
VIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT 

AL ROMÂNIEI,
NICOLAE CEAUSESCU,

TINERETUL
PATRIEI ÎNTÎMPINĂ Congresul al IX-lea al U.T.C.

la Los Angeles și San Francisco

Mai sînt destul de multe iile piuă la data care va marca 
un moment de mare însemnătate și de largi semnificații în 
viața și activitatea organizațiilor U.T.C., a întregului tineret 
al țării : Congresul al IX-lea al U.T.C. care se va desfășura la 
începutul anului viitor. Apropierea sa este insa consemnată de 
pe acum prin apariția a noi inițiative tinerești. Ia locul de 
muncă sau în viața de organizație, prin sporirea preocupări
lor și rezultate superioare în cele mai diverse domenii. Fap
tele acestea își află inepuizabilă sursă de strălucire în aceea 
că întreaga activitate de pregătire a congresului, ca și lu
crările sale propriu-zise, se desfășoară sub seninul glorioasei 
aniversări a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist Ro
mân, eveniment pe care întregul nostru popor îl întîmpină 
sărbătorește, cu înzecite strădanii în înfăptuirea mărețului 
program elaborat de Congresul al X-lea al partidului, de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

Către aceste două evenimente se îndreaptă acum, în aceste
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zile de efort și dăruire continue, gîndurile și faptele fiecărei 
organizații U.T.C., ale fiecărui tînăr, iar dovezile care pro
bează o astfel de participare efervescentă la îndeplinirea pro
priilor angajamente pot ii întîlnite în orice colț al țării, în 
fabrici, în uzine, pe ogoare, în școli și facultăți, acolo unde 
tineretul constituie rezerva de încredere și competentă a unui 
colectiv, peste tot unde este puternic ancorat în eforturile 
creatoare ale oamenilor muncii.

Este un prilej minunat și solemn pentru tineretul nostru 
de a-și îndeplini cu tot mai multă perseverență idealurile de 
muncă și învățătură, de a-și exprima încă o dată hotărîrea 
fermă de a fi slujitor credincios al înfăptuirii nobilelor sarcini 
trasate de partid, care de 50 de ani poartă cu eroism și dem
nitate stindardul celor mai înalte năzuințe de libertate și fe
ricire ale poporului nostru.

Despre fapte ale tinerilor din aceste zile vă relatăm în 
pagina a IlI-a.

Imagine din timpul vizitei la Hollywood

Proletari din toate țările, uniți-vă I
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LOS ANGELES 16 (Agerpres). 
— Trimișii speciali transmit : Joi, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și soția. Elena 
Ceausescu, precum și persoanele 
oficiale care-1 însoțesc și-au con
tinuat vizita pe coasta califomia- 
nă a Statelor Unite ale Americii. 
Răspunzînd invitației oficialități
lor municipale, președintele 
Nicolae' Ceaușescu. a vizitat în 
cursul după-amiezii primăria din 
Los Angeles. Aici, șeful statului 
român a fost întîmninat și salutat 
călduros de Samuel Yorty, prima
rul acestui important centru eco
nomic și cultural, cel mai întins 
oraș din S.U.A. în semn de oma
giu, înaltului oaspete român i-a 
fost înmînată cheia orașului.

Potrivit tradiției, pentru a păs
tra amintirea acestui moment, 
oaspeți și gazde s-au fotografiat 
împreună într-o încăpere, pe 
fundalul căreia se aflau drapelele 
României și S.U.A. în dialogul 
care a urmat, primarul orașului 
Los Angeles și-a exprimat pre
țuirea pentru țara noastră și do
rința de a cunoaște nemijlocit 
realizările poporului român.

în aceeași după-amiază, pro
gramul președintelui Ceaușescu a 
cuprins o vizită la Hollywood, 
unde a fost oaspetele studiouri
lor cinematografice „Universal".

La intrarea în marea citadelă 
a filmului, pe o placă de sticlă 
erau înscrise cuvintele „Bun venit 
excelentelor lor domnului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Româ
niei, și soției sale“. în întîmpi- 
narea oaspeților au venit Lew 
Wasserman, președintele societății 
„M.C.A. Inc", și Jay Stein, vice
președintele studiourilor „Uni
versal". Doi tineri actori au rostit 
în limba română cuvinte dc bun 
sosit și au oferit tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori. în
tr-o mașină deschisă, oaspeții vi
zitează apoi platourile de filmare, 
unde se află numeroase improvi
zații înfățișînd peisaje naturale, 
așezări omenești din diferite 
enoci și diverse zone geografice 
ale lumii. „Nu există cadru natu
ral. etnografic, sau citadin pe 
care să nu-1 avem sau să nu-1 
putem reconstitui în studiourile 
noastre" —- declară însoțitorii. 
Mașina înaintează de-a lungul u- 
nei rute bizare, străbătînd de la 
un minut la altul cînd un oraș 
european, cînd o așezare din ves

tul sălbatic al Americii secolului 
trecut, cînd un sat asiatic sau 
african. Totul este reconstituit cu 
o mare artă, cu mult respect 
pentru amănuntul definitoriu, dar 
și cu o evidentă grijă pentru 
economicitate. Filmele studiouri
lor sînt aproape în întregime 
realizate aici. Iată un mic loc 
despre care gazdele spun că a 
fost folosit ,1a* filmarea unor în- 
tîmplări pasionante petrecute pe 
ocean. O mică cascadă, o rină 
banală, cîteva stînci din plastic, 
reconstituie marele și impenetra
bilul canyon din vestul S.U.A. Pe 
cîteva platouri se filmează seriale 
ale televiziunii sau se turnează 
filme de lung metraj. Oaspeții 
asistă la realizarea cîtorva secven
țe fiind invitați să ia loc pe scau
ne special pregătite, plasate între 
alte scaune pe care se află înscrise 
numele unor personalități mar
cante ale vieții politice și cultu
rale care au vizitat studiourile. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat de organizarea activi
tății, de metodele de realizare a 
filmelor, de economicitatea pro
cesului de producție a instalații
lor.

Asistînd la filmarea unor scene 
dintr-un serial de televiziune de 
mare popularitate, oaspeții ro
mâni s-au întreținut cu realiza
torii. Interpretul principal al se
rialului, Raymond Burr, si-a ex
primat satisfacția că la filmarea 
cîtorva scene a fost prezentă o 
personalitate atît de prestigioasă. 
„Sper, a spus actorul american, 
că în cursul anului viitor să pot 
cunoaște personal frumoasa dv. 
țară despre care am auzit atîtea 
lucruri impresionante".

într-un amfiteatru special ame
najat, în incinta studiourilor sînt

filmate scene palpitante realizate 
de cîțiva cascadori.

La plecare. președintele 
Ceaușescu este salutat cu aplau
ze de cele cîteva sute de specta
tori și reprezentanți ai studiouri
lor. Mulți dintre aceștia se apro
pie de mașina președintelui, se 
grăbesc să fixeze pe peliculă 
momentul memorabil al întîlnirii 
cu președintele statului român. 
Este o ambiantă destinsă, priete
noasă.

Cîțiva ziariști solicită președin
telui declarații despre impresiile 
sale de la această întîlnin» cu 
cetățenii americani, cu conducă
tori și artiști ai studiourilor de 
filme. Președintele Ceaușescu le 
răsnunde cu solicitudine.

La despărțire, oaspeții sînt din 
nou salutari cu multă căldură.

La solicitarea noastră. Jav. 
Stein, vicepreședintele studiouri
lor „Universal" ne-a declarat: 
..Doresc să-mi exprim și prin in
termediul presei române senti
mentele de bucurie pentru 
onoarea deosebită făcută nouă și 
studiourilor „Universal" de vizita 
președintelui României. Această 
vizită va rămîne adînc întipărită 
în amintirea noastră, ea a fost 
pentru noi excepțional de plăcu
tă. Ne pare rău că aceste minu
nate momente au Jrecut atît de 
repede. Sperăm însă să-l mai ve
dem pe președintele dumnea
voastră. Cunosc multe lucruri 
despre frumoasa dv. țară pe care 
aș dori s-o vizitez. V-aș ruga 
să-mi dați voie să menționez din 
nou și să vă cer dv. să consem
nați gratitudinea noastră pentru 
onoarea ce ni s-a făcut astăzi 
duoă-amiază prin prezența dom
nului Ceaușescu în studiourile 
noastre".
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fost înfăptuită una din fazele 
de mare importanță înscrise 
in tehnologia celui de-al 
treilea agregat al hidrocen
tralei. Imensul rotor ai ge
neratorului electric cn dia
metru de peste 14 metri, 
care împreună cu generato
rul auxiliar și grinda meta
lică ajutătoare cintăresc pes
te 700 M9 kg. a fost introdus 
in inelul statorului. Eveni
mentul se înscrie in terme
nele din grafice, asigurind 
finalizarea tuturor operațiu
nilor de montaj ți începerea 
probelor tehnologice pină 
la sfirșitul lunii decembrie, 
cu mult mai devreme decit 
prevederile planului.

ȘI-AU ÎNDE
PLINIT PLANUL

CINCINAL

I

Alte mari întreprinderi din 
Capitală și-au îndeplinit zi
lele acestea prevederile pla
nului la producția globală, pe 
perioada 1966—197». Printre 
acestea, se află cunoscutele 
fabrici textile „Dacia* și 
„Bumbăcăria Românească*, 
precum și Fabrica de încăl
țăminte „Carmen*. In total, 
pină acum, âu realizat pro
ducția globală stabilită pen
tru actualul cincinal un nu
măr de 93 mari unități in
dustriale bucureștene.

Sosirea la San Francisco
După încheierea vizitei la 

Los Angeles, avionul prezidențial 
a sosit pe aeroportul internațio
nal din San Francisco. în întim- 
pinarea înalților oaspeți se aflau 
pe aeroport Joseph Alioto. prima
rul orașului, reprezentanți ai gu
vernatorului statului California, 
Vemon Kaufman, președintele 
Comitetului de recepție, Claude 
Batault, consulul general al Fran
ței la San Francisco, decanul

corpului consular, cu soția, pre
cum și alte persoane oficiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și primarul orașului San Fran
cisco au urcat apoi pe podiumul 
tribunei oficiale din incinta ae
roportului. Aparatele de fotogra
fiat și camerele de luat vederi 
ale stațiilor de televiziune și stu
diourilor cinematografice de ac
tualități înregistrează începutul

(Continuare în pag. a Vl-a)
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NICOLAE ROVINARU, 
prim-sac retor 

ol comitetului județean 
Teleorman al U.T.C.

despre

Organizația U.T.C
și traiectoriile

forței de muncă
tinere

Pentru Județul Teleorman, 
anii din urmă au constituit 
treptele unui spectaculos salt 
economic. Paralel cu materia
lizarea unor energice măsuri 
de intensificarea producției a- 
gricole (între care mecaniza
rea. chimizarea și irigațiile au 
presupus investirea unor sume 
ce depășesc un miliard de lei) 
se realizează un plan complex 
de industrializare a acestei

IN EXCLUSIVITATE PENTRU 
„SCINTEIA TINERETULUI".

INTERVIU CU PROF. MANFRED EIGEN 
LAUREAT AL PREMIULUI NOBEL

0 ÎMREBAKI
PENTRU 0N11 
DL ȘTIINȚĂ

I
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Și auri, Ie „Rulmentul" .Brașov -*r 
muncitori industriali

zone unde, pină acum un de
ceniu, Depoul C.F.R. din Ro
șiorii de Vede și gaterele de 
la Turnu Măgurele erau 
„punctele forte*. în actualul 
cincinal, se investesc 6,2 mi
liarde lei in ramurile indus
triei constructoare, chimiei și 
industriei ușoare. Combinatul 
chimic din Tr. Măgurele, în
treprinderea de aparataje și 
accesorii industriale din Ale
xandria. Țesătoria „Teleorma
nul", Uzina de reparații și Fa
brica de ulei din Roșiorii de 
Vede, Schela de extracție Vi
dele,
Zimnicea. sînt doar o parte din 
unitățile economice ce au con-

Fabrica de conserve

GH. FECIORU
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se califică o parte din viitorii 
ai Teleormanului /

Foto: G. CIOBOATA
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• VALENTIN SILVESTRU: 
„Nici o reprezentație

strălucită, nici o operă 
scenică iradiantă".
• SEBASTIAN COSTIN : 

„De la premiera inau
gurală pretindeam mai 
muh".
e EDMOND NICOLAU :

„Pe cînd un ciclu com
plet al marilor tragici 
greci ?".

e DINU KIVU :
„Nu cred că stagiunea 

a debutat mai prost decit 
altădată".
• MIHAELA TONITZA-

IORDACHE:
„Meritul noului an tea

tral — varietatea de con
ținut a spectacolelor".
• NATALIA STANCU :

„începutul stagiunii nu 
ne-a oferit marea sărbă
toare a evenimentelor 
artistice îndelung ți spe
cial pregătite".
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VIRTUTE
de NICULAE BELLU
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Tîrgul internațional 

București

CUM VĂ FORMA TI
DISCIPOLII ?

(Continuare in pag. a IlI-a)

Răspunde

astăzi

acad, prof

N. TEODORESCU
decan al Facultății 
de matematică — 

Universitatea București

„Profesorul să nu considere că și-a încheiat activitatea o dată cu predarea 
întreaga muncă de studiu, de laborator și de 
activ împreună cu el la toată această acti-

cursului, ci să asiste și să îndrume 
producție a studentului, participînd 
vitale".

Se va recunoaște, fie și cu oarecare neplăcere, că noțiu
nea de virtute pare a fi devenit anacronică, nu se știe de 
cînd și pe neobservate, ca urmărită de o anatemă a epocii. 
O anatemă, un fel de refuz al limbajului, o degajare a gîn- 
dului. Dispare, prin aceasta virtutea ? Sau, dacă nu, care poate 
fi sensul adînc și neaflat, pe care cel mult l-am putea dibui, 
al acestei anateme ? In timpurile eroice, înțelesul virtuții 
era bărbăția, curajul ; iar bărbăția și curajul exprimau în
deosebi aptitudinea de a înfrunta vicisitudinile vieții, aspri
mea naturii, mai tîrziu duritatea și duplicitatea relațiilor so
ciale. Era virtute să suporți durerea fizică fără de vaete, să 
înfrunți fără de spaimă întunericul și necunoscutul morții.

încă aici, în virtute omul se pune pe sine însuși la încer
care. Virtutea e o tărie, tăria ae a nu se lăsa copleșit de 
cîmpul întotdeauna activ al sensibilității simple. Iar ca tărie 
e voință și e rațiunea acestei voințe, motivația ei. încă 
aici, așadar, în virtute e nu numai curajul în sensul unei 
energii deslănțuite sau al țîșnirii oarbe, care uită de sine 
însuși în această manifestare, spontană, ci gîndul care îl 
alimentează și deprinderea care, ambele, îl fac posibil ca 
act uman. Aristotel distinge, în acest sens, curajul omului — 
în care gîndul s-a infiltrat, designîndu-l ca o facultate 
umană — de curajul instinctiv al leului. Virtutea exprimă toc
mai spațiul acestei diferențe, însușirea cîștigată de om pe 
parcursul practicii sale originale de a se distanța critic de 
stadiul unei trăiri vegetative, întunecată, fără de gînd ; în
sușirea ființării sale ca om de a se dedubla în actul trăit 
și în gîndul (sau judecata) asupra actului trăit; de a infiltra 
efervescența gîndului în actul trăit și a face, astfel, din exis
tența omenească o existență gîndită, ca atare critică, des
chisă evoluției, aptă^să se depășească și să se schimbe con
tinuu. îneît, virtuioa coincide cu natura cercetătoare și în 

-confruntare cu sine însăși a spiritului uman. Omenescul im
plică momentul virtuțiii iar libertatea omului apare ca fiind 
aptitudinea de a se ridica dincolo de limitele sale istorice, 
și devine de neînțeles fără recunoașterea acestui cimp de 
energie propulsivă. Dar prin aceasta se descoperă, în spa
țiul virtuții, o cu totul altă gamă de valori umane acumulate, 
decit acelea de pasivitate, acceptare și supușenie, acreditate 
ca esențe ale virtuții de o istorie represivă, care se întinde 
pină în timpurile noastre. Spiritul represiv și duplicitar, tot
odată, al unei întregi istorii trecute a convertit pînă și 
acest indice de originalitate și cutezanță umană în 
contrariul său, producînd — ca replică la această pervertire 
— o criză de neîncredere în orice virtute declarată, suspec
tată de duplicitate și ipocrizie, de unde și această inevitabi
lă anatemă, expresie a susceptibilității epocii la simpla ei 
evocare. Dar, tocmai această susceptibilitate și acest refuz 
se constituie ca o replică la denaturarea și înjosirea virtuții

ci o 
tensiunea 
care

(Din Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEALȘESCL', la des
chiderea anului universitar).

