorbitorul, oferă cadrul pen
tru un larg schimb de infor
mații. pentru dezbateri utile 
și fecunde, menite să mobili
zeze noi energii și valori in 
beneficiul societății. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît cele 
aproape 400 de comunicări 
științifice înscrise în progra
mul Congresului nostru apar
țin în cea mai mare parte chi
miei aplicate. Congresul va 
constitui, desigur, o puternică 
manifestare a convingerilor 
noastre că știința și industria 
chimică modernă sînt indi
solubil legate de orogresul 
general al umanității. Acestei 
nobile cauze merită să-i slu
jim cu toată pasiunea și pri
ceperea noastră.

în aplauzele celor prezenți 
a luat, cuvîntul președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntul de salut al preșe-

dinteiui Consiliului de Stat a 
fost ascultat cu viu interes și 
aplaudat indelung de întrea
ga asistență.

A luat apoi cuvîntul prof. 
Georges Fleury, președintele 
Societății internaționale de 
chimie industrială.

Exprimind mulțumiri pre
ședintelui Consiliului de Stat 
pentru participarea sa la șe
dința inaugurală a Congresu
lui, vorbitorul a spus : Sintem 
profund impresionați față de 
acest interes pe care un șef 
de stat îl manifestă față de 
știința și de artele chimice, 
care — prin nenumărate
le lor repercusiuni asupra 
dezvoltării industriei contri
buie atît de mult la bună
starea popoarelor. Referin- 
du-se la faptul că este pen
tru prima oară cînd So
cietatea de chimie indus
trială își ține Congresul său 
internațional în România, 
Georges Fleury a subliniat că 
aceasta se datorește contribu
ției active pe care chimiștii 
români o aduc de mulți ani la 
diversele activități ale socie
tății, la progresul industriei 
chimice, climatului propice pe 
care l-a creat cercetării în 
domeniul chimiei, dezvoltarea 
impetuoasă a industriei chi
mice române. Congresul din 
1970, a spus în încheiere vor
bitorul, va constitui o ocazie 
fericită de a realiza și întări 
schimburi rodnice intre re
prezentanții industriei, sa
vanți și cercetători din dife
rite țări, fapt care, neîndoel- 
nic, va aduce o contribuție 
substanțială la progresele ne
încetate ale chimiei, pentru a 
pune în slujba omului noi 
produse de o deosebită utili
tate.

Saluti nd deschiderea la 
București a unui for atît de 
reprezentativ al oamenilor de 
știință, chimiști din diferite 
țări ale lumii, A. I. Kalinin, 
secretar științific la Acade
mia de Științe a U.R.S.S., a 
spus : Nu este întâmplător 
faptul că prezentul Congres 
s-a întrunit în România, țară 
care în ultimii ani a obținut 
succese importante in dez
voltarea producțiilor chimice. 
In prezent, chimia și indus
tria chimică reprezintă ra
muri de seamă ale economiei 
oricărei țări. Succesele chi
miei industriale aduc o con
tribuție remarcabilă la pro
gresul și prosperitatea între
gii populații de pe glob, în
trunit progresul în chimie de
termină mersul înainte al în
tregii omeniri.

în mesajul adus Congresu
lui din partea Societății de 
chimie a Franței, Guy Pan- 
netier, secretar general al So
cietății de chimie din Fran
ța. profesor la Facultatea de 
științe din Paris, a subliniat 
bunele sentimente pe care în
treaga Franță le nutrește fa
ță de poporul român și do- 
rința ca legăturile care unesc 
cele două țări, legături ce se 
bizuie pe afinități de origine 
și limbă — să devină mai vii, 
iar întâlnirile dintre chimiștii 
români și francezi mai. frec
vente, pentru a contribui prin 
vigoarea și spiritul Iod. crea
tor. la îmbogățirea tezauru
lui de valori ale științei.

Referindu-se la interesul 
deosebit acordat chimiei in 
România, vorbitorul a spus : 
Conducătorii acestei țări au 
înțeles că în măsura în care 
chimia este pusă în slujba o- 
mului, această disciplină poa
te contribui la progresul ge
neral, poate să aducă omului 
mai multă bunăstare mate
rială. Clarviziunea politică a 
Domniei-Voastre, domnule 
președinte al Consiliului de 
Stat, a spus vorbitorul, a în
țeles perfect că fără chimie
— știință a transformării ma
teriei — nu există industrie, 
fără industrie nu există co
merț. nici schimburi și în ce
le din urmă, nici progres și 
nici bunăstare pentru om. Vă 
sintem deci recunoscători că 
ne-ați primit și ne-ați oferit 
atît de generoasa dumnea
voastră ospitalitate.

Luînd cuvîntul, Tadeusz 
Urbanski, membru al Acade
miei de Științe din Polonia, 
profesor la Institutul politeh
nic din Varșovia, a spus : în 
ultimele două decenii noi am 
urmărit cu mare admirație 
progresele deosebite ale Ro
mâniei, în toate domeniile 
vieții. Am urmărit totodată 
dezvoltarea deosebită a știin
ței chimiei și în consecință 
progresele aproape miracu
loase ale industriei chimice 
românești. Trebuie să subli
niez, a spus vorbitorul, că 
această dezvoltare n-ar fi fost 
posibilă fără activitatea și 
concepția economică a guver
nului român. Consiliul So
cietății de chimie industrială 
și-a exprimat toată stima sa 
pentru chimia română ale" 
gind orașul București ca loc 
al reuniunii noastre. Vorbi
torul și-a exprimat satisfac
ția că lucrările Congresului 
se bucură de înaltul patronaj 
al președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, care se interesea
ză direct de dezvoltarea in
dustriei chimice, precum și a 
cercetării în acest domeniu.

A vorbit apoi Donald F. 
Othmer, profesor la Institu
tul politehnic din Brooklyn
— New York, șeful Depar
tamentului de inginerie chi
mică. Cu oarecare modestie 
stau aici reprezentînd marea 
industrie americană, a spus 
vorbitorul, cind mă gîndesc 
la lunga istorie a contribu
țiilor aduse științei și indus
triei noastre de România și 
de chimiștii săi. Interesul 
nostru al tuturor este astăzi 
obținerea de produse tot mai 
multe și mai bune din petrol, 
încă înainte de acest secol, 
industria petrolieră româ
nească a fost dintre cele mai 
avansate din' lume și a ex
portat „Know-how“ știința și 
tehnologia și în țara noastră, 
ajutînd astfel începuturile u- 
nor întreprinderi industriale 
oare au devenit cele mai 
mari. Astăzi noi constatăm în 
țara dumneavoastră un inte
res deosebit și un sprijin deo
sebit acordate chimiei, ra
mură a științei pusă în sluj
ba tuturor, pentru o viață 
mai bună. Realizările chimiș- 
tilor dumneavoastră sînt re
cunoscute în publicațiile chi
mice ale lumii unde apar lu
crări de mare interes pentru

chimia teoretică și industria
lă scrise de autori români. 
Din aceste contribuții, cu toți 
devenim mai bogați. Progra
mul de conferințe, comuni
cări și schimb de idei în ca
drul Congresului, a spus a- 
poi vorbitorul, constituie o 
stimulare și polenizare a 
minții fiecăruia cu lucrările 
și ideile altora și aceasta 
constituie cel mai important 
beneficiu al întîlnirii noastre.

Rostind citeva cuvinte la 
deschiderea acestui Congres 
internațional de chimie in
dustrială, Congres cu o temă 
atît de importantă — chimia 
și progresul — a spus Hein-' 
rich Sondheimer, profesor la 
Universitatea din Karlsruhe, 
directorul Departamentului 
de chimia apei din Institutul 
pentru tehnica gazelor, în
călzire și chimia apei al U- 
niversității Karlsruhe din 
R.F. a Germaniei, vreau să 
remarc faptul că România 
are o industrie in plin avînt 
și, în special, o industrie chi
mică în plină dezvoltare, iar 
pentru mine, ca chimist, a- 
ceasta înseamnă, categoric, 
progres.

Sint sigur că cel de-al 
39-lea Congres de chimie in
dustrială. a spus în încheiere 
vorbitorul, va facilita inten
sificarea legăturilor între oa
menii de știință și inginerii 
din toate domeniile tratate 
de acest Congres ; astfel, reu
niunea noastră poate consti
tui o piatră de marcaj în dru
mul spre un viitor în care 
chimia și industria chimică 
vor contribui la progresul ra
pid al tuturor, al țărilor 
noastre.

în numele Consiliului popu
lar al municipiului București 
și al cetățenilor Capitalei, 
Ion Cosma, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului, a adre
sat un călduros salut parti
cipanților la cel de-al 39-lea 
Congres de chimie industria
lă și urări de succes lucrări
lor Congresului. Vorbitorul a 
arătat că Bucureștiul, gazda 
prestigioasei manifestări ști
ințifice, este, în același timp, 
și un puternic centru al in
dustriei chimice, iar rezulta
tele obținute aici sint dovada 
certă a atenției deosebite pe 
care statul român o acordă 
acestei importante ramuri 
industriale, fără de care nu 
poate fi concepută o econo
mie modernă.

Prezența la Congres a nu
meroșilor oaspeți de peste 
hotare, a spus în încheiere 
prim-vicepreședintele Con
siliului popular al Capitalei, 
va constitui în același timp 
un prilej de cunoaștere atît 
a orașului, cit și a marilor 
înfăptuiri ale poporului ro
mân, hotărîrea sa fermă de a 
promova căile ce conduc la 
progres și colaborare fructu
oasă între popoare.

După ședința festivă de 
deschidere a Congresului, în 
prima plenară a lucrărilor, 
ministrul industriei chimice, 
ing. Alexandru Boabă, a pre
zentat conferința „Chimia și 
progresul“.

Lucrările Congresului au 
continuat în cursul după- 
amiezii în ședințe pe secții 
de specialjtate. (Agerpres)

mată, iar această cate
gorie are, și va avea din 
ce in ce mai mult, o im
portanță sociologică, a- 
dică va influența profi
lul țării nu numai prin 
rezultatele concrete ale 
muncii sale, prin desco
periri și aplicarea lor în 
practică, dar și printr-o 
mentalitate ce se va im
pune. Pentru că intelec
tualitatea științifică are 
o poziție privilegiată, 
ea se ocupă cu meca
nisme foarte abstracte, 
cu forma cea mai ab
stractizată a naturii, dar 
are și legăturile 
mai strînse cu 
reală, productivă, 
racteristica unei socie
tăți subdezvoltate este 
existența unei intelec
tualități aproape exclu
siv teoretico-umaniste. 
Societatea modernă dez
voltată, are o inte
lectualitate numeroasă 
tehnico-științifică, par
ticipantă ' nemijlocit la 
producție, dar nu limi
tată la ea, înfiptă în 
realitatea națională, dar 
gindind la scară mon
dială, factor de acumu
lare și apoi de iradiere 
a informației.

Cine a urmărit în ul
timii cinci, șase ani pre
sa, știe interesul deose
bit acordat științei de 
către conducerea statu
lui, de către tovarășul 
Ceaușescu personal. Au 
avut loc consfătuiri la 
cel mai înalt nivel, dis
cuții privind raportul 
dintre știința funda
mentală și cea aplicată, 
s-au luat măsuri orga
nizatorice al căror sens 
a fost potențarea ener
giei creatoare a unei în
tregi generații de tineri 
cercetători. Tocmai pro
gresele realizate ca ur
mare a acestor măsuri 
(sînt de menționat cer
cetările școlii fizice 
la Cluj, condusă 
prof. Ion Ursu care au 
făcut posibilă în mod 
direct ținerea congresu
lui AMPERE la noi) do
vedesc importanța fac
torului politic în dez
voltarea științei. Deși 
eforturile și investițiile 
sînt extrem de impor-

cele 
viata

Ca-

de 
de

tante, ogranizarea insti
tuțională are un rol 
major, ca și existența 
unui climat de creație, 
a unor raporturi etice, 
umane, ce potențează și 
finalizează aceste efor
turi. După cum este o 
iluzie tehnocratică ideea 
că dacă se dezvoltă 
știința și tehnica, se re
zolvă problemele 
nomice ale 
Descoperirile 
sînt făcute și aplicate 
de oameni, și 
tind competența celor 
care le folosesc, a con
ducătorilor de 
prinderi, ele au 
de un climat 
pentru a realiza 
greș autentic. De aceea 
perfecționarea metode
lor de conducere a eco
nomiei și, în ultimă ins
tanță, întregul proces 
de democratizare a so
cietății sînt structural 
legate de folosirea roa
delor efortului nostru 
în domeniul științei. So
cietatea este o structură 
în care componentele, 
toate componentele, se 
intercondiționează.

în această lumină tre
buie să vedem și desfă
șurarea manifestărilor 
muzicale legate de fes
tivalul și concursul E- 
nescu. Nu e vorba nu
mai de un act de pioșe
nie față de un remarca
bil artist român, ci de 
implicarea publicului 
nostru, în contact cu o 
artă superioară, cu mari 
interpreți și strălucite 
valori culturale. Nu ca 
o eliberare din cotidian, 
pentru a pluti în zonele 
superioare ale spiritu
lui, ci pentru a întreți
ne deschiderea noastră 
spre lume, condiție 
esențială a creativită
ții. Un om de știință li
mitat doar la specialita
tea sa devine un simplu 
executant tehnic, idei
le noi, în orice dome
niu, apar dintr-o dispo
ziție avintată a întregii 
personalități și, mai 
ales, sînt forme de ma
nifestare a imaginației, 
în această calitate uma
nă esențială se unifică 
arta și știința, de dez
voltarea ei depinde pro
gresul întregii societăți.

Cea dc-a XXII-a 
a Zilei naționale a 
Populare Democrate Coreene _ 
prilejuit, organizarea, luni după- 
amiază, a unei adunări festive 
la Clubul sindicatelor sanitare 
din Capitală, manifestare la 
care au participat reprezentanți 
ai Ministerului Sănătății, ai 
sindicatelor lucrătorilor din in
stituțiile sanitare, un numeros 
public.

Despre semnificația evenimen
tului au vorbit dr. Ioviță Stănes- 
cu, directorul spitalului „Dr. Ion 
Cantacuzino“ și ambasadorul 
R.P.D. Coreene, Kang Iăng Săp.