Ne aflăm in cabinetul de lu
cru al decanului Facultății de 
matematică din București, acad. 
Nicolae Teodorescu. profesor 
despre care știm — și ne permi
tem sâ consemnăm aici — că 
atrage în jurul său magnetic
— ori mai de grabă, pedagogic)
— studenții. La început am în
cercat să obținem un răspuns 
la întrebarea dacă are discipoli 
și cum și i-a format. Dar dom
nia sa, ca decan al unei fa
cultăți, a considerat mai pre
santă o discuție despre cuprin-

derea sub aripa îndrumătoare a 
dascălului a întregii colectivități 
studențești ; și atunci am con
semnat :

N.T. : Pe undeva, pe traseu) 
raportului profesor-student s-a 
format o fisură, ceva nu func
ționează întotdeauna normal. 
Poate că ar exista o justificare, 
un argument obiectiv. De foar*e 
mulți ani instituțiile de înVățâ- 
mînt superior sînt preocupate 
să-și perfecționeze structura, să 
includă în procesul instrucției 
un conținut modern, să forme-

ze din punct de vedere profe
sional specialiști pentru cerin
țele vieții social-economice con
temporane. Am intrat în cons
trucția noii societăți cu un nu
măr insuficient de cadre cu pre
gătire de grad superior, deci a 
existat acea etapă cind proble
ma era să pregătim cadre în
tr-un număr cît mai mare, pen
tru a umple golurile. Un aseme
nea obiectiv fundamental ne-a 
dus însă — greșind evident — la 
transformarea facultății într-o 
școală cu caracter strict profe-

sional. în viața acestuia s-a im
pus un anumit ritual de la care 
puțini s-au abătut: curs, seminar, 
consultații (la care se venea ori 
nu), examen. Cutez sâ spun că, 
pe de altă parte, urmăream cu 
prea multă insistență să nu a- 
vem „deșeuri", ci procente mari 
la promovare. Ponderea acestor 
interese a diminuat ori a fost 
folosită ca justificare pentru

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a V-a)

prin' formalizarea și instituționalizarea ei, care 
terază vitalitatea. Virtutea nu e o instituție, 
trăire, un mod de a exista al umanului, 
inerentă actului de a ființa ca om. Omul, care se 
poate privi lucid, fără să s’e rușineze de sine ; și cate poate 
trăi deschis, fără să se ascundă de ceilalți, într-o totală 
transparență și unitate a intențiilor și actelor sale, fără să 
simtă nevoia de a le polei, realizează prin chiar acest fapt 
un act de virtute. Virtutea coincide cu acest fel de a fi po
sibil al omenescului, regăsindu-și autenticitatea care o reali
zează și o confirmă. Se neagă, așa, reducerea ei la o 
simplă formă și la duplicitatea care au alterat-o. O negare 
a negației. Refuzul oricărui formalism (și al oricărei ipo
crizii) în înțelegerea contemporană a virtuții devine, ca 
atare, un semn de cutezanță și indică energia internă acti
vă a unei forțe sociale și umane, decisă să nu capituleze. 
Deprecierea virtuții, oricît de paradoxal al părea, exprimă 
acest tenace refuz al oricărui formalism ipocrit și al du-

§ pl icifdți’r* ca re îl însuflețește. Un refuz care devine un semn 
$ de virtute.

I
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elevii și cadrele didactice din 
școlile generale ale comunei 
aduc un binemeritat omagiu 
primilor învățători care au 
sădit în sufletul copiilor in
teresul și pasiunea pentru în
vățătură.

(MWPREMiERB
DE LA 
METEOROLOGUL 
DE SERVICIU *

Influența aerului arctic care 
a pătruns în ultimele zile în 
tară va continua să se resimtă 
și în cursul zilei de mîine. Ce
rul va deveni variabil, cu înse
ninări mai persistente noaptea 
iar temperaturile vor coborî în 
jumătatea de nord a țării (Mol
dova, Transilvania, Maramureș) 
pină la — 10°. In celelalte re
giuni geografice temperatura 
va oscila între —3° și —7°,

In aceste condiții, în timpul 
dimineții, bruma și înghețul de 
la suprafața solului vor fi feno
mene frecvente în toată țara, 
în ceea ce privește precipitații
le atmosferice, acestea vor fi 
slabe și răzlețe fără a avea un 
caracter de masă. După aceste 
zile vremea se încălzește ușor și 
treptat. Temperatura rămînînd 
în continuare sub zero grade, 
mai ales în cursul nopții și di
mineții, și se va îmblînzi ușor 
din jurul datei de 20 octombrie 
pînă la sfîrșitul lunii.

M. C.

ȘCOALA GENERALĂ 
DIN CERVENIA 
LA 125 ANI 
DE EXISTENȚĂ

învățătorul pensionar Pas
cal Ciobanu, care și-a petre
cut aproape întreaga viață în 
mijlocul elevilor, cercetînd 
cu atenție arhivele primăriei 
a descoperit de curînd că pri
mul învățător al comunei 
Cervenia din județul Teleor
man își începea misiunea de 
dascăl la 18 octombrie 1845.

Cinstind acest eveniment,

CARTEA CĂRȚILOR
Editura enciclopedică a scos 

recent de sub teascuri o carte 
necesară, „Ghidul bibliotecilor 
din România" — instrument de 
lucru util celor ce vin în contact 
direct cu cartea, bibliotecari sau 
cititori. Alcătuirea ghidului por
nește de la premiza că o biblio
tecă oricît "de dotată ar fi, nu 
poate răspunde tuturor cerințe
lor, deci nevoia cititorului de a 
consulta în funcție de tema cer
cetată și alte biblioteci — pe care 
ni le recomandă ghidul. E drept, 
nici încercarea, de față nu reu
șește să înregistreze decît 6—-7 
la sută din totalul bibliotecilor 
țării ! Cele 1 300 de biblioteci 
existente cuprinse în opisul ghi
dului —- consemnează printre al
tele faimoasele biblioteci de la 
Alba Iulia, Aiud, Arad, Sibiu, 
Iași, colecțiile Kirileanu, Nicolae 
Iorga, Ion Bianu, bibliotecile uni
versitare, Biblioteca Academiei 
Române etc. Cele mai interesan
te colecții au in ghid o adevăra
tă fișă istorică, cu cele mai va
loroase exemplare bibliofile, ma
nuscrise și cărți rare. Astfel că 
cititorul poate fi avizat, în ce bi
bliotecă se află renumitele mo
numente bibliofile : Cosmografia 
lui Ptolomeu, Palia de la Orăștie, 
Codex Aureus, manuscrisele din 
secolul IX, incunabulele etc. 
„Ghidul cărturarilor" prin apari
ția sa umple un gol și desăvâr
șește un act de cultură.

MUZEUL TIMPULUI
Palatul culturii din Ploiești 

deține una dintre cele mai ori
ginale și interesante organi
zări muzeistice din țară care — 
exceptând colecțiile particula
re, incomplete și nesistemati
zate istoric este aproape unică 
în lume ; se numește „Muzeul 
timpului". Alcătuit din cele 
mai bizare instrumente de mă
sură, străvechi precum timpul, 
ceasul de foc, ceasul de apă 
din vremea asiro-chaldeenilor. 
clepsidrele faraonilor, ceasul 
cu aburi din secoiul mecani
cist, ceasul cu pulbere explo
zivă, pendule giroscopice etc. 
etc formează un neprețuit te
zaur «nemărginitului Cronos, 
nemărginire pe care omul i-a 
împărțit-o abia după zeci de 
mii de ani. în minute și se
cunde... Colecția mai păstrea
ză, printre altele, ceasornice
le cîtorva personalități de 
seamă din istoria și cultura 
românească și universală. Deși 
grupurile turistice care se abat 
prin Ploiești ar găsi aici unul 
din marile puncte de atracție, 
Muzeul timpului rănrine în 
continuare cvâsinecunoscut 
„deservit" de un serviciu de 
îndrumare incompetent.

Despre cu totul altceva ur
mează să vorbim. Recent, așa 
cum au consemnat și ziarele. 
Muzeul timpului urma să se 
îmbogățească cu o achiziție ra- 
rissimă : ceasul lui Eminescu. 
Obiect care a peregrinat prin 
lume, la fel ca poetul. Din 
motive extraștiințifice și cu 
argumente contabilicești, a- 
chiziția nu s-a făcut! A fost 
expediat în anonimat unul din 
cele mai interesante și mai 
dragi nouă, obiecte. Muzeul 
timpului a pierdut o piesă 
rară.... Cum de au rezistat ar
gumentele contabilicești ?

I. .M.

SCENĂ
• Salutăm cu satisfacție, re

luarea spectacolului studen
țesc de varietăți „Divertis
ment ’70”. Spectacolul, care a 
încheiat triumfal stagiunea 
trecută prin prospețimea, bu
nul gust și fantezia momente
lor extrase dintr-un excelent 
alfabet comic este inclus in 
noul repertoriu al Studioului 
de teatru „Cassandra”, ofe
rind perspectiva unei compo
ziții colorate a actualei sta
giuni studențești. Vă invităm 
de<y la o seară de foarte bună 
dispoziție in compania studen
ților actori și regizori : C. 
Berger, Florin Zamfirescu, Ioa
na Cr^unescu, Șt. Sloboda, 
Mihai Perșa. Corina Chiriac, 
Mircea Bibac, Gelu Colceag și 
alții.

• Teatrul de Stat din Reșița 
a deschis stagiunea cu o par
titură dramatică forte : „Sufle
te tari" de Camil Petrescu, 
Sub conducerea regizoare; Ioa- 
na Ottescu debutează in spec
tacol trei absolvenți ai pro
moției ’70 : Cornel Manolescu 
și Eugen Moțâțeanu (în roluri 
de anvergură ca : Andrei Pie
trarii și Saru Sinești) și Au
relian Georgescu. Scenografia 
premierei inaugura.e este sem
nată tot de un absolvent: Ion 
Bobeieă.

Stagiunea teatrului reșițean 
mai anunță o piesă pentru ti
neret — care a rămas pe locul 
intii in, acest domeniu (foarte 
rar abordat de dramaturgi) în 
ciuda anilor care au trecut de 
la apariție : „Nota zero la pur
tare". De asemenea — o come
die aparținind Iui Feydeau — 
— „Mîța-n sac" — in regia lui 
Eugen Vancea și scenografia 
lui Ion Bobeicâ.

• La Teatrul de Stat „Va
lea Jiului" din Petroșani sta
giunea a debutat intr-un ade
vărat tir spectacular. Trei pre
miere cu trei lucrări care- ne

atrag atenția : „Părinți teri
bili” de J. Cocteau și „Ava
rul” de Moliere — ambele in 
regia Mariettei Sadova și 
„Doamna Spiriduș" de Calde
ron de la Barca în regia lui 
Marcel Șoma. Un start bun, 
care se cuvine apreciat.

• ..Inundația" lui T. Mazilu, 
spectacol interpretat de stu- 
denți-actori de la Institutul de 
Teatru (Mihaela Arsenescu și 
Emil Schmidt-Stein — cla
sa prof. C. Moruzan), după o 
primă și reușită apariție la 
Casa Ziariștilor, deschide sta
giunea Teatrului-rotund de la 
Student-club. Vă recomandăm 
deci acest interesant exerci
țiu actoricesc, care intră într-o 
bună competiție cu spectacolul 
Mazilu de la Teatrul Mic.

un program cuprinzind două 
semnificative lucrări din litera
tura națională și universală : can
tata „Evocare" semnată de Mir
cea Istrate și opera lui Mozart 
„Idomeneo".

I. S.

PLASTICĂ *

PORTATIV

Două evenimente marchează 
viitoarea săptămină bucureștea- 
nă. Concertul Orchestrei simfo
nice a Radioteleciziunii Române. 
in cinstea celei de a 25-a aniver
sări a O.X.U.. și turneul liucu- 
restean al Filarmonicii din Bra
tislava.

Concertul din seara zilei de 24 
octombrie ne va prilejui audie
rea, sub conducerea dirijorului 
Emanuel Elenescu, a unui pro
gram substanțial cuprinzind Trei 
dansuri simfonice de Th. Ro- 
galski, Concertul pentru pian și 
orchestră de Edvard Grieg fi 
Simfonia a IV-a de Brahms.

Formație de prestigiu, Filarmo
nica din Bratislava — orchestră 
la pupitrul căreia s-au găsit în 
ultimii ani muzicieni ca Vaclav 
Talich, Franz Konwitschny, Mal
colm Sargent, — ne va oferi la 
București două programe (vineri 
și sîmbătă seara), cuprinzind lu
crări de Bach, Haendel, Weber, 
Grieg, Dvorak, Janacek, Cikker.

Din agenda viitoarei săptă- 
mini, mai anunțăm simfonicul pe 
care ni-l oferă joi seara Orchestra 
de Studio a Radioteleciziunii, cu

• La Galeriile de artă „Am
fora" se anunță un vernisaj ; 
începind din ziua de 22 oc
tombrie expune Leonard Slavu. 
O expoziție care cuprinde cele 
mai recente lucrări ale plasti- 
cianului — uleiuri, grafică, de
sene și tapiserie monumentală.

• Expoziție de sculptură la 
Galeriile de artă „Simeza". Au
ro r Șerban Crețoiu. în progra
mul expoziției — sculpturi în 
lemn și piatră și citeva măști.

• Marți, 20 octombrie este 
data vernisajului unei expoziții 
de pictură găzduită de Galeria 
„Orizont". Expune pictorul Vir
gil Demetrescu-Duval.

T. V
• O „Paradă a vedetelor" (du

minică 18 octombrie, pr. II ora 
21,15) care ne oferă ocazia să ne 
reintîlnim cu Harry Bellefonte, 
Jean Claude Pascal, Edith Pieha, 
Margareta Pislaru, Gianni Mo- 
randi. •

o O peliculă care ne atrage in 
mod deosebit prin numele unui 
interpret de mare clasă: Danny 
Kay, cîntăreț, mim și actor în a- 
ceeași măsură, excelent. Filmul 
— premieră pe (ară se numește 
„Inspectorul general" și e pro
gramat tot duminică 18 oct. ore
le 2020 — pr. I.

o Cine n-a văzut piesa lui Bă- 
ieșu „Iertarea" — în scurta exis
tență de la Teatrul Mic — o poa
te revedea în cadrul Serii de tea
tru de marți 20 oct. ora 20,15.

Rubrică redactată de 
LILIANA MOLDOVAN

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

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : ru
lează la Luceafărul (orele 9 ; 
11,15; 13.30, 16; 18,30; 21), Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). 
Grădina Doina (ora 18,15).

HIBERNATUS : rulează la Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13 30; 16; 18,30;
20.45) , Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Capitol (orele 8,45; 10,45; 13,15; 16; 
18,30; 21), Grădina Capitol (ora 19), 
Favorit (orele 10; 12.30; 15,30; 18;
20.30) .

100 DE CARABINE : rulează la 
București (orele 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15) Feroviar (orele 
8,30; 11: 13,30, 16; 18,30, 21); Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Stadionul Dinamo Co
ra 19), Grădina Festival (ora
18.45) , Arenele Romane Cora 19,15).

OGLINDA CU DOUA FETE : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

PASĂRILE : rulează la Central 
(orele 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21), 
Grivița (orele 10 30; 15,45; 18,15;
20.30) , Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) , Flamura (orele 11; 16; 18.15;
20.30) .

FRUNZA DE VIȚĂ : rulează la 
Lumina (orele 9,30—16 în continua
re ; 18,15; 20,30).

BLOW-UP : rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

HATARI î rulează la Timpuri

Noi (orele 8.45—19,30 în continua
re).

ALFA-ROMEO ȘI JULIETA ; ru
lează la înfrățirea (ora 15.30).

■.in i.ilu.ii ii.!.iiiq..i.I!I!,

TIFFANY MEMORANDUM ru- 
lează la înfrățirea (orele 17.45; 
20). Pacea (orele 15.45; 18; 20).

CLIPA DE LIBERTATE . rulea
ză la Buzeștl (ora 15.30).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Buzeștl (orele 18; 20.30), 
Munca (orele 16; 18; 20). Grădina 
Buzeștl (ora 20 30).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Dacia (o- 
rele 8.45—20 30 In continuare); Mio
rița (orele 10: 12:15: 15: 17,30: 20).