în cadrul manifestărilor prile
juite de Ziua națională a R.P.D. 
Coreene, Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat luni, la Casa 
de cultură a institutului, o seară 
culturală.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Costică Alecu, vice
președinte al I.R.R.C.S., ziaristul 
Radu Bogdan a împărtășit im
presii dintr-o călătorie în R.P.D. 
Coreeană.

în continuare, asistența a vi
zionat filmul artistic „Fata din 
munții de diamant“, producție a 
studiourilor din această țară.

eco- 
societății. 

științei

ele pre-

între- 
nevoie 
politic 

un pro-

Luni la amiază, a plecat la 
Moscova tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele în funcțiune al Co
mitetului Executiv al Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc, pentru a prezida lu
crările Comisiei de redactare, 
constituită de Comitetul Exe
cutiv al C.A.E.R., pentru pre
gătirea materialelor recoman-

date de Sesiunea a XXIIT-a 
(specială) și de a XXIV-a Se
siune a Consiliului.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, erau prezenți tovară
șul Janos Fazekas, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, și membri ai 
ambasadei.

SPORT • SPORT
Canotaj academie

CAMPIONI MONDIALI

ți

MONTREAL 7 (Ager
pres). — Canotajul acade
mic românesc a obținut un 
succes strălucit la campio
natele mondiale din acest 
an, adjudecindu-și prin

«
■

echipajul Ștefan Tudor, Pe
tre Ceapura și Gheorghe 
Gheorghiu (antrenor Popa 
Dumitriu), prima medalie 
de aur din istoria sa.

Campionatele europene de talere

Primele focuri de efect
Poligonul Tunari reunește, înce- 

pînd de ieri, tot ce are mai bun 
tirul cu arma de vînătoare pe con
tinent : 252 de^ sportivi, reprezen
tînd 25 de țări, care își dispută 
Campionatele europene de talere.

Ieri după-amiază, pe platoul din 
fața pavilionului central mărgi
nit de steagurile țărilor partici-

VIATA ȘTIINȚIFICĂ
(Urmare din pag. 1) 

aparțin în exclusivitate institu
tului. Vă dau cifrele fără să co
mentez. Din 520 cadre didactice 
titulare în institut, 94 dețin 
titlul de doctori ingineri. Alți 
218 sînt doctoranzi, 29 cadre di
dactice au dreptul de conducă
tori de lucrări pentru doctora- 
tură în 27 specialități.

— Să discutăm despre bene
ficiile institutului, ale procesu
lui de învățămînt de pe urma 
acestei inteligențe cultivate și 
ridicate, prin muncă științifică, 
la gradul unui titlu.

— Pentru etapa pe care o dis
tingem în evoluția învățămintu- 
lui superior românesc, benefi
ciile nu sînt ieșite din comun, 
spectaculare, ci firești. Bună
oară, am ajuns în momentul în 
care' ne impunem asigurarea 
procesului de invățămint cu 
cursuri scoase de profesorii 
noștri.

Asigurînd procesul de învăță
mînt cu cursuri tipărite, putem 
deplasa mai mult activitatea 
studenților spre munca indivi
duală, exercițiu de laborator, 
elaborarea de proiecte, dezba
terea în semi-n.arii,

în felul acesta, în anul urmă
tor pe care-1 întîmpinăm ne 
putem îngădui un ritm mai ac
celerat în acțiunea de moderni
zare a învățămîntului. Interesul 
nostru este ca această activitate 
să aparțină, de la concepție la 
realizare, institutului. Or, pre
ocupările științifice ale colec
tivului didactic ne îndreptățesc 
să ne bizuim în principal 
pe automodernizare. Institu
tul nostru deține prima expe
riență a unui centru de calcul 
propriu. Mai recent, a intrat în 
circuit primul — și cred că este 
unic în țară — centru de în
vățămînt programat. Viitorul 
este al acestui sistem de învă- 
tămînt, nu în sensul că el va

lua locul profesorului, dar îl va 
elibera de aspectele oarecum 
mecanice din procesul de in
struire, înlesnindu-i un cîștig de 
timp pentru munca științifică și 
adincirea procesului formativ al 
studenților.

— După cîte știm, politehnica 
dv. este cunoscută pentru o 
exigență de la oare nu se ab
dică...

— Cu nici un chip. Chiar și 
atunci cînd contau foarte mult 
procentele de promovare, noi 
am rezistat tuturor criticilor 
păstrând constante pretențiile 
față de studenți. Sîntem de pă
rere că un colectiv didactic se 
impune studenților prin com
petență și severitate. Fluctuații
le, în această privință, sînt ex
cluse. Vor mai fi fiind și cadre 
didactice mai blînde, care se lasă 
furate de dărnicia calificative
lor, dar sînt puține. Dacă mă 
gîndesc bine, procentul de pro
movare, ponderea calificativelor 
pe criterii slabe, bune și foarte 
bune se mențin constante de 
cîțiva ani. Și nu mi se pare că 
această constanță poate fi nu
mită lipsă de progres, dimpo
trivă.

— V-ani ruga, tovarășe rec
tor, să ne vorbiți și despre rela
țiile profesor—student 
de obligațiile procesului 
vățămint.

— Profesorul nu poate 
fără ucenici și el ține cu 
bire la acea patronare a 
ciei studențești fără examene. O 
dovadă : efervescența din viața 
cercurilor studențești. Sînt vreo 
patruzeci în institut, cuprinzînd 
citeva sute de studenți — toți 
acei care se obligă să facă mai 
mult decît le cere școala, se 
simt colaboratori ai catedrelor 
în planurile acestora de cerce
tare. Dar mie mi se pare că cel 
mai mare cîștig în cercul știin
țific studențesc nu trebuie să

dincolo 
de în-

exista 
deose- 
uceni-

fie realizarea unei cercetări ine
dite — deși avem și studenți 
autori de lucrări proprii — cit 
dobindirea exercițiului in cerce
tare, a calităților de. cercetător. 
Un cercetător se formează în 
5—10 ani și dacă tînărul își fo
losește o parte din studenție 
pentru a invăța ABC-ul cerce
tării, avem dintr-o dată avan
tajul că-1 trimitem munții 
științifice inițiat, cu stagiatu- 
ră de cîțiva ani, că-1 descoperim 
în școală pentru cercetare.

— Ce ne-ați răspunde dacă 
v-am întreba ce vă nemulțu
mește ?

— Mă nemulțumește împu
ținarea numărului de tineri 
care se îndreaptă, în ultimii ani, 
spre studiile tehnice. înseamnă 
că nu sint obișnuiți cu efortul, 
îi sperie greul studenției la 
politehnică, greul ingineriei, că 
înclină spre o viață comodă, 
trădindu-și de multe ori pasiuni 
certe pentru studii tehnice. A- 
ceasta ar fi și o temă, o adresă 
pentru deficitara noastră orien
tare profesională. Apoi, nu -sint 
adeptul sistemului nestimulativ 
de burse. Aș crede că trebuie să 
găsim soluția să nu-1 punem 
alături pe studentul cu 7 și pe 
cel cu 9.50 ci. să-i diferențiem, 
să le dăm satisfacții materiale 
pe criteriul calității muncii. Iar 
dacă aș avea căderea, aș elabora 
o prevedere potrivit căreia re
petarea anilor de studiu să fie 
făcută pe cheltuielile familiei 
și nu statul să plătească unul, 
doi și chiar trei ani 
plus pentru repeten' 
sistem echitabil.

Am încredere că menținerea 
aceluiași barem de cerințe ne va 
conduce, in cele din urmă, la o 
studenție integrală, pe traseul 
celor cinci ani de facultate, re
nunțând la acei care o transfor
mă in citeva sesiuni de exa
mene.

de studiu in 
iți. Ar fi un

de 
nu 

unei

pante, a avut loc festivitatea 
deschidere — manifestare ce 
lipsește din programul nici 
reuniuni sportive de prestigiu. Cea 
de a, 31-a ediție a C.E. de talere 
aruncate din șanț (trap) și a 17-a 
la talere aruncate din turn (skeet) 
au fost declarate deschise de că
tre președintele Federației româ
ne de tir, și președinte al juriului 
C.E., Gheorghe Pasat.

Liniștea, tulburată doar de fan
fara și aplauzele numeroșilor spor
tivi șl spectatori care au ținut să 
nu piardă nici chiar „amănuntul“ 
deschiderii, nu avea să dureze 
prea mult. Pe unul din ștandurile 
destinate probelor de șanț (trap) 
au și început să răsune primele 
împușcături : cel mai harnici din
tre trăgători au solicitat un prim 
antrenament de acomodare. Și n-a 
fost greu de observat __ au recu-
noscut-o chiar și neinițiații — că 
aproape toți sportivii ce s-au pe
rindat pe pozițiile fixe de sub care 
țîșneau talerele în zborul lor ra
zant, se foloseau doar de primul 
foc al armei. Rareori au răsunat 
două împușcături „legate", semn 
că talerul se făcea țăndări de pri
ma dată. Semn că lupta sportivă 
va fi deosebit de strînsă... Mal 
ales că, printre partfeipanții la 
actuala ediție se numără mulți ta- 
leriști de renume mondial. Prin
tre ei, Iuri Turanov (U.R.S.S.) 
campion mondial la skeet. Ion Du- 
mltrescu, campion olimpic la Ro
ma, Gheorghe Florescu, clasat al 
cincilea la Mexico, belgianul Guy 
Renard, campion mondial cu doi 
ani în urmă și mulți alții. „Nu vor 
avea de cîștigat decît spectacolul 
și... recordurile^poate chiar și cele 
continentale sau mondiale, nu nu
mai cele naționale ale participan
ților — este de părere directorul 
de concurs și secretarul general al 
F.R.T.. prof. Gavrilă Barani. Iar în 
ideea de a înlesni tentativele, dat 
fiind numărul mare de înșeriert, 
pentru probele de șanț am mai a- 
dăugat o zi, cea de a patra, în ca
re se va mal trage o manșe de 50 
de talere".

După tragerea la sorți a concu- 
renților pentru alcătuirea seriilor 
și ordinii de intrare pe ștanduri, 
după primele antrenamente, iată 
că azi, la primele ore ale dimine
ții (ora 8) au început să răsune 
primele focuri de efect. Trei zile 
încă și proba de debut a actuale
lor C.E. — talere aruncate din 
șanț — ne va furniza primii cam
pioni : la individual (duDă 200 de 
talere), pe echipe (după primele 
150 de talere din proba individua
lă), femei (150 t.) și Juniori (150 t.). 
Va fi apoi rîndul skeel-ului...

m REAMINTIM CA ZIARUL 
NOSTRU A INSTITUIT CUPA DF, 
CRISTAL A „SCINTEII TINERE
TULUI" — PE CARE A ȘT RF.- 
MIS-O COMISIEI DE ORGANI
ZARE — TROFEU CE URMEAZĂ 
A FI ATRIBUIT JUNIORULUI 
(STRĂIN SAU ROMAN) AUTOR 
AI, CELOR MAI VALOROASE 
PERFORMANȚE A „EUROPENE
LOR".

VIOREL KABA
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După deturnările

de avioane

După cum s-a mai anunțat, 
în cursul zilei de duminică s-au 
efectuat trei deturnări de avi
oane, pentru care și-a _asumat 
răspunderea Frontul 
pentru Eliberarea 
(F.P.E.P.). Un avion 
747“ al companiei

Popular
Palestinei 

„Boeing 
americane 

„Pan American“ a fost obligat 
să aterizeze duminică seara la 
aeroportul din Amman. Ulte
rior. avionul a decolat din nou, 
fiind îndreptat spre Cairo. La 
opt minute după aterizarea pe 
aeroportul capitalei egiptene, a- 
vionul a fost aruncat in aer. 
Pasagerii au reușit să se salve
ze.

Celelalte două avioane — un 
„DC-8“ al companiei „Swiss- 
air“ și un „Boening-707" al so
cietății americane T.W.A. — sînt 
reținute împreună cu cei 288 de 
pasageri și membri ai echipaje
lor într-o localitate situată în 
deșertul Iordaniei. In cadrul u- 
nei conferințe de presă, un pur
tător de cuvînt al Frontului 
Popular pentru Eliberarea Pa
lestinei a declarat că femeile și 
copiii, cu excepția celor israe- 
lieni, de la bordul avioane
lor companiilor „Swissair“ și 
„T.W.A.“ deturnate către Ior
dania, vor fi eliberați — tran
smite agenția France Presse.

O altă tentativă de deturnare 
a unui avion al societății israe- 
liene „EL-AL“ a eșuat.

Agenția France Presse rela
tează că F.P.E.P. a adresat gu
vernului elvețian un ultimatum 
in care cere autorităților de la 
Berna să elibereze trei deținuți 
palestinieni arestați și judecați 
in Elveția în cursul anului tre
cut tot pentru acte de piraterie 
aeriană, in schimbul punerii în 
libertate a pasagerilor.

Pentru a obține eliberarea pa
sagerilor avionului companiei 
„Swissair“, deturnat duminică 
către Iordania, guvernul federal 
elvețian a hotărit, în urma unei 
reuniuni de urgență, să proce
deze la punerea în libertate a 
celor trei palestinieni, judecați 
și condamnați în Elveția.

Din Londra agenția Reuter 
transmite că F.P.E.P. a cerut 
guvernului britanic să elibereze, 
in decurs de 72 de ore, pe unul 
din cei doi autori ai tentativei 
de deturnare a avionului „Boe- 
ing-707“. Pe de altă parte, se 
anunță că ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii a cerut 
Consiliului de Comerț al țării 
să mențină la Londra avionul 
companiei israeliene „El Al“, 
care a făcut obiectul tentativei 
eșuate, pentru a putea deschide 
o anchetă asupra incidentului. 
După cum s-a anunțat, în timpul 
luptei angajate 
nului, unul din 
a fost ucis.

la bordul avio- 
cei doi răpitori
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Vizita delegației militare
române în R.D. Germană

BERLIN 7 (Agerpres). —- Luni, 
membrii delegației militare ro
mâne, condusă de general-colo
nel Ion Ioniță, după ce au vi
zitat punctul de transbordare 
de la Sassnitz, au fost oaspeții 
flotilei comandate de contra
amiralul Gustav Hesse.