ÎNTILNIREA : rulează la Bu- 
cegi (orele 10; 15,30; 18: 2Q.30). Giu- 
lești (orele 15.30; 18; 20,30) Dru
mul Sării (orele 15: 17,30; 20), 
Grădina Bucegi (ora 20 30).

PETRECEREA rulează la Uni
rea (ora 18), Moșilor (orele 18; 
20,15), Grădina Moșilor (ora 19), 
Grădina Unirea (ora 20,15).

FLACĂRA OLIMPICĂ : rulează 
la Unirea (ora 15,30).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Llrș (orele 15.30: 18). Grădina Lira 
(ora 20).

HEI TU ! : rulează la Cotrocenl 
(orele 15.30: 17.45; 20).

CANARUL ȘI VISCOLUL s ru
lează la Volga (ora 16).

AUIțUL : rulează la Volga (ore
le 18 15: 20.30): Progresul (orele 
15,30; 18; 20) Progresul Parc (ora 
19,45).

ASTERIX Șl CLEOPATRA ■ ru
lează la Viitorul (orele 16; 18; 20).

PATRICIA ȘI MUZICA : rulează 
la Aurora (orele 9: 11.15; 13,30;
15,45: 18: 20 30) Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15), Grădi
na Aurora (ora 19). Grădina To
mis (ora 19).

FANTOMELE SE GRĂBESC : 
rulează la Moșilor (ora 15.30).

MY FAIR LADY rulează la 
Popular (orele 15.30: 19).

MAYERLJNG (ambele serii) ru
lează la Flacăra (orele 15.30: 19), 
Arta (orele 10; 16), Grădina Arta 
(ora 19.15).

TĂCEREA BĂRBAȚILOR : ru
lează Ia Ferentari (orele 15.30: 18; 
20.15).

MARILE VACANTE : rulează Ia 
Cosmos (orele 15.30; 18; 20.15).

ULTIMUL DRUM : rulează la 
Rahova (orele 15.30).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : ru
lează la Rahova (orele 18) Grădi
na Rahova (orele 20).

CAVALERII AERULUI : rulea
ză la Cringasi (orele 16: 18: 20).

CÎINELE DIN BASKERVILLE : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18), 
Grădina Vitan (ora 20,15).

SIMBATA, 17 OCTOMBRIE 1979

Opera Română : LUCIA DE 
LAMMERMOOR — ora 19,30 ; Tea
trul de Operetă : SÎNGE VIENEZ
— ora 19.30 ; Teatrul „I. L. Ca- 
raglale" (Sala Comedia) : ENIGMA 
OTILIEI — ora 20 ; (Sala Studio) : 
MOARTEA ULTIMULUI GOLAN
— ora 20 ; Teatful ,,Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora 
20 ; (Sala Studio) : TRANSPLAN
TAREA INIMII NECUNOSCUTE 
—- ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY — 
ora 20 ; Teatrul Mic : PRIMARUL 
LUNII $1 IUBITA SA -- ora 16 :

DON JUAN MOARE CA TOȚI 
CEILALȚI — ora 20 : Teatrul 
,.C. I. Nottara“ (Bd. Magheru) : 
SUS. PE ACOPERIȘ... ÎN SAC
— ora 19.30 ; (Sala Studio) : CER
CUL MORȚII - ora 20 : Teatrul 
Giulești : COMEDlț CU. OLTENI
— ora 19.30 ; Teatrul Evreiesc de
Stat : GOLEM — ora 19.30 : Tea
trul ,.Ion Vasllescu- : FLOARE 
DE CACTUS — ora 10,30 ; Stu
dioul I.A T.C. : CARAGIALE... 
DAR NU TEATRU — ora 20 ; 
Teatrul ..Țăndărică- (Cal. Victo
riei) : NOCTURN I — ora 21,30 ; 
(Str. Academiei) : AMNARUL — 
□ră 17 ; Teatrul „C. Ttnasc** (Sola 
Savoy) : LA GRĂDINA CĂRĂ
BUȘ - ora 19,30 ; (Cal. Victo
riei) : LOGODNICELE ATERI
ZEAZĂ LA PARIS — (BOEING- 
BOEING) - ora 19 30.

DUMINICA, 18 OCTOMBRIE 1979

Opera Română : BĂRBIERUL 
DIN. SEVILLA — ora 11 ; DON 
QUIJOTE — ora 19.30 ; Teatrul 
de Operetă : SUZANA — ora 
10.30 ; ROSEMARIE — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : O SCRISOA
RE PIERDUTA — ora 10.30 ; 
HEIDELBERGUL DE ALTĂDATĂ
— ora 20 ; (Sala Studio) : PĂ
RINȚII TERIBILI — ora 10,30 ; 
CUI 1-E FRICĂ DE VIRGINIA 
WOOLF ? — ora 20 ; Teatrul
„Lucia Sturdza Bulandra* (Schi
tu Măgureanu) : LEONCE ȘI 
LENA — ora 10.30 ; D-ALE CAR
NAVALULUI — ora 20 ; (Sala 
Studio) : HARFA DE IARBĂ — 
orele 10.30 și 20 ; Teatrul de Co
medie : DISPARIȚIA LUI GALY 
GAY — ora 20 ; MANDRAGORA
— ora 10,30 ; Teatrul Mic : DOI

PE UN BALANSOAR - ora 10,30 ; 
PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA 
SA — ora 16 ; EMIGRANTUL DIN 
BRISBANE — ora 20~; Teatrul 
,.C. I, Nottara" (Bd. Magheru) : 
SUS. PE ACOPERIȘ... ÎN SAC — 
ora 10 ; REBELUL (FRATELE 
MEU CU SOLZI DE AUR) — ora
19.30 ; (Sala Studio) : NĂZDRĂ
VANUL OCCIDENTULUI — ora
19.30 ; O LUNA LA ȚARA — ora 
16 ; CÎND LUNA E ALBASTRA
— ora 20 ; Teatrul Giulești : CO
MEDIE CU OLTENI — ora 19.30 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : ACTUL 
DE CĂSĂTORIE — ora 11 ; MA- 
ZEL-TOV — ora 19.30 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu” FLOARE DE 
CACTUS - orele 10 și 19.30 ; (La 
Sala Palatului) : DOMNIȘOARA 
DIN SIGHIȘOARA - orele 16 și
19.30 ; Studioul I.A.T.C. : CARA
GIALE... DAR NU TEATRU — 
ora 20 : Teatrul „Țăndărică- (Cal. 
Victoriei) : AVENTURILE LUI 
PLUM-PLUM - ora 11 ; (Str. Aca
demiei) : AMNARUL — ora 17 ; 
Teatrul .,C. Tănase“ (Sala Sa
voy) : LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ
— ora 19,30 : (Cal. Victoriei) : 
LOGODNICELE ATERIZEAZĂ 
LA PARIS (BOEING-BOEING) — 
ora 11.

satului • 11,30 Matineu simfonic
• 12,00 De strajă patriei • 12,30
Fotbal : Rapid-Universitatea Cra
iova • 14.30 Emisiune în limba 
maghiară • 16.00 Muzică de pro
menadă • 16.15 Hipism • 17.30
Patinaj artistic • 19,30 Telejurna
lul de seară • 20,00 Reportaj TV
• 20.20 Film artistic : Inspectorul 
general • 22.90 Interpreți prefe
rați de muzică populară • 22.30 
Telejurnalul de noapte. Sport.

PROGRAMUL H

• 26.90 Stagiune lirică TV. Pre
mieri pe țară : Comedie pe pod 
— operă • 20.45 Arte frumoase
• >M5 Buletin de știri • 21,15 
Psrratfa vedetelor • 22,16 Reluarea 
șȘMfffȘui de sîmbătă seara.

SISBATA. 17 OCTOMBRIE 197»

PROGRAMUL I

• 17,00 Emisiune în limba ger- 
mană • 18,15 Ocolul țării în opt 
luni • 19 20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici • 19,30 Tele
jurnalul de seară • 20,00 Tele- 
enciclopedia • 21,00 Film serial : 
.Incoruptibilii'* • 21,50 Nocturnă 

bucureșteană. Program de varie
tăți muzical-coregrafice • 22,45 
Telejurnalul de noapte • 23.00
Spectacol de patinaj artistic cu 
participarea unor medaliați ai ul
timelor mari competiții.

DUMINICĂ. 18 OCTOMBRIE 1979

PROGRAMUL I
• 9.00 Matineu s duminical pen

tru copii și școlari • 10.00 Viața

PROGRAMUL II

• 20.00 Seara melomanului 
• 21.00 La fîntîna dorului • 21,30 
Buletin de știri • 21.35 Ecouri de 
madrigal — emisiune muzical-co- 
regrafică • 21.55 Revistele săptă- 
mînii de Nicolae Popescu • 22.10 
Muzică de jaz • 22.35 Film serial : 
„Vidocq*4 (I) cu Bernard Noel.

LA CINEMATOGRAFUL 
PATRIA DIN CAPITALĂ
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Drumul străbătut de partidul comuniștilor în cei 50 de ani 
de existență, a fost un drum al curajului și eroismului, un 
drum parcurs pas cu pas cu prețul unor nenumărate sacrificii 
și jertfe. Mulți dintre cei care l-au străbătut, fii harnici și 
curajoși ai poporului nostru, au bucuria de a trăi astăzi din 
plin sentimentul marilor împliniri, al marilor izbînzi. Xu- 
meroși alții au căzut la datorie, cu speranța nestrămutată in 
înfăptuirea într-un viitor apropiat a idealului pentru care 
și-au închinat viața. Printre aceștia s-a aflu și Donca Simo.

Avea numai 27 de ani cînd firul vieții este curmat, când 
visurile și speranțele tinereții sale sînt spulberate brutal. Ce-a 
îndemnat-o pe această tinără, născută la 17 octombrie 1910, 
să aleagă calea aspră a luptei pentru dreptate și adevăr, 
pentru apărarea drepturilor legitime ale mulțimii munci
toare ? A îndemnat-o propria-i viață plină de amarul sără
ciei, copilăria-i zbuciumată alături de părinții săi —■ săteni 
nevoiași, tinerețea-i lipsită de bucurie. A îndemnat-o dra
gostea de dreptate, ura puternică împotriva celor care 
împilau pe muncitori și țărani pentru înavuțirea lor ne
contenită.

Părăsește satul, locurile natale și părinții la o vîrstă fra
gedă pentru a găsi de lucru la oraș. Se angajează în Bucu
rești ca lucrătoare într-o țesătorie. Aici ia cunoștință de 
modul de viață, munca fi aspirațiile lucrătorilor, de ac
țiunile desfășurate de ei pentru satisfacerea unor deziderate 
economice. Este atrasă cu putere pe făgașul luptei revolu
ționare, căreia i se va alătura fără rezerve, cu tot elanul ti
nereții sale. In 1927 devine membră a Uniunii Tineretului 
Comunist, in cadrul căreia își va desfășura activitatea pînă
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DONCA — 

UN SIMBOL 

AL TINEREȚI! 
LUPTĂTOARE

la sfîrșitul scurtei sale vieți. Eroicele lupte ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști din ianuarie-februarie 1933 o găsesc 
în plină și intensă activitate revoluționară. La scurt timp 
după aceasta este arestată și condamnată la închisoare.

După un an, Donca Simo revine în Capitală, unde se 
integrează din nou în mișcarea revoluționară. Primește im
portanta misiune de a lucra într-o tipografie ilegală a parti
dului, pentru editarea broșurilor, manifestelor și altor mate
riale propagandistice. In acea perioadă pericolul fascist s-a 
accentuai, grupările extremiste de dreapta, stimulate de in
staurarea hiilerismului în Germania deveniseră din ce în ce 
mai agresive. In aceste condiții, protestul maselor munci
toare în fruntea cărora se aflau comuniștii, al tuturor ele- 
mentelot progresiste s-a intensificat. Donca lucrează zi și 
noapte pentru tipărirea materialului propagandistic al 
partidului, necesar în lupta împotriva fascismului. In timp 
ce lucra la tipografie este surprinsa de agenți ai poliției -și 
arestată. Aceasta se întîmpla în iulie 1935, Timp de o lună 
este ținută la închisoarea Văcărești, apoi este transportată 
la Craiova. Judecată de Consiliul de Război al Corpului I 
Armată, Donca Simo este condamnată la 8 ani și 11 luni 
închisoare: După judecare este întemnițată la penitenciarul 
Dumbrăveni, unde se îmbolnăvește grav. Se impune o in
tervenție chirurgicală de urgență, care îi este însă refuzată 
de către direcția închisorii. Boala s-a agravat și la 8 iulie 
1937, Donca Simo s-a stins din viață. Idealul de luptă al 
Doncăi, idealul care a însufleții viața și activitatea a ne- 
numărați luptători revoluționari se înfăptuiește azi în so
cietatea noastră socialistă, sub conducerea gloriosului partid 
comunist.

FLORIAN TĂNĂSESCU
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TINERETUL
PATRIEI INTIMPINA

CE-ȘI PROPUN
TINERII DIN DEDA

DIALOGURI ÎNTR-UN COLECTIV DE UTECIȘTI
organizație de

ANGAJAMENTELOR

INIȚIATIVE*

EFER VESCENȚA

ACESTOR ZILE
Astăzi după amiază, organi- 

I zația U.T.C. a unei, cunoscute 
I întreprinderi, F.M.U.A.B., își 
I convoacă reprezentanții pen- 
I tru a lua parte la lucrările 
I conferinței de alegeri. Mo- 
I mentul își are. desigur. însem- 
I nătatea sa indiscutabilă dacă 
I îi raportăm fie și numai la 
I prilejurile pe care le oferă u- 
I nei activități în plină desfă- 
I șurare de a-și aprecia cu luci- 
I ditate propriile cote de nivel. 
I precum și de a trasa direcții- 
I le eforturilor viitoare. Același 
I moment se îmbogățește însă 
I cu o dublă semnificație, a că- 
I rei valoare este dată de apro

pierea unui eveniment încă 
de pe acum așteptat și întîm- 
pinat cu febrilitate : Congre
sul al IX-lea al U.T.C. însăși 
organizarea- și desfășurarea a- 
ceetei conferințe de alegeri 
este un act care anunță și se 

I constituie într-o etapă de pre
gătire a zilelor cînd va avea 
loc congresul.

Pe primul plan al tuturor 
acestor elemente care compun 
atmosfera obișnuită din preaj
ma evenimentelor deosebite 
în viața unui colectiv rămîne 
însă, fără doar și poate, acti
vitatea propriu-zisă. strădania 
depusă de fiecare din cei 850 
de uteciști ai întreprinderii la 
locul său de muncă. Darea de 
seamă ce se va prezenta în 
conferință nu va face decît.să 
puncteze, să pună în discuție 
și să propună soluții, într-un 
domeniu sau altul al unei ac
tivități a cărei condiție fireas- 
gl este desfășurarea neîntre
ruptă și sensul ascendent. Ea 
reprezintă argumentul cel mai 
elocvent despre intensitatea 
ou care uteciștii trăiesc și în- 
tîmpină, în graiul faptelor lor 
de zi cu zi, momentele ce Ie 
marchează existența

Asemenea dovezi pot fi In
finite, aproape fără a fi cău
tate, prin simpla traversare a 
unei zile de muncă, aici, la 
F.M.U.A.B. ca și oriunde în 
altă parte. Se va vorbi, desi
gur. și în conferință, în pri- 
mui rînd despre acțiunile 
prin care organizația urmăreș
te să sporească participarea 
nemijlocită a tuturor tinerilor 
la procesul de producție. Se 
va aminti, între altele, despre 
întrecerea între brigăzile de 
tineret, o adevărată „cursă 
contra cronometru11 a măies
triei profesionale, jalonată de 
puncte de reper foarte preci
se : număr de ore executate, 
calitatea produselor, organiza
rea locului de muncă. întreți
nerea mașinilor etc. Așa cum 
se va aminti și despre cele 
cîteva zeci de demonstrații 
practice făcute la introduce
rea fiecărui aparat nou. la a- 
plicarea unui nou procedeu de 
lucru, cu participarea celor 
mai buni muncitori ai între-

prinderii. Iar nulnărul lor nu 
va putea fi spus cu exactita
te și raportat la timpul trecut, 
ca un act consumat, pentru 
simplul fapt că, exact în a- 
celeași clipe, s-ar putea ca în
tr-o secție sau un atelier să 
mai aibă loc încă o acțiune 
de același gen, sau încă un 
raid din cele pe care birouri
le organizațiilor de bază Ie 
efectuează regulat, la începu
tul lucrului și la sfîrșitul lui. 
însoțindu-și concluziile de fo
tografii. Așa cum se va în- 
tîmpla, de altfel, și cu olim
piadele pentru strungari, fre
zori și lăcătuși. Pentru că, 
dacă primele două pot fi cita
te la capitolul realizărilor in
tegrale, cea de a treia ~ 
desemnat pînă acum 
cîștigătorii pe ateliere și 
află încă înaintea etapei pe 
întreprindere. Lucrurile 
află deci într-un proces firesc 
de continuitate, iar consemna
rea lor nu pbate fi făcută de- 
cît respectind acest proces o- 
biectiv. Un adevăr pe care a 
ținut să-l sublinieze și secre
tarul comitetului U.T.C al în
treprinderii, ION DRAGU:

„Dacă este neîndoios că am 
încercat și am izbutit multe 
acțiuni în domeniul producți
ei, nu-i mai puțin adevărat 
că ele n-au atins același nivel 
in toate organizațiile de bază, 
în unele secții au mers mai 
bine, in altele mai puțin. Toc
mai de aceea vrem ca. imediat 
după conferință, să punem la 
punct exact ce are de

făcut fiecare
bază, in funcție de specificul 
ei, și să imprimăm un ritm 
egal de activitate ți interes in 
toate. Vrem ca la congres să 
ne putem prezenta eu acest 
punct ciștigat".