în continuare, delegația a vi
zitat școala de ofițeri ai Marinei 
populare a R.D.G.. „Karl Liebk- 
neckt“ din Stralsund, unde a 
avut loc o adunare consacrată 
frăției de arme dintre Forțele 
Armate ale Republicii 
te România și Armata 
a R. D. Germane.

Au participat general 
tă Heinz Hoffmann. 
apărării naționale al R.D.G., a- 
miral Waldemar Verner și gene- 
ral-locotenent Siegfried Weiss, 
adjuncți ai ministrului, viceami
ral Willi Ehm, comandantul 
Marinei populare, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat, generali, amirali, ofițeri 
și militari din garnizoană.

Luind cuvintul, general de 
armată Heinz Hoffmann a sa
lutat delegația militară română, 
în numele C.C. al P.S.U.G. și a 
primului său secretar, tovarășul 
Walter Ulbricht. în numele Mi
nisterului Apărării Naționale al 
R.D.G. „Ca prieteni și frați de 
arme — a spus vorbitorul — au 
venit la noi reprezentanții Ro
mâniei socialiste. Ca prieteni și 
frați de arme i-am primit în 
R.D.G. Ca prieteni și frați de 
arme ii salutăm azi, cu prilejul 
acestei întilniri“.

Referindu-se la relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și 
R. D. Germană, general de ar
mată Heinz Hoffmann a arătat 
că ele se adincesc neîncetat. 
„Formele multiple, de colaborare 
pe plan economic, cultural și 
militar — a subliniat vorbitorul 
— își găsesc expresie în acțiu
nea comună pe plan politic. Re
publica Socialistă România duce 
o activitate deosebit de impor
tantă pentru asigurarea păcii în 
Europa, acționează cu perseve
rență pentru recunoașterea, pe 
baza dreptului internațional, a 
R.D.G. și pentru primirea ei in 
O.N.U. Aceasta ne bucură foar
te mult. Privim vizita dv., dragi 
tovarăși români, ca o verigă în 
lanțul relațiilor principiale din
tre statele noastre, ce se apro
fundează mereu“.

La rindul său, general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România, a transmis militarilor 
Armatei Populare, oamenilor 
muncii din R.D.G., un cald și 
tovărășesc salut din partea mi
litarilor, din partea tuturor oa
menilor muncii din România. 
Referindu-se la succesele pe care 
R.D.G. le-a obținut în toate do
meniile de activitate, în cei 21 
de ani de existență, vorbitorul 
a spus : „Poporul român, pro
fund atașat idealurilor de liber
tate și progres, a fost din pri
mul moment alături de oamenii 
muncii din R.D.G., în luptă lor

Soci al is -
Populară
de airoa- 
ministrul
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pentru construirea socialismului, 
pentrupentru consolidarea primului 
stat al muncitorilor și țăranilor 
din istoria poporului german. 
In rindul marilor înfăptuiri cu 
care poporul R.D.G. se mîndreș- 
te în mod legitim se înscrie, 
fără îndoială, făurirea unei ar
mate proprii de tip nou, armată 
bine înzestrată, cu armament și 
tehnică de luptă modernă, care 
dispune de cadre talentate și te
meinic pregătite ce conduc cu 
pricepere procesul de instruire 
și educare a contingentelor, la 
nivelul exigențelor contempora
ne“.

După ce a subliniat succese
le pe care oamenii muncii din 
România le-au obținut sub con
ducerea P.C.R., în traducerea in 
viață a programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului, 
general-colonel Ion Ioniță a 
spus : „Acordînd toată atenția 
întăririi capacității de apărare 
a patriei, ridicării capacității 
combative a forțelor armate, 
partidul educă pe militari în 
spiritul prieteniei, al strînsei 
legături de colaborare cu mili
tarii armatelor țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
ale tuturor țărilor socialiste, pe 
baza principiilor pe care se în
temeiază relațiile dintre țările 
noastre, ale stimei, respectului 
reciproc și spiritului camarade
resc. România socialistă acțio
nează pentru întărirea și dezvol
tarea acestor relații de colabo
rare. astfel ca la nevoie armate
le noastre frățești, luptînd îm
preună, să poată da riposta cu
venită oricărei agresiuni impe
rialiste. apărînd integritatea te
ritorială, independența și suve
ranitatea țărilor noastre, cauza 
socialismului și păcii în lume“.
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R.P.D. Coreeană a obținut 
importante succese în dez
voltarea ei industrială. Ima
ginea noastră înfățișează un 
nou lot de tractoare produ
se de uzinele din R.P.D. 

Coreeană.

După alegerile din Chile

Programul expus

de Salvador Allende
dinSalvador Allende, reprezentantul forțelor de stingă 

Chile, care la alegerile de vineri pentru funcția de președinte 
al țării a obținut cel mai mare număr de voturi, a ținut du
minică o conferință de presă în care a trasat programul său 
de guvernare, în cazul că Congresul îl va desemna în fruntea 
statului.

După ce a anunțat că inten
ționează să inițieze o largă 
reformă constituțională și să 
transforme actualul sistem e- 
lectaral al țării pentru a per
mite o mai mare participare a 
maselor la rezolvarea proble
melor politice, Allende s-a re
ferit la acțiunile pe are le pre-
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AMBUSCADE IN CANARE

conizează pe tărîm economic. 
El a subliniat că guvernul său 
de unitate populară va „recu
pera bogățiile țării din mîinile 
monopolurilor, în principal cu
prul, care vor fi naționaliza
te“.

Referindu-se la problemele 
de politică, externă, el a afir
mat 
relații
mice
țările
Chineză, Cuba, R.P.D. Core
eană și R.D. Vietnam, în spiri
tul respectului principiilor ne
intervenției și independenței“.

Abordînd problemele care 
frămîntă continentul latino-

că „Chile va întreține 
diplomatice, econb- 

și culturale cu toate 
lumii, inclusiv cu R.P.

• Baza üé la Maspalomas și „port-avioanele fixe“ • Minele
fabuloase de la Bou Craa • MAPAIAC în acțiune

Cuvintarea lui IV. Gomulka
VARȘOVIA 7 — Coresponden

tul Agerpres, Iosif Dumitrașcu, 
transmite : Cu prilejul sărbăto
ririi „Zilei recoltei“, Wladislaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a rostit un discurs 
în care s-a referit la problemele 
agriculturii și la unele aspecte 
ale politicii externe.

El a arătat, printre altele, că 
iarna deosebit de lungă și pri
măvara abundentă în precipitații 
au făcut ca, in pofida progre
sului înregistrat în procesul de 
mecanizare și chimizare a agri
culturii, recoltele din acest an 
să fie mai mici decît anul tre
cut, ceea ce impune necesitatea 
importului în continuare de ce
reale și nutrețuri. S-a înregis
trat, de asemenea. o scădere 
față de 1969 a șeptelului atît la 
cornute cit și Ia porcine. Refe
rindu-se la sarcinile viitorului 
plan cincinal, W. Gomulka a 
arătat că în fața sectorului agri
col se află misiunea de a inten
sifica producția vegetală și ani
malieră.