Se va accentua cu siguran
ță, tot astăzi in conferință, > 
problema atit de m 
tată a rebuturilor, < 
disciplinei în produ: 
primele nouă luni ale 
pierderile de producție 
rate rebuturilor se cifrează la 
circa patru 1 
va suna, pro 
cesta este si 
care zilele 
sau peste 
mereu cite 
nui tiu 
el. i se 
sare pe 
greșe

alrfet
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ADUNĂRI DE DARE DE SEAMĂ Șl ALEGERI
?",» '-•e A -îlt.

Ascultînd bilanțul activității 
organizației de bază U.T.C. a- 
justaj-sculărie, a uzinei „Elec- 
troputere" din Craiova, nu aveam 
nici un motiv să anticipez epi
logul întrutotul neașteptat a! a- 
dunării la care asistam. Totul se 
desfășura aparent normai. Se a- 
flau în darea de seamă, așa 
cum se obișnuiește în mod frec
vent, o serie de acțiuni reușite, 
o altă serie deficitare, făcîndu-se 
totodată largi referințe la parti
ciparea tinerilor și a biroului la 
îndeplinirea programului de ac
tivități adoptat la precedenta a- 
dunare generală de dare de sea
mă și alegeri. Un lucru părea să 
se impună totuși unor explica
ții mai amănunțite : utilizarea 
insistentă a unor calificative de 
„foarte bine" la adresa aspecte
lor pozitive ridicate de bilanțul 
activității în timp ce paralel se 
remarcau cu ușurință unele ele
mente, în treacăt menționate, 
peste care se trecea cu vizibilă 
grabă, deși cereau aprecieri mai 
exigente. De pildă, faptul hă din 
organizație fuseseră excluși cîți- 
va tineri, că alții, citați nominal, 
erau mereu refractari efortului 
colectiv, că un alt grup de ti
neri crea adevărate cazuri la 
locurile lor de muncă prin ab
sențe nemotivate și indisciplină. 
Se punctau pe un ton de neu
tralitate unele carențe, alături de 
reușitele activității colectivului, 
se rosteau angajamente etc. Prae-, 
tic, adunarea se sfîrșise cînd 
Dumitru Scurtu, reales locțiitor 
de secretar, ceru cuvintul.

„Mă simt dator să spun adu
nării că eu am fost împotriva 
dării de seamă în forma în care 
a fost prezentată, deoarece nu 
reflectă realitatea. Ea nu cuprin
de o seamă de lucruri care dez
văluie adevărata față a activită
ții organizației noastre".

Intervenția schimbase brutal 
firul „normal" al desfășurării a- 
dunării. Argumentele ei. aduse 
la cunoștința tuturor de fostul

secretar al organizației, păreau o 
revelație. In ultimele patru luni 
organizația nu se putuse întilni 
niciodată, ca de altfel nici biroul 
său, din lipsă de participanți. To
nele de fiei vechi, colectate, tre
cute în bilanțul* organizației, se 
datorau nu membrilor ei, ci e- 
levilor de la școala profesională. 
Cele 430 de ore de muncă patri
otică puse pe seama eforturilor 
tuturor membrilor organizației 
reveneau de fapt acțiunii doar a 
cîtorva tineri, mereu aceiași. 
Deși darea de seamă apreciase 
ca foarte bună activitatea birou-

IONUL FALS
N-A GĂSIT ECOU!

lui acum, în cuvintul lui Dumi
tru Scurtu ea apărea ca foarte 
slabă, majoritatea membrilor a- 
cestuia țiovediud deseori nepă
sare fața de îndeplinirea respon
sabilităților ce le reveneau. Ac
tivitatea culturâl-educativă, a- 
preciată și ea ■ cu un . „foarte 
bine"! nu realizase decit foarte 
puțin în raport cu angajamentele 
asumate, angajamente care la 
vremea respectivă exprimaseră 
dorințele tinerilor. Ascultînd' a- 
cest rechizitoriu, făcut de unul 
din cei mai îndreptățiți repre
zentanți ai otganizației. prima 
reacție a fost de uimire și neîn
credere. Numai pentru o clipă 
insa I Tăcerea ce se lăsase brusc 
asupra sălii în care se ținea a- 
dunarea a fost străpunsă tot mai 
des de cuvintele celor care îl 
aprobau pe Dumitru Scurtu.

mai mult pe hirtie. Se spunea 
că se va face o acțiune iar apoi 
nimeni nu-și mai amintea de 
ea".

Eustațiu Vasilescu : „Organi
zația nu are personalitate. Tre
buia să se sondeze opiniile fie
căruia la conceperea programu
lui de activități. Tinerii n-au fost 
consultați, iar între birou și res
tul organizației n-a fost niciodată 
o adevărată cunoaștere".

Ion Dobre : „Lucrul cel mai 
grav este că ne ascundem după 
degete, în loc să privim deschis 
problemele, 
teresului și _________ ____
lor față de activitatea organiza
ției".

Mă opresc aici cu consemnarea 
opiniilor din această a doua adu
nare generală. Fiecare din ele 
a încercat să pună un diagnostic

Asta-i cauza dezin- 
neîncrederii tineri-
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întocmită ni gindul că 
rea se va putea deșîăfnra ți io 
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An> văzut că n-a fost ața. 
După cum ne mărturisea Dumi
tru Scurtu. el nu s-a putut îm
păca pînă la urmă cu această si
tuație spunind lucrurilor pe nu
me. Și bine a făcut dînd o do
vadă concludentă de atitudinea 
sinceră și deschisă pentru care 
trebuie să opteze orice utecist 
Concluzia este una singură. E- 
xemplul ilustrează cit de impor
tant este ca biroul organizației 
să întocmească darea de seamă 
a adunării într-un spirit de sin
ceritate absolută. Cum he-a ară
tat prima adunare, tocmai cu
vintul biroului, exprimat în da
rea de seamă, a dat tonul adu
nării. Căci, dacă acesta a pro
movat o atmosferă călduță, de 
ocolire a lipsurilor, ea s-a trans
mis întregii adunări, riscînd ca 
aceasta să nu-și atingă scopurile 
pentru care avea loc. Rămîne o 
axipmă ca în aceste momente să 
se creeze analizei activității un 
fundal de luciditate. Spiritul 
de neacceptare a neajunsurilor, 
-- curajoasă a pro-de dezvăluire c__ j__ X _ r_
priildr greșeli trebuie să înso
țească și să caracterizeze fiecare 
intenție a organizației, fiecare 
reușită a ei, să acționeze ca un 
permanent îndemn pentru atin
gerea unoT cote calitative din ce 
în ce măi înalte. Este o condiție 
indispensabilă pe care, o dată ce 
și-a dovedit sie-și că o are, or
ganizația trebuie să și-o pretin
dă cu aceeași fermitate întot
deauna.

TRAIAN G1NJU

de aproape cinci ori mai 
wait decit ne propusesem, 
latr-«a euvlnt, o activitate 
MKIpnaitoare. care va conti- 
aaa impulsionată de ritmul 
ciștigat. Perioada care a mai 
rinus pini la srîrșitul anului

’ * i-’Zi a • Tinerilor peste tot unde este ne-
*«• •» Mudoa *1 priceperea lor. pentru realizarea 
■»■■■ a ptaBritar de Investiții la diverse obiec- 

«eecxss k a cesortalte proiecte care ne preo- 
te pecarii.

dn Insă aumai cîteva din realizările 
le Onereroi argeșenii, al căror bilanț se 
C to scartl vrane eu alte rezultate, din 
kk masanase Ele capătă semnificații 
Rto& te adtote dnd ne pregătim pentru 
• atenaateaS aeartcantenarului partidu- 
Q—plg M Ț— tm al U.T.C. și contu rea
ua pete teauenrtunJle șl varieta
tea aa 1 ■ ■« Aceste succese.

ne dan certitudinea că 
zaaptea cn cele mai 
arge-seaa cele 
to mregime.
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DE TINERI

IN U.T.C
CASOUCÂ VÂSLE

*7* Mdtefcl i !-■«. așa incit iatzvaga aeti-
ia acea «ommia a cumcat reale iatoate- 
tar In prevent pntem raporta reznttalele tm- 

Onevratnare la arest eapttol al activității noastre. 
,c_e*a ce ia efeținot pini acum an ne poale sa- 

'-rtacr tesâ pe deplin Apropierea celor doua eve- 
■iviente pe care le vom trai cu toții nu peste mult 
un» — semicentenarul partidului si Congresul ai 
IX-lea xi U.T.C. — este de natură să ne/Uea noi 
impulsuri, să determine o mai mare intensificare 
a muncii de pregătire și primire în U.T.C. Acest 
fapt este cu atit mal firesc, cu cît. fără îndoială, 
in preajma congresului, vor exista mulți tineri care 
vor solicita să devină uteciști. iar această afirmație 
este sprijinită de amănuntul că deja, încă din 
aceste zile, un număr de 2 500 tineri din județ au 
și trecut la exprimarea acestei dorințe. Față de ei 
și fată de ceilalți care vor urma avem deci datorii 
destul de mari, de care nu ne vom putea achita 
decit desfășurind cele mai bune eforturi sie noas-

li»<<

la valorificarea resur- 
atura’e existente. Și, 
șantierelor industria- 

abia acum începe să 
accelereze. In perioada 

1970—1975. prin materiali
zarea a peste opt miliarde 
și jumătate de lei. încă șase 
unități economice de interes 
republican vor produce. (La 
Fabrica de panouri și tablouri 
electrice și la Fabrica de rul
menți — unități la a căror 
construcție se lucrează în de- 
vans. primele hale au început 
să se contureze). Ca urmare, 
cel puțin 20 de profesii noi vor 
apare, iar numărul de sala- 
riați în unitățile cu profil in
dustrial aproape se va tripla 
comparativ cu nivelul actual.

Se realizează deci un accen
tuat proces de profesionaliza
re, de mutații, îndeosebi în 
rindul tineretului dinspre a- 
gricultură în sensul șantiere
lor de construcții, iar apoi în
spre activitatea în uzine și fa
brici, în sectorul „industrial" 
al agriculturii. Pregătirea prin 
școlile profesionale și tehnice, 
dar mai ales la locul de mun
că în cadrul unităților cu pro
fil asemănător, cuprinde și va 
trebui să includă tineri din 
partea locului, implicit oameni 
care pînă acum au lucrat în 
agricultură. După ce criterii 
să se facă selecția pentru a nu 
stingheri în nici un caz acti
vitatea în unitățile agricole ? 
Ce, loc ocupă organizația 
U.T.C. în rindul factorilor im
plicați' ? Tovarășul NICOLAE 
ROVINARU. prim-secretar al 
Comitetului județean U.T.C., 
răspunde la aceste întrebări în 
cele ce urmează.

— Recrutarea și pregătirea 
cadrelor pentru noile obiective 
economice ocupă un loc cen
tral în programul nostru de 
activități. Simplu ar fi fost să 
mergem in sate și să spunem :

eei mai buni tineri, cej mai 
robuști, poftiți la examen ! 
întrebarea care se pune, însă, 
este aceea : cooperativele a- 
gricole, satul nu au și ele ne
voie de tineri ,buni, robuști 7 
Ba da ! De aceea totul se cere 
astfel realizat încît să nu se 
înregistreze depopularea uni
tăților agricole din apropi
erea obiectivelor industriale, 
ci numai absorbirea forței de 
muncă ce se eliberează țn a- 
gricultură ca urmare a extin
derii mecanizării. Activității 
noastre i-am așezat ca funda
ment investigația sociologică 
și economică desfășurată în 
fiecare localitate rurală. Am 
reușit astfel să desprindem 
direcțiile fundamentale ale 
activității organizațiilor U.T.C. 
în sensul asigurării, în per
spectivă, a unei depline inte
grări în sfera producției ma
teriale. De pildă, în comuna 
Peretu, unde activează peste 
o mie de tineri, în. următorii 
cinci ani , devin disponibile 
doar circa o sută brațe de 
muncă deși volumul lucrări
lor executate mecanizat este 
prevăzut să sporească cu cir
ca 40 la sută . Numărul este 
redus pentru că, în același 
timp, cooperativa și-a prevă
zut să extindă irigațiile pe 
trei mii și ' ceva de hectare, 
iar legumicultura în seră și 
solarii pe 50 de hectare. Și, 
ambele sectoare necesită o 
forță de muncă sporită. In 
alte localități, disponibilitățile 
sînt și mai reduse — la Cio- 
lănești, spre exemplu, doar 
20—25, la Dobrotești 30, la 
Troianu 50, iar din altele, 
cum este cazul Măldăienilor 
și Scrioaștei nu este indicată 
recrutarea pentru sectorul in
dustrial a nici unei persoane.

— Și cum veți stăpîni acest 
proces ?

îndeosebi absolvenților de 
licee care n-au reușit la fa
cultăți — circa 5 000 în jude-

țul nostru — ne adresăm în 
perioada de față spi’e a-i în
druma să se califice într-una 

în 
am 
ale 
pe

I din meseriile deficitare 
forța de muncă. Dintre ei 
constituit, în vară, brigăzi 
tineretului care au lucrat 
șantiere, o parte încadrîn- 
du-se apoi în formele de ca
lificare la locul de muncă, 
împreună cu conducerea în
treprinderii de aparataje și 
accesorii industriale am ur
mărit, cîteva luni de-arîndul, 
comportarea în producție a 
proaspeților calificați pe gru
pe de vîrstă, sexe și școli ab
solvite. Am constatat astfel 
că. fetele absolvente de liceu, 
dau cel mai mare randament 
la mașinile de ștanțat și îri 
sectorul de montaj. Această 
concluzie ne-a folosit nu nu
mai pentru a asigura o mai 
bună îndrumare. a< tinerilor 
spre diferite locuri de muncă, 
dar, trecînd la o nouă repar
tizare a oamenilor pe meserii, 
în întrepridere s-a asigurat o 
creștere cu 10 la sută a pro- 

■ ductivității muncii pe opera
ție, și cu 8 la sută a cîștigu- 
lui mediu.

J- Dar tinerii recrutați de 
la sate cît de sigur sînt aju
tați să pășească pe poarta u- 
zinelor ?

— Am propus, și secretari
atul Comitetului județean de 
partid ne-a aprobat, ca îna
inte de a fi încadrați într-una 
din formele de calificare la 
locul de muncă, tinerii prove
nind din mediul rural să lu
creze cel puțin trei luni în 
brigăzile tineretului constitu
ite pe șantierele din județul 
nostru. Se reușește astfel o 
adaptare la mediu ; această 
formă avînd și rolul prese- 

, lecției. In vara aceasta de 
pildă, din cei peste 500 de ti
neri cuprinși în brigăzile ti
neretului, doar 410 s-au hotă- 
rît pînă la urmă să se inte
greze într-o formă de califi-

Inițiativa editării unor foi de 
cultură se bucură de. interes in 
tot mai multe comune ale jude
țului Mureș. După „Cetatea" la 
Saschiz, „Comlodul" la Riciu, 
„Izvorașul" la Valea Largă, re
cent s-a difuzat la Deda foaia 
de cultură „Mureșul", editată de 
comitetul comunal U.T.C. bucu- 
rindu-se, ca și in celelalte ca
zuri, de sprijinul sectorului cul
tural al comitetului județean 
U.T.C. Primul număr a fost pre
zentat la festivalul ținut cu a- 
cest prilej la căminul cultural, 
unde au participat peste 250 de 
tineri elevi, țărani cooperatori, 
intelectuali din localitate. Foaia 
iși propune „să fie un mijloc de 
popularizare a activităților des
fășurate de către tineri, să fa
ciliteze un schimb de experien
ță, de fapte și idei intre gene
rații", ilustrind crimpeie din 
pulsul vieții și muncii locuito
rilor din Deda.