Abordînd probleme de politică 
externă, vorbitorul a relevat in
tensificarea tendințelor de con
solidare a securității și păcii pe 
baza principiilor întăririi fron-

tierelor actuale și ale renunțării 
la folosirea forței în relațiile 
dintre state. Aceste tendințe — a 
arătat el in continuare — își 
găsesc expresia in tratatul din
tre U.R.S.S. și R.F. a Germa
niei, care creează condiții de 
stabilire a unor relații normale 
și a colaborării economice în 
interesul dezvoltării pașnice a 
întregii Europe. El a relevat apoi 
că în această direcție tind și 
convorbirile pe care le poatrtă 
guvernul Poloniei și guvernul 
R.F. a Germaniei. Intenția noas
tră — a sublimat vorbitorul —■ 
este încheierea unui tratat in ve
derea normalizării relațiilor din
tre cele două țări pe baza re
cunoașterii caracterului defini
tiv al graniței vestice polone
ze și a renunțării din partea 
R.F. a Germaniei la orice pre
tenții teritoriale. Normalizarea 
relațiilor dintre țările membre 
ale Tratatului de la Varșovia și 
R.F.G. — a remarcat W. Gomul
ka — are drept scop înlăturarea 
principalei surse de încordare în 
Europa și crearea de condiții in 
vederea realizării unei colaborări 
favorabile intre toate popoarele 
Europei pe baza principiului co
existenței pașnice.

PENTRU „SCINTEIA TINERETULUI“

început de septembrie
Doar un bilețel dactilografiat. Pe avi

zier este anunțată tradiționala conferință 
de presă. Mesele, de obicei încărcate cu 
texte informative, nu oferă ziariștilor decît 

o publicație întîrziată. Culoarele de la 
„Pressehaus“ cunosc tăceri nefirești. Dimi
neața o ploaie măruntă se abătuse peste 
Bonn dar către amiază mercurul a urcat în 
termometre : o căldură moleșitoare, mai 
rară într-o zi de septembrie, învăluie ora
șul de pe Rhin.

în sala de o eleganță sobră de la 
.Pressehaus" tronează calmul. La orele 15, 

recizie de orologiu public, ziariștii 
apariția. Au venit, parcă, fără 
îndeplinească, un ritual. După

cu o precizie de orologiu public, ziariștii 
și-au făcut apariția. Au venit, parcă, fără 
grabă, să îndeplinească. un ritual. După 
un minut, conferința de presă a început. 
Mai întîi comunicări : concediul cancelaru
lui a luat sfîrșit, dl. Brandt revenind în.țară 
prin Hamburg. O reuniune vest-europeană 
consacrată mediului urban va avea loc în 
septembrie. Ministrul federal Schiller plea
că la Moscova către sfîrșitul lunii. Două- 
trei întrebări sînt urmate de răspunsuri 
laconice. Puțini iau notițe. După opt mi
nute, conferința de presă ajunge la final. 
„Sîntem încă în vacantă politică și la Bonn 
noutățile interesante au devenit mai puțin 
numeroase“ — mă informează amabil un 
confrate. Este un scurt antract înaintea sta
giunii autumnale. Miniștrii și deputății abia 
se reîntorc din concediu. Prin clădirea 
Bundestagului se plimbă turiștii. Sînt, s-ar 
părea, aceiași pe care i-am întîlnit în 
casa-muzeu Beetnoven. Aparate de foto
grafiat, carnețele și broșuri, un ghid care 
vorbește fără încetare. Curiozitatea le este 
parțial satisfăcută la Bundestag : doar un 
film de scurt metraj îi plasează în viața 
parlamentară. Duelurile verbale se consu
mă, deocamdată, pe ecran.

Firește, acalmia acestui sfîrșit de vacanță 
nu presupune absența unor preocupări de 
actualitate. Titlurile ziarelor sînt poate mai 
șterse decît de obicei, înfruntările între 
purtătorii de cuvînt s-au împuținat și, to-

la Bonn
tuși, vacanța nu relaxează relațiile între 
forțele politice antagoniste, ci doar amînă 
scadențele. La Oficiul federal de presă și 
informații, dr. Werner Muller ne enumera 
proiectele guvernamentale în domeniul 

prioritățile le dețin învățămîntul, 
iblemele sociale.

intern — pi , 
știința, urbanistica și problemele soci-.». 
Programul de reforme presupune o mo
dernizare pe multiple planuri în perspec
tiva anului ~
eclipsează înfrucîtva proiectele 
Evenimentul care a încununat vara politi
că — tratatul sovieto-vest-german — ră- 
mîne în actualitate și, în începutul de sep
tembrie, multe convorbiri au drept punct 
de pornire această temă. Un ultim sondaj 
de opinie publică indica o cifră infimă a 
indiferenților: doar 5 la sută din cei ches
tionați. însă semnificațiile sondajului nu 
se opresc la această cifră. Se știe, oamenii 
politici și ziarele au examinat tratatul de 
pe poziții diferite. Sondajul a relevat o 
sensibilă deplasare în aprecierile formu
late de populație : 75 la sută din persoa
nele chestionate au aprobat semnarea im
portantului document și numai 20 la sută 
s-au pronunțat împotrivă. Dl. Klaus Flegel, 
membru al conducerii Partidului Social-De-

2 000. Dar politica externă 
interne.

membru al conducerii Partidului Social-L _ 
mocraf, înfățișîndu-ne concluziile sondaju
lui, subliniază larga preocupare față de 
destinul Europei și în acest cadru situa po
litica răsăriteană a actualului cabinet de 
la Bonn.

„Divizarea Europei în blocuri opuse este 
produsul războiului rece — remarcă dl. 
Flegel. Spre fericirea popoarelor continen
tului, nefasta perioadă aparține trecutului, 
în ceea ce ne privește credem că blocurile 
bazate pe echilibrul militar pot fi treptat 
lichidate. Dezvoltarea relațiilor bilaterale 
între statele europene este în măsură să 
accelereze acest proces. O conferință eu
ropeană nu poate fi concepută ca o în- 
tîlnire între două blocuri. Fiecare partici
pant la conferință trebuie să fie un mem
bru cu drepturi egale la adăpost de orice

imixtiuni. Nu este cazul ca o țară să imș 
pună alteia poziția sa. Pentru a se realiză 
cooperarea și înțelegerea, toate statele — ' 
indiferent de dimensiuni — trebuie să aibă 
dreptul de a-și alege forma de stat, di
recțiile dezvoltării".

Este seara tîrziu, restaurantul hotelului 
„Schlosspark“ s-a golit. Dl. Flegel — care 
conduce importanta secție organizatorică în 
cadrul P.S.D. — ne vorbește despre pers
pectivele evoluției interne („un partid care 
dorește să promoveze o nouă politică ac
ționează din primul an al guvernării") și 
despre raporturile cu tînăra generație. In 
1973 vor . ................ '
tineri — ca urmare a reducerii vîrstei la 
care cetățenii se pot prezenta la urne. La 
cele mai recente alegeri votanții pînă la 
24 de ani au optat în proporție de două 
treimi pentru P.S.D. Dl. Klaus Flegel apre
ciază că „tineretul taciturn" (pe care îl 
consideră mai numeros decît indică apa
rentele) poate deveni un rezervor de vo
turi pentru P.S.D.