In afară de filele de istorie 
(despre existența comunei), spi
cuirile ds folclor (culese în a- 
ceastă zonă), creații originale 
(versuri), cuvintul absolvenților 
liceului din localitate (evocări 
din anii de școală), remarcăm 
publicarea bogatului program de 
activități pe carte organizația co
munală a U.T.C. și le-a- propus
pentru a intîmpina cu realizări 
deosebite aniversarea creării 
partidului și a congresului 
U.T.C. Angajamentele din do
meniul muncii politico-educati
ve. ale muncii voluntar patrio
tice. ale activității profesio
nale și altele, cuprind un com
plex de acțiuni care certifică 
voința colectivă, mobilizatoare 
a tuturor tinerilor din locali
tate.

C. POGACEANU

MĂNUNCHI
GÎNDURI —

OMAGIU
Tema ultimei ședințe de lucru 

a Societății culturale a elevilor 
din Timișoara a avut pe ordinea 
de zi o dezbatere care a fost 
..-.minați de participant eveni- 
---vLu. a cărui apropiere con- 
i-.lii.e din ce în ce mai mult o 
WytMpfe de prim-plan pentru 
EMncoi tineret al patriei noas-

- - . al IX-lea al U.T.C.
---» a prilejuit, pe tot 

yre—ă_ â» tfiimArii sale, vii 
raterronțiî și panele de vedere

- i. verse pe tema 
ar:is:ice a ti- 

r.ere'.i: a ideaLsrJor ei, precum 
fi a împliniri; acestora în con
dițiile soctetiti; noastre socia
liste. Am notat, in cadrul dis
cuțiilor, ardoarea ș. pasiunea 
opiniilor, indărtai efcvra se 
puteau ușor descifra puritatea 
cristalină a sez:mer.:eâor insesi. 
caldul omagiu pe care cei mai 
tineri condeieri dintre elevii ti
mișoreni il rosteau in iotimpi- 
narea unui eveniment pe care 
nu peste multă vreme 2 vom 
trăi cu toții.

Adunate la un loc. toate aceste 
gînduri frumoase oferă garanția 
că®placheta de versuri ce va fi 
dedicată congresului, va reuși să 
se ridice la înălțimea momentu-

I. DANCEA

Șl CERINȚE
care. Cinsprezece tineri din 
comuna Măgura, și alți a- 
proape o sută din Izvoarele, 
Călinești, Nanov, Storobănea- 
sa, Seaca, Piatra și altele au 
fost trimiși ' ‘ ’
mentul" din 
se pregăti 
rectificatori, 
turnători, reglori, frezori, for
jori, meserii de bază în ca
drul viitoarei uzine de rul
menți din Alexandria. In a- 
celași timp, la Țesătoria „Te
leormanul" din Roșiorii de 
Vede 250 de fete se califică la 
locul de muncă, iar pentru 
viitoarea filatură, cu o capa
citate de 4 000 tone fire pe 
an, a început recrutarea celor 
700 de muncitoare ce vor fi 
pregătite la întreprinderile de 
profil din Capitală.

— Am lăsat mai la urmă 
întrebarea pe care o intențio
nam să v-o adresez de la în
ceput : cum explicați faptul 
că, în rindul tinerilor din 
unele sate ale județului Te
leorman e mai puțin prezen
ta dorința de a pleca la oraș ?

— încerc să explic această 
situație prin aceea că, în ju
dețul nostru lipsește tradiția 
activității în industrie. Și, tot
odată, prin faptul că Direcția 
agricolă și Uniunea județeană 
a cooperativelor agricole au 
declanșat acțiunea de pregă
tire a cadrelor pentru sectoa
rele „cheie" ale agriculturii.

In județul Teleorman, efect 
al înfăptuirii politicii econo
mice a partidului, se desfășoa
ră intens procesul de indus
trializare. Acești oameni, care 
pînă acum vorbeau numai de 
producții sporite de cereale și 
plante tehnice la hectar, aduc 
acum în discuție elemente noi 
ce țin de industrie. Prin 

aceasta se și explică atenția 
cu care se urmărește rezolva
tă problema recrutării și pre
gătirii viitorilor muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri.

la Uzinele ,.Rul- 
Brașov pentru a 
în meseriile de 

tratamentiști,
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„RebduT — spectacol de au

tor, semnat de Ion Omatcu,

la Teatrul Nottara.

6 OPINII

DESPRE

J

STAGIUNEA

I

I IN EXCLUSIVITATE PENTRU
„SCÎNTEIA TINERETULUI

[SECRETELE
| CEL ULEI
\NERVOASE
I
I
I

Doina Tuf eseu, protagoniști 
în „Inundația" de T. Mazslu. 
spectacol pus în scenă la Tea

trul Mic.

TEATRALĂ I
I
I

Născut la 5 septembrie 1927, în Bochum, 
R.F. a Germaniei, prof. MANFRED EIGEN a 
studiat chimia și fizica la Universitatea din 
Gottingen. In anul 1951 obține titlul de doctor 
in științele naturii, specialitatea chimie-fizică. 
La vîrsta de 40 de ani, in urma unor laborioase 
studii de chimie-fizică asupra reacțiilor chimice 
foarte rapide, care îl fac cunoscut în întreaga 
lume științifică, obține, în anul 1967, Premiul 
Nobel pentru chimie. Membru a numeroase 
foruri științifice internaționale de mare presti
giu, președinte al Organizației europene de bio
logie moleculară, prof. MANFRED EIGEN des
fășoară o intensă muncă de cercetare intr-un 
nou domeniu — cel al biochimiei fizice — în 
cadrul Institutului „Max Planck" pentru chimie 
fizică din Gottingen, pe care îl conduce.

VALENTIN NATALIA
SILVESTRU STANCU

I
I

Prof. MANFRED EIGEN,
laureat al Premiului Nobel

Sub raportul literaturu profe
sate, anul teatral bnrureife— 
debutează pozi::-. S.-- . .
cinci piese origi i alt tivi lu
crări scurte de Ttodvr 
apoi o piesă de Ion Omeoca < 
una de Ș-. ’ Bcr . _ . ■■■
două la ,.î ..tara-», e 
in Capitală ctxneifia ăromi' ci • 
unui scriitor ieșan. V - 
Iacoban, de autentică vocațxe. oe 
pune în scenă o diamă MOfersâ 
străină, de vastă rep_ts^e : - ■ 
întirziere de opt ani. dar iMfe 
gurînd un nou program •- i cc 
naiului), se propune ța;p.: -~n. - - 
comedie, reprezentairvă fe ' 
greve, o glumă supat că 
Shaw. o glumă wos i 
Anouilh (dar orîrum. adsJe-i

I
I

kzrx

COG-

a C1"’
cce

I
I
I

• în milionimi de secunda, prin membrana celulei nervoase 
se efectuează schimburi de ioni..® De multe ori bolile de nervi 
își au explicația în dereglări ale mecanismului de funcționare a 
celulei. • Relația cercetare fundamentală-aplicativă. • Medicina 
este încă o știință empirică. • Cînd sînt obosit, încep să rezolv 
probleme de matematică — asta mă relaxează.

— Domnule profesor, în a- 
nul 1967 ați primit Premiul 
Nobel pentru studiile dv. asu
pra reacțiilor chimice foarte 
rapide. Cum ați ajuns la acest 
domeniu de cercetare ?

— Chiar cu riscul de a so
coti cele' ce urmează ca pe o 
istorioară moralizatoare, pre
gătită special pentru tinerii ci
titori ai ziarului dv.. trebuie să 
vă spun că. de fapt, totul a în
ceput _~J
liceu.

_ ____  . ____ _
spirite deett Bardlet. Gredy. Ca- 
moletti și eenalt: eaeografi 
sprințari chemi- an — trecut să 
ne ..descrețească*' ta chiar și 
teatrul 'de coci: adaptează un 
roman cu o’ mireasmă literară 
mai pronunțați

Dificultatea începe atunci and 
e de formulat o apreciere asu
pra tevtn..’--; la început de sta- 
giune. rări judecata de mai sus. 
f.i.-.d o judecată de lectură, ba 
chiar una de lectură a titluri
lor, poate satisface pe cei ce o- 
bișnuiesc să citească piese, tit
luri și nume de autori. Dar pu
blicul vine în săli nu ca si audă 
piese, ci să vadă spectacole și 
din acest unghi privind lucrur.e 
le, nu sînt motive de satisfacție 
deosebită. Nu avem, deocamda
tă, in București — oricit am pre
țui o idee dramatică actuală sau 
im grup de actori, fluența 
acțiuni sau coloritul unor deta- 
lii, reușita unui decor sau stră
dania unui regizor mediocru ie 
a se depăși — nu avem nici o 
reprezentație strălucită, nici o o- 
peră scenică iradiantă prin f. < 
musețea imaginii globale, nici ur. 
spectacol exponențial per.-,-.: 
ceea ce e considerat azi. acasă 
și în lume, teatrul românesc.

Firește, e abia începutul. Să 
mai așteptăm deci ; poate că r.mi 
n-au intrat încă în scenă perso
najele pamgjpale...

cibernetician, prof. univ. la Po
litehnică

Cred că repertoriul stagiunii 
curente ne oferă in special sa
tisfacția unor moaiăr: din re
pertoriul contemporan Paul A.n- 
ghel. Eugen Barbu. Paul Everac, 
M. R. Iacoban. ’ 
D. R. Popescu — 
ta din memorie.
alfabetică) citeva nume contem
porane. La care putem adăuga 
clasicii. Cam-t Petrescu de 
exemplu. Și marele repertoriu 
prezent, dar parcă prea puțtr. : 
Regele Leer va fi jucat la Tea
trul Național den ButureȘti. 
Toate acestea țla iasă de tutor.

Ion Omescu. 
pentru a ri- 
($i in ordme

ant

■» ORmvS »

■u~o 
e-«t

vfeac <d

I
I
I 
I
I

SEBASTIAN 
COSTIN

Deschizîndu-și stagiunea cu o 
sumă de titluri care nu aparțin 
dramaturgiei naționale, citeva 
din principalele scene bucureș
tene au declanșat întemeiate în
grijorări asupra felului în care- 
și vor respecta, pe durata între
gului an teatral, contractul mo
ral cu scrisul dramatic româ
nesc, contract care constituie, in 
fond, principala lor rațiune de 
existență. Că titlurile străine ju
cate fac parte — nu toate! —din 
zona superioară a literaturilor 
pe care le reprezintă ; că ver
siunea lor scenică — iarăși nu 
peste tot — a fost excelentă, e 
o altă poveste. Acestea sînt pre
tenții elementare, pe care le a- 
vem față de fiecare spectacol al 
amintitelor teatre. De la premie
ra inaugurală pretindem mai 
mult : să ne vorbească, intr-un 
limbaj de puternică organicita- 
te, despre propria noastră viață, 
să ne propună un adevăr care ne 
este specific, eventual să impu
nă un autor sau o piesă. Așa cum 
a făcut Teatrul Giulești cu Tan
go la Nisa, sau Teatrul Mic cu 
spectacolul Mazilu. sau „Notta- 
ra“-ul cu noua piesă a lui Ion 
Omescu. Celelalte teatre ne ră
nim încă datoare (după cum a- 
cestea nu se pot mulțumi cu 
atît).

MIHAELA 
TONITZA» 

JORDACHE
asistent univ. I.A.T.C.

M-a preocupat în mod deo
sebit interesul și curiozitatea 
pe care le pot stirni publicului 
alegerile repertoriale ale teatre
lor bucureștene. Trec. deci, 
peste valoarea textelor dra
matice care au dat naște
re. la început de stagiune, 
unor reprezentații pe măsura lor. 
Artiștii (de orice fel) ai teatru
lui încep să uite tot mai des in 
ultima vreme că spectacolul dra
matic nu este făcut pentru spe
cialiști. pentru oamenii ,.de tea
tru", ci pentru un public larg

Spre dense 
ptsi are

& a

E2CX.
Y£â£-

■c» «es»

I
I
I
Iș.

I
I
I
I
I
I
I

De vremea cînd eram în 
In cadrul experiențelor 

de chimie, profesorul nostru 
ne-a arătat citeva reacții de 
identificare a unor ioni, pe ba
za schimbării culorii soluției, 
asa cum se fac în toate liceele 
dip lume. Țin minte că ceea ce 
—-a impresionat foarte mult a 
fost viteza extrem de mare — 
practic instantanee — cu care 
sofcțin din eprubetă își schim- 
ba «ejsareaîa adăugarea reac- 
tcvuksâ. Mai tîrziu. Ca student 
al Farultiții gie chimie din 
Gâț—am aflat că in ca- 
r J ee-star reacții rapide. ceea 
ce SEtează mai mult este a- 

sobjțiSor^nu reac- 
-. a dSx ic* propriu-resă., M-a m 
c rcts-sâ mă dedic studiului a- 
cestcr reacții. Din păcate, cînd 

■n încercat yl adineesc cerce
tările. ini-am dat seama că cu
re: terțele mele de matematică 
erau cu totul insuficiente. De 
arțea nscris Ia faculta
tea de JLzică șt oridît ar putea 
să v; se pară de ciudat, pentru 
mîrw» ’ matematica a devenit 
turir.-i un adevărat ..hobby". 
Pentru cine nu 
cat _re;eta“ este

crezut.
de matematică poa- 
excelent deconec-

a incer- 
poate mai 
dar ungreu de 

exercițiu 
te fi un 
tant.

in anii de cercetări — de în
cercări nu totdeauna încunu
nate de succes — am reușit 
■ ■ ps: să dobindim cunoștințe 
r. , să găsim noi posibilități 
c măsurare a reacțiilor ce, 
decurg cu viteze foarte mari.1 
A-tăzî putem ..privi" desfășu
rarea unor reacții care se pe
trec în timpi de ordinul mii- 
m lor de milionimi de secundă.

— în cadrul Conferinței re
publicane de Chimie Fizică 
din București ați prezentat li
nele rezultate ale cercetărilor 
dv. asupra ionilor complecși în 
biologie, domeniu care, se pa
re. vă preocupă foarte intens 
in ultimii ani. înseamnă aceas
ta o respecializare, o apropie
re de -Știința marilor surpri
ze*. cum a fost denumită bio-

Pînă la somn, și-atit; otit pînă la gratie 
In timp ce marea-și spală albastrele-i sandale 
Pe farm la umbra fructului nescoborit.

O R G A

O, tu ! Precum un grai 
Al ochilor, în împrejururi. 
Vederea mea pe cînd nici nu erai 
Și cînd ai fost, de-a pururi.

Oh, somnul cam nu se vede și nici 
Nu e al nostru, nu-i încă !
Parcă se naște o orgă ți-mi strigi 
Trupul, adînc, printr-o stîncă.

vinoecc rupi 
la picioare. 

Pe cer oul mării, albastrv-nhvrupt. 
Din cam un păianjen răsare.

A. I. ZAINESCU

Cît nu cuprinzi cu ochii. 
Prin văzduh, cu pasul. 
Coaja fantasticb-ntre np zvincâ 
A unui mâr, lunatec mielul cînd i-o fost 
Mai dinainte ars, viu spulberat pe plata 
Plină de frunze-acum, urnele goale 
Ducîndu-se cam-ncotro ți-atimpmindu-se.

o

Vederea mea pe cînd visase 
Goală de marmoră și-arzînd. 
Cenușa parcă-a unei raze 
M-acoperă și azi pînă-n pămînt

Șt-un întuneric alb, un ger 
Gura o lacrimă în asfințit 
Pe care fumegă mereu și pier 
Stele ce nici n-au răsărit.

logia modernă, în detrimentul 
vechilor dv. cercetări ?

— Numai în foarte mică 
măsură- Poate nici un alt do
meniu nu oferă teoriei reac
țiilor foarte rapide un cimp de 
aplicare atît de vast cum este 
cazul biologiei. Procesele bio
chimice, ce au loc în celula 
vie sînt ele înseși reacții chi
mice ce decurg cu o viteză ex
trem de mare. Aplicarea în 
practică a metodei relaxării 
pentru urmărirea reacțiilor 
foarte rapide a permis inves
tigarea și analizarea unor pro
cese biochimice de mare im-

♦

PREMIUL NOBEL

PENTRU MEDICINA

PE ANUL 1970

a fost acordat, pentru 
descoperirile lor în domeniul 
substanțelor semnal din or
ganele de contact ale celu
lelor nervoase și pentru lu
crările privind mecanismul 
înmagazinării, eliberării și 
distrugerii acestor substanțe 
profesărilor Bernard Katz, 
(n. 1911), director al depar
tamentului de biofizică de 
la „University College" din 
Londra ; Ulf von Euler 
(n. 1905), președinte în exer
cițiu al Consiliului de admi
nistrație al fundației Nobel 
și doctor Honoris Causa al 
Universităților din Rio de 
Janeiro, Dijon, Gand și Tu
bingen ; Julius Axelrod 
(n. 1912), director al secției 
de farmacologie de la 
„National Institute of Men
tal Health" dir. Statele Uni
ts. Descoperirile lor în do
meniul proceselor ce au loc 
în celula nervoasă sînt deja 
clasice si pot fi întîlnite în 
manualele de specialitate. 
Despre cele mai noi desco
periri, despre pașii pe care 
creierul nostru i-a făcut în 
ultima vreme în cunoașterea 
propriului său mecanism da 
funcționare ne vorbește în 
pagina de astăzi un alt lau
reat al premiului Nobel, 
prof. Manfred Eigen.

portanță, cum ar fi reacția he
moglobinei ..cu oxigenul, re
glarea enzimatică a unor pro
cese privind schimbul de sub
stanțe în celula vie, descifra
rea, transferul și reproduce
rea codului genetic de către a- 
cizii nuclbici. reacțiile imuno- 
logice între antigeni și 
corpi etc.

— Care este obiectul 
țărilor dv. „de ultimă

— De mai

anti-

cerce- 
oră“ ? 
vreme 

ne-am concentrat atenția asu
pra rolului ionilor complecși de 
sodiu și potasiu în transmite
rea impulsurilor nervoase. In 
procesul de transmitere a „in
formației" nervoase un rol ho- 
tăritor îl are schimbul ionic 
de la nivelul membranei celu
lelor nervoase. Acest schimb, 
în care sînt implicați ionii de 
sodiu și potasiu, are loc cu vi
teze extrem de mari, intr-un 
timp de ordinul milionimilor 
de secundă. în cursul cerce
tărilor noastre am reușit să 
izolăm de Ia microorganisme 
substanțele complexe, cu o ar
hitectură moleculară deosebi
tă, care formează ioni com
plecși cu ionii de sodiu și po- 
tasiu. Ele sînt substanțe din 
grupa macrotetrolidelor, ase
mănătoare antibioticelor. Da
torită configurației molecula
re specifice ele pot forma ioni 
complecși cu ’ 
șl, în același 
putere de 
membrana 
fapt permite 
de sodiu și potasiu. Or. se știe, 
echilibrul între concentrațiile

multă

cele două metale 
timp, au o mare 
penetrație prin 
celulară. Acest 
transferul de ioni

de ioni de sodiu și potasiu re
prezintă una dintre cele maț 
importante caracteristici ale' 
celulei vii. Dereglarea acestui 
echilibru, a schimbului .ionic 
la nivelul membranei ceiul'ț 
nervoase implică perturbați: 
deosebite în funcționarea sis
temului nervos. Pentru apari
ția holilor de nervi, atît de 
răspîndite astăzi, nu este răs
punzător întotdeauna numai 
sistemul nervos central. De 
multe ori, cauza se află-în de
reglarea mecanismului de 
funcționare al celulei, in gene
rarea și transmiterea impulsu
lui nervos. Tocmai de aceea. în 
prezent, încercăm să extindem 
cercetările privind mecanismul 
reacțiilor foarte rapide de 
schimb ionic de la nivelul 
membranelor celulelor ner
voase asupra substanțelor spe
cifice celulelor umane. •' Cu
noașterea acestor probleme va 
avea o importanță deosebită 
pentru combaterea bolilor de 
nervi, ca și pentru prevenirea 
și tratarea unor intoxicații cu 
otrăvuri nervoase de genul 
barbituricelor. tranchilizante
lor sau stupefiantelor.

— Cum apreciați rolul cer
cetării fundamentale — și, evi
dent, în special al chimiei fi
zice — în dezvoltarea cunoaș
terii științifice ?

— Personal consider că orice 
cunoștință nouă despre lumea 
înconjurătoare este extrem de 
prețioasă. Nu se poate vorbi, 
cred, de primordialitatea unui 
anumit fel de cercetări asupra 
altuia. Cercetarea fundamenta
lă oferă baza teoretică pentru 
cercetarea aplicativă-

Pentru cine urmărește apli
carea practică a unor studii, 
cercetarea fundamentală tre
buie să constituie, de aseme
nea, un obiectiv la fel de im
portant. Pentru că, altfel, mai 
tîrziu, nu va mai avea ce a- 
plica. Aș vrea să vă dau un e- 
xemplu. Dacă în urmă cu mai 
bine de 30 de ani academicia
nul sovietic Semenov ar fi 
fost întrebat despre importan
ța practică a cercetărilor sale 
asupra reacțiilor înlănțuite, 
cred că i-ar fi fost destul de 
dificil să răspundă. Astăzi. în
treaga tehnică a propulsiei ra
chetelor sau realizările extra
ordinare ale industrie; chimi
ce contemporane ar fi de ne
conceput fără studiile teoretice 
ale academicianului Semenov.

Fizica, chimia și în special 
chimia fizică au un rol extrem 
de important astăzi in cercetă
rile fundamentale și aplicative 
din domeniul biologiei. Din 
păcate, medicina actuală este 
încă o știință empirică Tn 
numeroase cazuri const’’ăm 
că un medicament sau altul 
are un efect nozitiv intr-o anu
mită boală. Mecanismul intim 
de acțiune al medicamentului, 
procesele biologice care au fost 
dereglaje și modul in care s-ar 
putea interveni pentru resta
bilirea echilibrului în organis
mul bolnav nu se cunosc. Or, . 
cheia pentru o intervenție 
medicală eficace o constituie 
tocmai aceste studii.

— Care este părerea dv. a- 
supra rezultatelor obținute de 
cercetătorii remăni în dome
niul chimiei-fizice ?

— Cunosc real:zăr:le școlii 
de chimie-fizică din București 
de mai bine de 10 ani. atît din 
literatura de specialitate cit și 
din schimburile personale pri
lejuite de diferite reuniuni ști
ințifice internaționale. Preo
cupări comune ne-au apropiat 
și mai mult. între laboratoare
le noastre din Gottingen și 
cele din București s-a realizat 
un fructuos schimb de in
formații științifice și o nu 
mai puțin fructuoasă co
laborare. Această colabora
re s-a concretizat în cer
cetări de o valoare deosebi
tă. Mă bucur să pot afirma că 
această colaborare va continua 
și se va dezvolta continuu.

PETKE JUNIE
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PRILEJ PENTRU TRANZACȚII FRUCTUOASE
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Mihai Marinescu, a pri
mit vineri dimineața pe Zenel 
Hamiti, adjunct al ministrului 
industriei și minelor, conducăto
rul delegației guvernamentale a 
Republicii Populare Albania, ca
re a participat la deschiderea 
Tîrgului internațional București. 
Oaspetele a fost însoțit de mem
brii delegației.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă prietenească, a luat 
parte Radu Botezatu, adjunct al 
ministrului industriei miniere și 
geologiei.

A fost prezent Nikolla Profi, 
ambasadorul R.P. Albania la 
București.

La Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii a avut loc vineri di
mineața o ședință festivă, prile
juită de împlinirea a 25 de ani 
de la înființarea Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură — F.A.O.

Au luat parte membri ai con
ducerii unor Apartamente econo
mice și instituții centrale, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, Ministerul 
Comerțului Exterior, precum și 
experți ai F.A.O, care se află în 
țara noastră pentru realizarea u- 
nor proiecte ce se execută în co

• ASTAZI incepe campio
natul național de hochei pe 
gheață. întrecerile se vor 
desfășura pe patinoarul ar
tificial din parcul țpartiv 
„23 August". Pentru astăzi 
sint programate două me
ciuri : Diiamo București— 
Avîntul Gheorghieni (ora 
11,30) și Avîntul Miercurea 
Ciuc— Agronomia Cluj (ora 
14,00).

Duminică va avea loc un 
singur meci : Agronomia 
Cluj—Avîntul Gheorghieni 
(ora 10).

CURIER
RUGB

La 25 octombrie selecționa
ta României întîlnește la Re- 
vigo echipa națională a Italiei 
într-un meci amical. Iată cî- 
teva amănunte din pregătirile 
făcute de selecționabilii noș
tri.

• Ultima verificare publi
că va avea loc duminică, la 
ora 10,30 pe stadionul din 
Parcul Copilului. Lotul va în- 
tîlni o selecționată Steaua — 
Grivița Roșie, după care se 
va stabili și lotul definitiv ce 
va face deplasarea în Italia.

• Antrenorii echipei re
prezentative sint : prof. Alex. 
Teofilovici și Petre Cosmă- 
nescu.

o Arbitrul întîlnirii va fi 
dl Austry ^Franța).

o Echipa României s-a mai 
întîlnît cu Italia în 1953 la 
București cînd a fost învinsă 
cu 16—14, iar revanșa din 
1958, de la Catania a revenit 
tot italienilor cu 6—3. In 1962, 
la București, reușim un 14—6 
ca apoi la Aqvilla. în 1967, să 
pierdem cu 3—0. In fine, în 
ultima întîlnire de la Bucu
rești din 1967, reușim un fru
mos rezultat 24—3. După cum 
se vede românii nu i-au în
vins niciodată pe italieni la 
ei acasă. Vom reuși oare per
formanța, la 36 octombrie la 
Revigo ?

e în meciul cu Italia, Iri- 
mescu care activează în acest 
sezon în Franța, va face par
te din selecționata României.

Am în față un document 
cutremurător : stenograma
procesului intentat pârtiei- 
panților la atentatul împotri
va lui Hitler din 20 iulie 1944. 
Cîteva sute de pagini care 
redau unul din cele mai sem
nificative capitole din anii 
negri ai stăpînirii fasciste în 
Germania. Un capitol din 
care reiese neputința hitleriș- 
tilor de a domina altfel decit 
cu spînzurătoarea și crima...

Freisler, călăul roșu, cum 
era supranumit, prezida așa- 
numitul „complet de jude
cată". Toate încercările lui de 
a scoate basma curată 
hitlerismul n-au reușit să 
facă altceva decît să de
maște caracterul odios al 
naziștilor.

Un extras din rechizitoriul 
lui Freisler :

— Și ială cum la ora celei 
mai grele încercări, presiunii 
inamicului din afară i se 
adăuga presiunea frontului 
intern...

Intr-adevăr o dublă și pu
ternică presiune se exercita 
asupra edificiului celui de-al 
Ill-lea Reich.

înlăturarea Iui Hitler era 
un obiectiv mai vechi al 
unor cercuri militare ger

laborare'cu acest for al Națiunilor 
Unite.

Cu această ocazie, Filip Tomu- 
lescu, adjunct al ministrului agri
culturii și silviculturii, vicepreșe
dinte al Comitetului național 
F.A.O., a relevat unele aspecte 
ale activității desfășurate de a- 
ceastă instituție specializată a 
Națiunilor Unite, unele tendințe 
de lărgire a preocupărilor Orga
nizației, precum și aspecte ale 
dezvoltării colaborării dintre țara 
noastră și F.A.O.

La 16 octombrie a.c. s-a înche
iat la București cea de-a Vl-a 
consfătuire a conducătorilor or
ganelor centrale care se ocupă în 
țările socialiste cu problemele re
zervelor de stat.

La lucrările consfătuirii au luat 
parte delegații din R.P. Bulgaria. 
R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, 
R.S.F. Iugoslavia, R.P. Mongolă, 
R.P. Polonă, R.S. România, 
U.R.S.S. și R.P. Ungară.

In cadrul consfătuirii au fost 
examinate o serie de probleme 
din domeniul tehnicii și tehnolo
giei păstrării îndelungate a pro
duselor.

Lucrările consfătuirii s-au des
fășurat într-o atmosferă de lucru, 
tovărășească.

BOX
• PRIMA ediție a campio

natelor europene de box 
pentru tineret va avea loc 
intre 8 și 15 noiembrie in o- 
rașul maghiar Miskole. La 
intreceri și-au anunțat parti
ciparea boxeri din 22 de țăn 
printre care și România (e- 
chipă completă — 11 boxerii 
Competiția este rezervată 
boxerilor intre 17 și ZI de 
ani. Se vor desfășura intre
ceri Ia 11 categorii. învingă
torii vor primi medalii de 
aur ți centurile de campioni 
ai Europei. Reuniunile te 
vor disputa după-amiază și 
seara pe ringul sălii sportu
rilor care se află in parcul 
Tapolca. Participant» vor fi 
găzduiți iBlr-o clădire a 
Universității din localitate.

ISTIC
• Meciul cu Italia este de 

fapt testul, cel mai important 
în vederea întîlnirii tradițio
nale cu Franța din 29 noiem
brie de la București.

• Pentru meciul cu Franța 
Ciobănel (care sperăm să se 
refacă pină la acea dată) îm
preună cu Irimescu vor face 
parte în mod sigur din selec
ționata României.

• La 8 și 10 noiembrie e- 
chipa orașului Dublin (Irlan
da) va juca în Capitală cu 
două selecționate românești. 
Iată o veste îmbucurătoare 
pentru amatorii jocului eu 
balonul oval

• Radu Demian (Grivița 
Roșie) și Gheorghe Bucur 
(Steaua), recent suspendați 
de Federația Română de rug
by erau selecționați în echipa 
reprezentativă. Datorită ac
telor de indisciplină la care 
au l.uat parte la etapa prece
dentă și la care a participat 
și jucătorul Sabău Valentin 
Grivița Roșie), primii doi au 
fost scoși din lot. Sperăm că 
măsurile luate de biroul fe
deral să fie un avertisment 
serios și pentru alți jucători 
tentați să transforme arena 
sportivă într-un ring de ră
fuieli personale, iar pentru 
secțiile de rugby din cadrul 
cluburilor un îndemn la o 
muncă educativă mai susți
nută.

GABRIEL FLOREA 

mane. Motivele care-i deter
minau să acționeze astfel erau 
multiple : calcule de culise, 
ambiții personale, permanen
tele fricțiuni intre armată și 
poliția Secretă hitleristă. Dar 
treptat s-a adăugat un senti
ment nou — conștiința prăbu
șirii inevitabile, a necesității 
schimbării, a unei schimbări 
in care elementul esențial să 
fie dispariția lui Hitler.

In 1944 era insă o mare 
problemă de a se ajunge in 
preajma lui Hitler. Acesta era 
izolaț în permanență și păzit 
cu cea mai mare strășnicie.