în zilele petrecute în R. F. a Germaniei, 
la invitația Clubului presei pentru tineret, 
am poposit în birouri ministeriale, în re
dacțiile unor ziare, la sediile multor orga
nizații. Din bloc-notesul încărcat cu însem
nări, transcriu, în încheiere, cele spuse de 
dr. Wolfgang Reifenberger, președintele 
BDKJ (tineretul catolic) : „Tineretul diferi
telor țări ale Europei caută pacea, refuză 
împărțirea lumii în blocuri. Dorim să co
laborăm cu tinerii de pretutindeni, chiar 
dacă între noi mai există puncte diver
gente. O condiție necesară pentru aceasta 
o reprezintă depășirea diviziunii conti
nentului. Pe acest drum ne întîlnim cu 
tineretul român, față de care nutrim pro
funde sentimente de amiciție".

aporturile cu finora generație. In 
fi 5 000 000 de votanti în plus —

EUGENIU OBREA
"Bonn, septembrie 1970

Tn două puncte din arhipelagul Canarelor au fost semna
late, în cursul săptămînii trecute, atacuri armate împotriva po
liției militare spaniole. Pentru prima oară lupta localnicilor îm
potriva regimului colonial ia această formă. Un comunicat al 
MAPAIAC (mișcarea pentru autodeterminarea și independența 
arhipelagului insulelor Canare) anunța formarea unor „deta
șamente de guerilarzi". în ansamblul luptei pentru autodeter
minare a populației Canarelor, care a luat o amploare cres- 
cîndă în ultimul deceniu, decizia MAPAIAC și primele ambus
cade în care au fost prinși polițiștii spanioli, marchează un 
moment deosebit.

Cucerite prin forța armelor la 
sfîrșitul secolului al XV-lea de 
către spanioli, Canarele con
stituie — împreună cu Rio de 
Oro, așa-numita „Sahară spa
niolă“ — una din ultimele po
sesiuni din vechiul imperiu co
lonial al Spaniei. Atît bogățiile 
naturale (în primul rînd fosfa- 
ții) cît, mai ales, poziția strate
gică a arhipelagului tentează 
Madridul să se cramponeze de 
pozițiile pe care le deține în a- 
ceastă rămășiță a vastelor sale 
domenii coloniale.

Insulele Canare sînt actual
mente insistent solicitate de 
oficialitățile militare americane. 
Baza pe care N.A.S.A. a in
stalat-o în 1960 la Maspalomas 
este centrul principal de tele
ghidai și telemăsurarea sateli
ților militari strategici ameri
cani. Prin acorduri secrete cu 
Washingtonul, principalele ae
roporturi din arhipelag (în spe^ 
cial cele de la Lanzarota și 
Fuerteventura) au fost amena
jate pentru a putea primi toate 
tipurile de avioane militare, in
clusiv avioane strategice „B-52“. 
In jurul majorității insulelor au 
fost amenajate instalații radar 
de detectare la distanță mare, 
de urmărire și localizare pentru 
apărarea instalațiilor de rache
te strategice amplasate deja 
sau prevăzute a fi instalate. Pe 
lingă rolul de „port-avioane 
fixe“ rezervat, pare-se, de Pen
tagon Canarelor, arhipelagul 
ținut încă sub dominația colo
nială spaniolă joacă un rol 
important datorită porturilor 
sale foarte moderne. Porturile 
acestea ocupă actualmente u- 
nul din primele locuri din lume, 
după închiderea Canalului de

Suez care obligă toate vasele 
ce fac ocolul Africii să se o- 
prească în zona Canarelor. In 
plus, aeroporturile civile din 
arhipelag sînt ca un fel de plă- 
mîni pentru regimurile rasiste 
din Africa de sud și Rhodesia al 
căror trafic aerian se face, în 
mare măsură, pe rute cu escală 
în Canare.

Avantajelor deținerii unor a- 
semenea atuuri strategice li se 
adaugă cele de ordin econo
mic. Uriașele rezerve de fosfați 
au și început să fie amplu ex
ploatate (pentru anul acesta 
este prevăzută extragerea unei 
cantități de un milion de tone). 
Minele de la Bou Craa șînt, 
după aprecierea specialiștilor, 
de-a dreptul fabuloase și la 
Madrid s-a anunțat că cifra 
de 2—3 milioane de tone anual 
constituie o perspectivă foarte 
apropiată, condiționată doar 
de obținerea unor noi surse de 
investiții. Rezervele .de mangan 
și fier au început și ele să fie 
exploatate intens.

Tocmai această exploatare 
febrilă, maximală, care ia as
pectul unei jefuiri în forță a 
bogățiilor arhipelagului și, pe 
de altă parte, periculozitatea 
implantării instalațiilor militare, 
impulsionează mișcarea pen
tru autodeterminare din Canare. 
Bogățiile arhipelagului nu sînt 
inepuizabile, dimpotrivă. Și ex
ploatarea masivă la care le 
supun „puterea tutelară“ și so
cietățile străine riscă să arunce 
în cea mai totală lipsă de pers
pectivă locuitorii Canarelor. Ca 
să nu mai vorbim de primej
diile care derivă din prezența 
unor baze de rachete și avia
ție strategică.

Creșterii mișcării pentru auto
determinare canariene, Ma
dridul îi răspunde prin efortu
rile de a menține cît mai mult 
posibil vechiul statut. în ulti
mii ani au fost dislocate în ar
hipelag, pentru întărirea uni
tăților polițienești cîteva mii de 
soldați. Numărul total al „for
țelor de ordine“ se ridică ac
tualmente la peste 15 000 dotate 
cu armament modern (inclusiv 
blindate și aviație).

Primele ambuscade semnalate 
săptămîna trecută s-ar putea să 
însemne începutul sfîrșitului do
minației hispanice pe exoticul 
arhipelag.

E. R.

american, Allende a subli
niat că guvernul său va mili
ta pentru întărirea unității și 
cooperării latino-americane, 
pentru întrajutorare, „deoa
rece noi sîntem țări extrem de 
bogate, dar în același timp 
dramatic de sărace". „Banii 
noștri nu vor mai trebui să 
părăsească frontierele noastre 
pentru interesele imperialiste. 
Avem nevoie de 19 milioane 
de locuințe, iar pe continentul 
nostru există 11 milioane de 
șomeri. Această , situație, a 
precizat el, nu mai poate con
tinua“.

în urma inundațiilor din Pakistan, în satele apropiate de 
Dacca, vitele sînt evacuate în grabă.

Anularea privilegiilor 

maharajahilor

George Macovescu în 
Danemarca

« LA 7 SEPTEMBRIE a.c., a 
sosit la Copenhaga, George 
Macovescu, prim adjunct al mi
nistrului afacerilor externe 
care la invitația secretarului 
general al M.A.E. danez. Papi 
Fischer, face o vizită oficială în 
Danemarca.

In după-amiaza aceleiași zile, 
George Macovescu a fost pri
mit de primul ministru al Da
nemarcei, Hilmar Baunsgaard.

Au avut loc convorbiri între 
primul adjunct al ministrului 
afacerilor externe, G. Macoves
cu, și ministrul afacerilor ex
terne danez, P. Hartling.

Londra : gală a 
filmului românesc

• IN SALA cinematografului 
„Shapire“ din Londra, a avut 
loc o gală a filmului românesc, 
organizată de Asociația de prie
tenie Anglia-România. Manifes-

h fi -t Tîrgul de la Leipzig 
s-a încheiat

tarea a fost prilejuită de re
centa aniversare a eliberării 
României. Președintele asocia
ției, Edgar P. Young, a vorbit 
despre semnificația acestei ani
versări și despre succesele obți
nute de România în anii de 
după eliberare.

• LA LONDRA au început 
lucrările celui de al Vl-lea Con
gres mondial de. cardiologie, la 
care iau parte aproape 3 000 de 
specialiști veniți din circa 74 de 
țări ale lumii. Din România 
participă acad. Aurel Moga, 
acad. Constantin Iliescu, prof, 
dr. docent Petre Teodorescu și 
alții. .

• MINISTRUL britanic pen
tru problemele europene, Geof
frey Rippon. care1 se află la 
Bonn, și-a început luni dimi
neața consultările cu diferite 
personalități politice vest-ger- 
mane consacrate examinării u- 
nor probleme legate de aderarea 
Marii Britanii la Piața comună. 
El a avut o primă întrevedere in 
acest sens eu ministrul vest-ger- 
man al afacerilor externe. Wal
ter Scheel.

• O CAPSULA experimen
tală lansată în cadrul progra-

mului spațial american „Apollo", 
care a fost recuperată de un 
echipaj de pescuit sovietic în 
apele golfului Biscaya, a fost 
predată reprezentanților S.U.A. 
Luni, spărgătorul de gheață 
american „South Wind“, avînd 
capsula la bord, a părăsit por
tul sovietic Murmansk, infor
mează agenția T.A.S.S.

Protocol economic 
între România 
și R.D.G.
• ÎN ZIUA . de 7 septembrie 

a. c„ la’ Consiliul de Miniștri 
al Republicii .Democrate Germa
ne, a avut loc semnarea proto
colului privind colaborarea eco
nomică și livrările reciproce de 
mărfuri 'dintre Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Germană pe perioada 
1971—1975.

Protocolul a fost semnat de 
tov. Maxim Bergllianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării din Republica Socia
listă România, și de tov. Ger- 
hard Sehurer, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comisiei de Stat a 
Planificării din R.D.G.

Ediția de toamnă a tradițio
nalului tîrg de la Leipzig și-a 
închis porțile. In această toam
nă, la tîrg au participat 6 525 
firme și organizații din 55 țări. 
Varianta gamă de produse ex
puse pe o suprafață totală de 
circa . 250 000 metri patrați a a- 
dunat in fața standurilor, in 
cele 6 zile ale tîrgului, peste 
300 000 vizitatori din 80 de țări, 
în urma contactelor dintre fir
mele . expozante au fost perfec
tate o serie de acorduri.

La actuala ediție a tîrgului. 
România a prezentat, pe o su
prafață de 800 metri patrați, 
produse industriale de larg con
sum. produse agroalimentsre și 
un variat sortiment de produse 
ale industriei chimice.

• KLAUS Dieter Arndt și 
Detlev Karstens llohwedder, se
cretar de stat Ia Ministerul E- 
conomiei al R. F. a Germaniei, 
care au vizitat Tîrgul de toamnă 
de la Leipzig, au avut o întilnire 
în acest oraș cu Horst Soelle, 
ministrul pentru probleme eco
nomice externe al R. D. Ger
mane. în comunicatul pu
blicat la sfîrșitul reuniunii 
s-a precizat că s-a procedat la 
un schimb de vederi asupra 
dezvoltării schimburilor comer
ciale între R. D. Germană și 
R. F. a Germaniei.

Președintele Indiei, 
Varahagiri Venkata 
Giri, a semnat luni 
decretul guverna
mental în baza că
ruia este anulată re
cunoașterea mahara
jahilor ca „guverna
tori nominali“ ai te
ritoriilor care le a- 
parținuseră înainte 
de obținerea inde
pendentei Indiei, în. 
1947. Această măsură 
a fost adoptată în 
urma respingerii de 
către Consiliul State
lor (Camera Superi
oară a Parlamentului 
indian) a amenda
mentului constituțio
nal propus de guver
nul prezidat de In
el ira Gandhi. privind 
desființarea privile
giilor și a stipendii- 
lor plătite maharaja
hilor.

In Camera Superi
oară a Parlamentului 
proiectul a întrunit 
149 voturi față de 75 
contra, dar pentru 
transformarea lui în 
lege era necesară o 
majoritate de două

treimi. In cursul săp
tămînii trecute. Ca
mera Populară a 
Parlamentului apro
base popunerea gu
vernului cu o majo
ritate depășind limi
ta minimă de două 
treimi.

Observatorii poli
tici subliniază că de
cretul menționat are, 
din punct de vedere 
legal, același efect ca 
și aprobarea de către 
Parlament a amenda
mentului la constitu
ție, deoarece privile
giile de care se bu
curau foștii condu
cători feudali ai In
diei decurgeau din 
funcția lor de „gu
vernatori nominali“.

După cum s-a mai 
anunțat, abolirea pri
vilegiilor nobiliare 
pe întreg teritoriul 
Indiei degrevează bu
getul central al tă
rii și cel al statelor 
care compun federa
ția indiană de chel
tuieli apreciate anual 
la 6,4 milioane de 
dolari. Stipendiile

plățile mâharajahi- 
lor. precizează agen
ția Associated Press, 
variază anual între 
346 000 dolari (plătiți 
maharajahului din 
Mysore) și 26,5 dolari 
(fostului conducător 
al principatului Ka- 
todia).

De la introducerea 
acestui sistem de 
„pensii“, cu peste 20 
de ani in urmă, cind 
cei 600 de mahara- 
jahi de atunci au 
„cedat“ autorităților 
o suprafață de te
ren de aproxima
tiv 1 250 000 kmp., 
ei au primit drept 
despăgubiri suma to
tală de 130 581 751 do
lari. Privilegiile ma
harajahilor includ 
dreptul de a folosi 
gratuit curentul elec
tric și' apa, de a fi 
salutați cu salve de 
tun atunci cind își 
vizitează fostele fe
ude, de a nu plăti 
nici un fel de taxe a- 
supra operațiunilor 
de import si export 
etc.

Colaborarea
sovieto-franceză

In capitala Franfei a sosit luni 
o delegație guvernamentală sovie
tică, condusă de Vladimir Kirillin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru știință și tehnică. După cum 
anunță agenția TASS, delegația 
sovietică va participa la lucrările 
Comisiei mixte permanente sovie- 
to-franceze, care se vor desfășura 
intre 7 și 13 septembrie a.c. la 
Paris.

In cursul lucrărilor sale, Comi

sia va analiza stadiul înjdeplinirii 
acordurilor de colaborare in do
meniile agricol și al asistenței 
sanitare, precum și perspectivele 
legăturilor economico-comerciale, 
transmite agenția TASS.

Colaborarea sovieto-franceză se 
dezvoltă, potrivit agenției citate, 
intr-o direcție favorabilă. Este de 
remarcat cadrul propice colabo
rării pe care îl creează acordul 
comercial pe perioada 1970-1974, 
care prevede o dublare a schim
burilor de mărfuri.
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