Marele cartier general — 
reședința cvasipermanentă a 
lui Hitler, botezată „Wolfsch- 
anze" (vizuina lupului) — se 
afla la 10 km de micul orășel 
Rastenberg, la nord de lacu
rile mazuriene, intr-o regiune 
de păduri dense. încă din 
1943, după infringerea de la 
Stalingrad. Hitler alesese • 
această zonă pentru cartie
rul său general, considerin' 
d-o ca nefiind expuse unor 
eventuale bombardamente 
aeriene. Reședința ocupa 8 
km pătrați de pădure ți cu
prindea trei zone spre care 
se ajungea numai printr-o 
singură șosea. Prima zonă o

Gloria*. combina C-12. o pre
zență impunătoare m «lan
dul ranânese de mașini 

agricole, reușește să efevueze 
operat:; de aeceraL treierat, se
lectat și depozita*. boabe-ie. si
multan. de pe 12 ba. Să poc 
înțelege ma. bine posibilitățile 
acestu; izbutit exemplar dm bu
chetul constructorilor de mașini 
agricole ..Semănătoarea* a- ne
voie de un asemenea punct de 
reper. Autopropulsată cu motor 
Diesel. combina „Gloria* C-12 
întrunește calități coastmzctrve 
care încununează eforturile de
puse de aproape două decenii 
pentru îmbogățirea fam„.e- de 
mașini agricole romanești. Volu
minosul conglomerat de meca
nisme (combina are 7®1 mm 
lungime, 4«5O mm lățime șt o 
înălțime de 2360 mm), fixează 
un moment de maturizare in 
această direcție. Veți ir.telege 
mai bine afirmația de mai sus 
știind că mașina poate E echi
pată cu o masă de tăiere de XA. 
respectiv 42 șa 5 metri. Opera
ția de curățire «upiunentară ce 
se execută este in măsură să 
asigure o eL~m nare completă a 
ccrpuruor străine Vocbmdu-ne 
ca unui dm mmuitori. ei in pe
rioada de prooe (combina este 
deservită de un singur operatori, 
tovarășul Sandu And-e: de la 
Uzina „Semănătoarea* insista a- 
supra aceste: performante dem
nă de reynut ; ai <i .spori' ve

ASTAZI. ORELE 18. Șl DUMINICA. ORELE 17JR. VEDETE 
DE TALIE MONDIALA LA PATINOARUL AUGUST* 

INTR-l N INEDIT Șl SENZAȚIONAL

IPiCTACOL
IPE GHEAȚA

Bucurețtiul este, timp de 2 
ri’e. gazdă ospitalieră pentru 
„sta4e“ de primă mărime ale pa- 
tina.uluj mondial Milne, îne*- 
pind de la orele 18 și duminică 
de la ozde 17.30, pe lucrul 
ghețu de h patinoarul Au
gust', va avea Ioc un șpectac:! 
internațional artistic absolut ine
dit și de mare atracție, o de-

Un cuplu celebru pe care-l , 
corn vedea evoluînd pe luciul 
gheții patinoarului „23 Au

gust" : Rodnina—Ulanov

mons frăție de virtuozitate: este 
vorba de evoluția în fața publi
cului bucureștean a campionilor 
europeni și mondiali la patinaj 
artistic perechi, Irina Rodnina 
și Aleksei Ulanov din Uniunea 
Sovietică, a lui Ondrej Nepala, 
(R.S.C.) campion european și 
deținătorul locului doi — și a 
medaliei de argint — la campio
natele mondiale și a compatrio- 

PRDNRSPDRT

înconjura pe celelalte două 
și era rezervată barăcilor 
pentru muncitorii din orga
nizația Todt, precum și găr
zilor Ss însărcinate cu paza 
întregului complex. Tot aci 
se afla un mic aeroport și o 
gară in care trei locomoti
ve erau menținute in per- 
maneță sub presiune.

Trebuiau parcurși doi ki

COMPLOTUL
lometri pentru a se ajunge 
la ionele din interior. Șosea
ua ingustă era literalmente 
strînsă de pădurea care o 
înconjura. Zona a doua cu
prindea cazărmi, blocuri și 
cazemate rezervate ofițeri
lor si serviciilor de propa
gandă. In această zonă se afla 
reședința lui Keitel. Tot aid 
se aflau, de asemenea, loca
lurile destinate păstrării 

și adaptări. C-12 poate recolta 
36 de tipuri culroT; dintre cele 
ma: diverse: gnu. orez, po
rumb. floarea soarelui. La. faso
le, etnepa mazăre in timp ce 
pierderile d:a lan sini compara
bile ca cele existente pe plan 
mondial Prtxiacția tetreriră : 
42 tone pe oră. interesant ce 
știut că descărcarea noabeior te 
tace in tar.ion dări stațixiare)
un aispezf-v de Insăcuire.

Este expiirabu de ce. Unind 
cont de veleîtâpte amintite, ne
Emi'ian Rădău. deda Auto
tractor*, ccmo.na „Gloria* C-12 
susciți interesul șperiaiișrijor, 
f::nd solicitată pină arum ;> di
ferite țări^ LRAS, CetaeJora- 

0 prezentă exotică la nive- 
iul supen-or dm pamljociul 
central : tarool comercai

al Rrpubîiri: Cuba. Sub prfirirt- 
geteâe delicate ale unei fete mo
delează arh de cunoscuta hava
nă. In locurile de expunere, o- 
teva articole trad.țxmale de ex
port ale țării prietene dm Marea 
AnfileJor. Prima țară exploata
toare de za hă- din -urne, pose
soare a «ior ma: bogaie căcă- 
crinre de rmrrar. de nicnel r. 
cobai: de pe glob. Cuba este un 
stat socialist :-. nrică dezvolta
re. în afara par-.ripân: sale <L- 

ților săi, Diana Skotnika și Mar- 

universitari la dans pe gheață, 
Zxrfler Gunther 'R.DG.1 ocoțtin- 
tul locului trei la campionatele 
europene si mondiale, precum și 
ai altor tportiv din elita mon
dială patinaj artistic care 
dețin in același timp ridurile 
naționale.

Interesul publicului sporește 
prin participarea din partea țării 
noastre a campionilor naționali 
care și-au dștigat deja un bine
meritat prestigiu internațional, 
Beatrice Huștiu și Gheorghe 
Fazecaș.

Iată, dar, o prezentare succin
tă a unor cărți de vizită impre
sionante de notorietate mondială, 
care fie și numai prin prezența 
lor, sporesc cota valorică a spec
tacolului și asigură, indiscutabil, 
un veritabil succes de public. 
Este o ocazie destul de rară 
pentru iubitorii patinajului să 
vadă reunite într-un program a- 
tîtea somități în materie.

C. V.

PRONOSTICUL
ZIARULUI NOSTRU PEN
TRU CONCURSUL PRONO

SPORT Nr. 42
Rapid—„U“ Craiova 1
Dinamo Bacău—Progre

sul 1
Farul—Petrolul 1
C.F.R. Tim.—C.F.R. Cluj 1
„U“ Cluj—Jiul 1
C.F.R. Pașcani—Portul 1
Ceahlăul—Metalul Buc. 1
Ș.N. Oltenița—Flacăra 1
C.F.R. Arad—Politehni

ca Tim. 1
GI. Bistrița—Crișul 1
C.S.M. Reșița—Minerul

B.M. 1
Corvinul—C.S.M. Sibiu 1
Gaz Metan—Vagonul 1 

documentelor statului major, 
arhivei, hărților.

Hitler locuia in cea de-a 
treia zonă, înconjurată de 
două rinduri de baraje de 
sîrmă ghimpată prin care 
trecea în permanență curent 
de înaltă tensiune. La fiece 
30 m se aflau sentinele în 
interiorul și în exteriorul ba
rajelor. Singura cale de accei 
spre această zonă era supra
vegheată și controlată cu 
strictețe. Reședința propriu- 
zisă a lui Hitler se găsea în 
mijlocul întregii zone într-o 
casă dreptunghiulară, con
struită din beton armat, 
avind numai un parter și 
prevăzută cu ferestre mici.

Alte clădiri erau rezervate 
ofițerilor statului major per
sonal a lui Hitler. Pereții ex
teriori irau vopsiți în verde 
și acoperiți cu vegetație pen
tru a se îmbina cit mai per
fect cu pădurea înconjură
toare.

In centrul reședinței se afla 
o sală vastă rezervată con
ferințelor de stat major. Mo
bilierul se reducea la o masă 

recte aici. ne-au subliniat Faus
to Alfor-so. oocis.iw comercia. 
și Rafael Iglesiaș, «rectorul 
pavilionului. Cuba este intere
sată să „noastă îndeaproape 
exponatele Tirgului internațio
nal B„:ureșc_ Iu acest scop, o 
deiegape de special: șt: s-au de
plasat expres ia București. în 
Încheiere. oaspeți; noștri au ți
nut că ne transmită credința wr 
că man 'esiarea economică la 
care parricipă. ce va bucura de

Nu Știm daca atunci ciad s-a 
prciectat ș: alcătuit pavilio
nul americam alegir.du-se 

per.tru expuoere sub calota sfe
rică de !a intrare in incinta tir- 
guhu l.-.nenseb: rezultate ale 
preoeupârDor spațiale, s-a inten- 
țoca: sugesz a pottl-e; de virf 
pe care o deține in edificiul teh
nic. coatemporane realizarea a- 
paraujulut. a comp? calelor an- 
sambie din programele destinate 
cunoșteni exriaterestce. Este un 
lucru cert insă că prin fîzior.o- 
rrua sa inmegul ansamblu reu
șește să formeze vizitatorilor di
mensiunea dară a virtuțDor ac
tivități de oerceiare pusă in ser
vieta! pecfecțiOQănjar tehrolo- 
g.ce. a produselor oe orice na
tură. de Ia obiectul de tiz casnio 
ia computerul obligat să optim:- 
aeae tratecriil spațal al unei nave 
co6cn.ee. Fără :Ado.alâ reprezen
tanți! eeler aproape W de firme 
intraoe prezente la București 
fosoeese ociejul venirii lor la 
Tirgul In'.emauocal pentru a se 
mforma cu privire la oferta co- 
merca^ a țări: gazdă, a celor
lalți aartiefpunti m această prx- 
mă ec -,:e Dar cum se poate les
ne observa narcurgir.d suprafe
țele d» prezentare ei doresc să 
axntnrre. prin mostre selective, 
real zări din difer te domenii, fi
nal, ta :ea -unor eforturi de cerce
tare. in care cea aplicativă cu
prinde un volum preponderent, 
materializarea activității inter- 
dlscprinare pe d:ferite planuri. 
S:n'. este adevărat in expoziție 
și telefoane cu butoane și usten
sile casnice acționare mecanic sau 
electric, și vehicolul amfîbie din 
CybocuL material adeziv nou, și 
astaturismul amintind âe gabari-
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diminuarea rolului universita
rului de educator, de pedagog. 
Cred că. în cele din urmă, re
lațiile cu colectivitatea studen
țească au început să se artifi
cializeze, să existe numai pe un 
fundal organizatoric și adminis
trativ stabilit: tmpărțirea gru
pelor de studenți cite unui 
cadru didactic. Or, nu poți să 
ajungi la un raport, la o sumă 
de relații, reciproc dorite și rea
lizate de către dascăl și ucenic 
pe criteriul repartizării cu cata
logul în față.

— Dar atunci cum, tovarășe 
profesor ?

N.T. : Nu dau rețete. Sinț 
preocupat nu de azi, ci de ani 
de zile, de cind mi-a fost dată 
în grijă această facultate a 
matematicienilor, să experimen
tez eu mijloacele cele mai 
bune, să „trag* cu ochiul la co
legi, să văd cum se desfășoară 
ei ca educatori. îndemnul tova
rășului Ceaușescu a venit toc
mai pe un asemenea teren, con
stituind un prețios element sti
mulator.

Răspunsul la întrebarea dvs. 
cred că include mai multe com
ponente dar nu general valabile, 
și nici într-o ordine anume. (Fao 
o paranteză pentru a vă spune 
că. de curînd, la Nisa, la un 
congres al matematicienilor, in 
discuții mai puțin oficiale am 
constatat că și in alte țări se 
fac tatonări pentru a asigura 
un curs mai adecvat, mai di
rect. maț contemporan — aș 
spune — dialogului profesor stu
dent). Eu, bunăoară, sint de pă
rere că nu-1 pot lipsi pe student 
de căldura care, mi-a însoțit 
proprii ani de studenție. Poate 
că sint eu un sentimental. Poa
te că, de aceea, am un atu și 
studenții — îmi place să cred 
— mă simt de-al lor.

— Să înțeleg că acuzați o 
anume lipsă de afectivitate in 
raporturile profesor — colecti
vitatea studențească ?

N.T. : Da, consider că rapor
tul acesta trebuie umanizat 
Notați insă că limitez afirma
ția la facultatea noastră. Ma
tematicianul secolului al XIX- 
lea a fost considerat o mașină 
de demonstrație, o ciudățe
nie, un om arid, ca cifrele. 
La ora actuală, matern at ici- 

uriașă, masivă și numeroase 
scaune. In stingă acestei în
căperi se găseau nucile salo
nașe în care Hitler ișf pri
mea vizitatorii, iar in dreapta 
erau apartamentele sale.

Un vizitator străin nu pu^ 
tea pătrunde in această zonă 
centrală, decit dacă trecea 
de barajele de sirmă ghimpa
tă care incercuiau succesiv 
cele trei zone și se legitima 
de fiece dată cu o autori
zație specială personală, 
valabilă' doar o singură zi. 
Ieșirea presupunea aceleași 
operațiuni.

Ua 15 iulie un ofițer cu grad 
de colonel, căruia îi lipsea o 
mină pătrundea in cartierul 
general. Fusese oprit la toate 
porțile și iată-I înăuntrul re
ședinței lui Hitler. O servietă 
se afla sub brațul valid. O 
obișnuită servietă pentru do
cumente de stat major. Nu
mele ofițerului era Stauffen- 
berg. Iar in servietă se afla 
o bombă cu o putere egală 
unui obuz de artilerie de 
156 mm.

Stauffenberg intră in sala 
de conferință a lui Hitler. 
Primul lucru pe care avea 
să-l constate era absența lui 
Himmler, mina dreaptă a lui 
Hitler, atotputernicul șef al 
poliției secrete, al imperiului 
teroarei. Ce avea de făcut 
Stauffenberg ? Să acționeze 
mecanismul pentru explozie ? 
Stauffenberg nu »i-a luat 
dreptul să decidă. Părăsește 
sala de conferințe și îi 
telefonează unui alt conjurat 
— genei aiului Olbricht. Dar 

Uțl ceâar europeai Râmi ne in*ă 
âorrri.-jn:ă preze. :a emițiroare- 
lor aaer. a en! cula o»relor e’ee- 
troaiee pe bază de rircurte im
primase. a sa:eLiț3or meteo. Și 
mai ales a obl-ecrivejor integrate 
programelor spațiale. Rămme un 
amănunt deloc aesemmfica&v că 
toate întreprinderile reprezenta
te in pavilioauî american au co
laborat ia înfăptuirea proiectelor 
Apollo. Gemini și Mercury. Este 
de ințeles așadar interesul cu 
care se intime in jurul cabinei

mai directe posibilitățile de carespa’:a_e ApoLo X amplasată la

Imagine de la rugul 1

ir.trarea in pavilion, a compute
rului UNIVAC, in fața vizorului 
aurii atit de cunoscut din foto
grafia Luată la prima debarcare 
pe lună, a costumului spațial 
purtat de LoveL in dreptul mo
torului ascensional al modulului 
lunar. Nu surprinde pe nimeni 
curiozitatea cu care se urmărește 
mostra de rocă rottndu-se sub 
clopotul de sticlă pungile tran
sparente cu fragmente culinare 
adresate cosmonauțilcr.

Experiența mea de pină acum, 
dobindită la nnmeroase tîrguri, 
îmi permite să constat că ma
nifestarea de Ia București este 
bine și competent organizată, a 
declarat unui redactor al Agen-

le sint poate cele mai apro
piate de umanism. S-a creat un 
climat potrivit căruia matema
tica a devenit un fel de pana
ceu universal, un instrument al 
viețit Deci matematicile s-au 
umanizat, și să nu umanizăm 
relațiile dintre noi, cei care 
formăm matematicieni și cei 
care aspiră să se formeze da 
matematicieni ?

Nu pot să răspund afirmativ 
pentru toți, întrucit de aici in
trăm într-un domeniu ceva mai 
dificil, in care intervine facto
rul temperamental. Colectivele 
profesorale sint eterogene din 
acest punct de vedere. Există 
dascăli care nici atunci cînd 
erau studenți nu s-au putut

CUM VĂ
FORMAȚI 

DISCIPOLII?
integra în marele colectiv, 
păstrau o oarecare distan
ță fiind structural individua
liști sau, pur și simplu, re
trași. Dobindind funcții didacti
ce. distanța nu s-a micșorat, 
ci s-a mărit. în asemenea si
tuații. poți apela la răspun
derea profesorului, dar dacă 
acesta nu are rezervele de a- 
fectivitate pe care să le dă
ruiască studenților, eu decan, 
nu pot face prea mult. Ti pot 
repartiza un colectiv să-1 in- 
drume, știind însă că aceasta va 
rămine o formalitate, deoarece 
profesorul va continua să dea 
numai cunoștințe.

— Bine, dar dacă investiția de 
cunoștințe pe care acest profe
sor o face in studenții săi este 
foarte bună, atunci ce i se mai 
poate reproșa, ce i se mai poate 
cere ?

• • • • e
în locul acestuia îi răspunde 
un colonel — von Haeften, și 
el membru al complotului — 
care-i cere să plaseze bomba. 
Stauffenberg nu este mulțu
mit și îi cere să fie consul
tați generalii Olbricht și Hop- 
pner.

Timpul se scurge greu. 
Stauffenberg părăsește din 
nou sala de conferințe pentru 
a-i suna pe cei doi.

Dar intre timp Hitler, care 
terminase conferința, părăseș
te și el sala. Plasarea bom
bei nu mai avea nici un sens. 
Trebuia așteptată o altă oca
zie. Atentatul trebuia amînat. 
Unii dintre participanții la 
complot erau în siițpa lor 
mulțumiți că lucrările fuse
seră amînate. Dar Stauffen
berg nu avea de loc intenția 
să abandoneze.

La 20 iulie 1944, la amiază, 
colonelul Klaus von Stauffen
berg pătrundea din nou, cu o A 
servietă sub braț în Cartierul ” 
general. El se îndrepta sprp 
obișnuita sală de conferințe, a 
dar ofițerul de serviciu îl in- W 
formă că reuniunea nu se a 
desfășoară in locul obișnu- w 
it, ci într-o baracă de lemn, 
confortabilă. dar ai cărei _ 
pereți n-ar fi putut rezista 
la suflul unei explozii. Moti
vul schimbării era căldura 
acelei zile de iulie... A

Conferința a inceput la ora 
12,30 fix. Keitel intra in sala 
de conferință însoțit de cîțiva A 
ofițeri printre care von Stau- ™ 
ffenberg.

SERGIU VERONA
(Va urma) W 

ției româpe de presă dl. Frank 
A. Vrsino, directorul pavilionului 
s.u„a.

Sperăm că participarea S.U.A. 
la tirg va prilejui publicului și 
specialiștilor români o mai bună 
cunoaștere a țării noastre, a po
sibilităților științifice, tehnologi
ce și de producție, a modului 
nostru de viață in general. In a- 
celași timp, avem încrederea că 
oamenii de afaceri americani, 
interesați in tranzacții cu parte
neri români, vor cunoaște pe căi 

rrnațional din Bucurețti.

dispune țara dv.. precum și mij
locul prin care se pot realiza a- 
ranjamentele comerciale. •

tifi Ia fel de bine ca și mine 
că schimbul de mărfuri in- 
tre România și Cehoslova

cia a crescut continuu, ci 
țara do. este pentru noi un par
tener foarte interesant, ne spu
nea ieri dimineață dipl. ing. Pe
ter Pribyl de la pavilionul Repu
blicii Socialiste Cehoslovacia. A- 
firmația interlocutorului nostru 
se sprijină pe date cit se poate 
de concrete. In douăzeci de ani 
cifra totală a schimburilor de 
mărfuri a crescut de aproape 4,5 
ori.

N.T. : Omul nu este o mașină 
in care introduci idei, cu certi
tudinea că ele vor fi automat 
digerate, asimilate, chiar dac^ 
ideile sint transmise într-o' 
manieră ireproșabilă și la ur» 
înalt nivel științific. Cine 
nu știe că există excelenți oa
meni de știință care nu izbu
tesc însă să transmită ceea ce 
știu orj nu au capacitatea să-și 
facă partener auditoriul ? Am 
ajuns — observați — la psiholo
gie, trebuia să ajungem aici. 
Partenerul nostru — studentul 
— este un om viu, cu senti
mente și reacții, cu un simț na
tiv de orientare spre cel pe care 
îl simte că îi este aproape. El 
te descoperă foarte ușor dacă tu

faci cursul numai pentru că 
aceasta ,îți este obligația profe
sională. ori pentru că vrei să-ți 
afișezi superioritatea cunoștin
țelor, sau dacă-1 faci din dorin
ța ca cel ce te ascultă să te în
țeleagă. să te, recepteze cu 
curiozitate.

M-aș hazarda să ^firm că. 
pină la urmă, calitățile profesio
nale și 'cele morale ale specia
liștilor pe care îi creștem depind 
fundamental de turnura pe care 
o ia contactul profesorului eu 
colectivul studențesc,

— Cu ce vă susțineți această 
afirmație ?

N.T. : Cu fapte. Școala supe
rioară are ' datoria să formeze 
specialiști creatori, pe care sâ-i 
lanseze in profesii, și nu să-i 
dopeze cu un volum de cunoș
tințe, să le,exerseze memoria. 
Cum realizează școala superi
oară un> asemenea deziderat, de
pinde primordial de moduri i n 
care lucrează profesorul cu stu
dentul. Fie-mi îngăduit, pentru 
a detalia, să mă folosesc de o 
experiență personală. La disci
plina pe care o conduc de o- 
bicei foarte rnulți studenți cad 
la examene. Dar dacă uneori se 
întîmplâ, fortuit, ca studenții 
mei să fie nevoiți să-și susțină 
examenul cu un alt profesor, 
la care de obicei cad mai pu
țini, aceștia vin și-mi cer să nu 
lipsesc. Am sentimentul — o 
spun cu toată modestia — că 
cei care cad la un examen sus
ținut cu mine pleacă liniștiți, 
cu convingerea că nu se 'pu
tea altfel. Și am să explic 
de ce. Anii de profesorat m-au 
învățat să mă situez in fața lor, 
a studenților, nu ca un judecă
tor care aplică o legislație și 
distribuie verdicte, ci ca o per
soană care îi pune în situația 
să se autoverifice, și să facă 
acest lucru cu plăcere. La mine, 
examenul se desfășoară cu căr
țile pe masă, studentul are cu 
el, dacă vrea, cursul, bibliogra
fie. li permit să se pregătească 
consultînd orice material. Dacă 
eu, profesor, la prelegere îmi în
gădui să-mi consult propriul tra
tat, — precum dirijorul care-și 
știe partitura dar dirijează dind 
filă cu filă — de ce nu i-aș per
mite studentului să consulte și el 
un material pe care l-a studiat? 
La urma urmelor, eu n-am ne
voie de memoria lui, nu veri
fic dacă-mi știe cursul pe dina
fară. nu am dreptul să-1 silesc 
să-1 recite, și nici nu pot fi te
rorizat de teama că voi fi tras 
pe sfoară. Așadar, il pun pe stu
dent într-o situație, ca în viață 
cînd va profesa. Adică, eu îi 
ridir o problemă (de fapt, pa
tru), îl las o oră să apeleze la

In 1962 și in 1969 Bucureștiul a 
găzduit expoziții industrial; 
cehoslovace. Acum, pe o suprafa
ță de 1400. metri patrați industria 
cehoslovacă este prezentă cu o 
gamă largă de produse, ilustra
tive pentru evoluția economică a 
țării respective. Vizitatorul inte
resat să cunoască, rezultatele ob
ținute de constructorii de mașini 
cehoslovaci, specialistul dornic să 
afle noutăți și realizări de presti
giu are la indemină o bună oca

zie. Ei vor intilni aici utilaje pen
tru industria textilă și de pielă
rie, pompe cu cele mai diferite 
destinații, mașini pentru tehnica 
tipografică, aparate de măsură și 
control, aparatură de tehnică me
dicală. Nu lipsesc firește probe 
de metale (destinate îndeosebi 
industriei electrotehnice), și a- 
gregate de sudură. în tehnica 
prelucrătoare reține interesul 
mașina W 9 înzestrată cu insta-. 
lație optică de proiecție, capa
bilă să efectueze operațiuni de 
găurit, alezat, frezat, strunjit și 
filetat.

N. U.

Din agenda 
Tîrgului

• întreprinderea „Auto-
Tractor", în urina discuțiilor 
purtate cu oamenii de afaceri 
din Spania, a încheiat contrac
te pentru exportul a 2 425 trac
toare.

„Mecanqexport" a încheiat 
eontiacte cu întreprinderea 
importatoare din R.S.F. Iugosla
via pentru armături sanitare și 
băi din fontă emailate, iar în
treprinderea „Tehnoforestex- 
port" a încheiat contracte de 
export cu : firma olandeză 
„Vlessing" pentru mobilier, în 
valoare de 6 milioane lei valu
tă : cu firma „Comex" din R.F. 
a Germaniei pentru mobilier 
in valoare de 1 milion lei valu
tă și cu reprezentanți ai firme
lor din R. P. Bulgaria pentru 
instalații de sortare a buștenilor.

surse și Ia ceea ce a învățat și 
a reținut, dar ii cer să rezolve 
problema în situația dată de 
mine. Studentul mă simte că 
particip la actul de examinare, 
că nu-1 suspectez,' și are con
vingerea că îl pun în situația 
de concurs pentru o notă mare, 
nu pentru a. smulge promova
rea. Dacă nu s-a pregătit, el 
renunță singur la examen, 
nu se poate bizui pe ceea ce ar 
izbuti să copieze din curs, în
tr-o zi

Aceasta înseamnă, după mine, 
să lucrezi cu studentul punîn- 
du-1 în postura de colaborator, 
cu amendamentul că, tu, pro
fesor ai criterii de a aprecia 
consistența muncii lui, modul 
în care își exploatează poten
țialul intelectual. Chiar și la 
curs îi pot conferi calitatea a- 
ceasta de colaborator. Adică 
mă situez pe poziția omului 
care urcă la catedră după ce 
și-a tipărit un curs și are în
crederea că studenții săi pot 
să-1 parcurgă fără a fi nevoiți 
să-l repete într-un caiet de no
tițe. în situația aceasta, pre
legerea mea înseamnă un enunț 
al ideilor fundamentale, indica
rea direcțiilor de studiu. La o 
reîntțlnire, vin de acum cu 
noutăți. indic bibliografie, fac 
aplicații, îneît, în final, studen
tul poate parcurge un curs ti
părit, Și beneficia, în plus, de >■ v 
nou curs care se constituie i 
tr-un an de studiu dintr-o b. • 
bliografie de ultimă oră.

— Dumneavoastră v-ați referit 
pină acum la relația profesor — 
colectivitate studențească. Soco
tiți cumva că ar fi nedrept ca 
vîrfurile studențești, cei mai 
dotați tineri, să se bucure de 
un regim aparte, să li se consa
cre mai mult timp din timpul 
profesorilor ?

N. T. : Aici situația devine și 
mai delicată și mai puțin sus
ceptibilă a fi dirijată. Vîrfurile, 
talentele se apropie, vin intui
tiv spre an'imiți profesori ; pro
fesorii, la rîndu-ie, în mod a- 
fectiv - șj poate și egoist, do
rind să-și asigure urmași — 
atrag spre ei pe cei dotați. Nu 
găsesc că . e o greșeală. Dacă 
mă gîndesc bine, totul se pe
trece ca în dragoste : nu 
poți avea deodată mai multe 
pasiuni durabile. Așadar, nu 
cred că vîrfurile se simt deza
vantajate, neglijate. Pasiunea 
pentru un anumit domeniu de 
știință luctează singură în fa
voarea consolidării relațiilor 
dintre profesor și discipoli Pot 
fi combătut dar eu cred că tre
buie șă ne preocupe mai rm it 
colectivitatea studențească in 
ansamblu deoarece nu putem 
realiza ceea ce dorim — forma
rea unul patrimoniu de ca' re 
vajeros pregătite - dacă ne o- 
cupăm cu precădere de soliști, 
și uităm orchestra.

— O ultimă chestiune, tova
rășe ptofesor V-aș întreba : ce 
ține de student pentru ca in 
această ecuație pe care o for
mează profesorul + studentul, 
datele să fie perfecte?

N. T. : El, studentul, după o- 
pinia mea, ar trebui să aducă 
în această ecuație doar dorin
ța lui de a veni spre profesor, 
evident, alături de o echitabilă 
intensitate în schimbul : „pro
fesorul dă, studentul primește 
și își însușește". Nu sint pen
tru vedetism în interiorul unui 
colectiv de universitari, văd, 
cu toate acestea, că ar trebui 
să ajungem acolo incit un tinăr 
să vină spre o profesie, spre o 
facultate și pentru că acolo ar 
putea beneficia de cursurile și 
îndrumarea unui anumit profe
sor și numai a aceluia.

N. R. : Discuția pe această 
temă continuă Intenționăm să 
găzduim în ziar un schimb de 
păreri care ar putea aduce ele
mente în plus la perfecționarea 
raportului profesor-student in 
procesul de învățămînt și în 
afara lui, pentru un dialog fi
resc între acești doi factori ce 
compun viața unei instituții de 
învățămînt superior.

co6cn.ee
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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) 

primei vizite pe care un șef de 
stat al României o face în orașul 
San Francisco, al doilea ca mări
me din California,

Adresînd un călduros salut 
președintelui României și soției 
sale, Joseph Alioto subliniază că 
România joacă astăzi un rol din 
ce în ce mai important pe arena 
internațională. „Sîntem fericiți — 
declară el — să avem în mijlo
cul nostru pe cel mai înalt re
prezentant al acestui stat“. Pri
marul orașului San Francisco ara
tă în continuare că populația a- 
cestor meleaguri cuprinde și ce
tățeni de origine română stabiliți 
aici cu multe decenii în urmă.

Prezentînd apoi președintelui 
român cheia orașului, primarul 
precizează că nu este vorba de 
o cheie obișnuită, ci de replica 
fidelă a aceleia făurită- pentru 
prima clădire ridicată la San 
Francisco. Pe cheia oferită sînt 
gravate numele conducătorului 
statului român și data sosirii sale

în această metropolă a Califor
niei. „Vă oferim această cheie, 
încheie vorbitorul, în semn de 
profund omagiu din partea ora
șului San Francisco, a statului 
California și a guvernului ameri
can".

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu mulțumește primaru
lui orașului San Francisco pen
tru cuvintele rostite la adresa Ro
mâniei și a politicii sale. „In
tr-adevăr, a spus președintele 
Ceaușescu. România — care are 
aproape același număr de locui
tori cu cel al Californiei — des
fășoară o politică activă de pace 
și colaborare cu toate popoarele 
lumii. Doresc să mulțumesc pen
tru faptul că ni s-a oferit cheia 
orașului. Consider aceasta un 
simbol al prieteniei dintre po
porul român și poporul american.

îmi este plăcut să adresez cu 
acest prilej populației din Cali
fornia și din orașul San Francisco 
un salut călduros și să-mi exprim 
satisfacția de a putea să cunosc 
astfel nemijlocit — deși in

tr-un timp destul de scurt — 
munca și viața dumneavoastră, a 
cetățenilor din acest oraș. Sînt 
convins că schimburile dintre noi, 
faptul că americanii și românii
— ca și celelalte popoare — se 
vizitează reciproc, pot contribui 
la realizarea unei lumi a înțele
gerii, colaborării și păcii. Cu a- 
ceste ginduri am folosit prilejul 
oferit de prezența la Organizația 
Națiunilor Unite pentru a cu
noaște unele centre și localități 
ale țării dv. •

Consider că popoarele noastre
— deși aparțin unor state cu 
orânduiri sociale diferite — cu- 
noscindu-se mai bine pot și tre
buie să colaboreze, să conlucreze 
pentru a-și aduce contribuția la 
asigurarea păcii și prosperității 
omenirii. în acest spirit dorim să 
dezvoltăm relațiile cu Statele 
Unite ale Ameridi. să colaborăm 
cu dv. cei din 'California, din 
San Francisco, cu toate popoare
le lumii".

Convoiul de mașini oficiale, 
escortat de motocicliști. se in-

Tn timpul vizitei la întreprinderea constructorii e de avioane Douglas Aircraft* a.n Long Beach

dreaptă apoi spre reședința re
zervată președintelui României.

Seara, oaspeții români sînt in
vitați la un dineu oferit în 
cinstea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a soției, Elena 
Ceaușescu, de A. W. Clausen, 
președintele societății „Bank of 
America", cea mai mare instituție 
bancară din S.U.A.

în saloanele de la etajul 51 al 
impozantului edificiu unde are 
loc dineul, președintele Nicolae 
Ceaușescu se întreține cu pre
ședintele băncii, cu alți oameni 
de afaceri prezenți. asupra posi
bilităților de extindere a colabo
rării și cooperării economice din
tre cele două țări, pe baza egali
tății în drepturi și avantajului re
ciproc

O parte din personalitățile 
aflate de față reprezintă, de aît- 
•fel. rirme care au legături de afa
ceri cu tara noastră- în această 
ordine de ide:, directorul uneia 
din aceste rinne. Edward G:n- 
ten. președintele Consthuiui de 
asin-nistrație al/ companie: ,A a- 
rlan Associates", specializată in 
echipament electromc. arată tn- 
tr-o declarație făcută :epreaen- 
tantiicr presei roasâoe ci acesta 
legături te desfășoară in mod sa
tisfăcător pentru ambele pârV- 
„Aș dori, spuae el. să relev în 
nod deosebit iaaha calificare a 
oamenilor de șterfă roroărâ cu 
care avem contacte- Consider, ca 
«< președintele dv_ că există coo- 
d:tn și este de dorit ca aceste 
reîatii să se amplifice*.

La dineu âu rsarricxpit Durm- 
tri Pocescx precum și asmasa- 
dorrd Coeneba Bogdan, impreșmă 
ca arte persoane afcoaie romătre.

An mat parte Saaroe1 Srewart. 
C-. M van Vberdea. C H Baum- 
befner si Scodder Mersnsm. vs- 
crpreședinți ai soăetățș -Bank 
of America". Jack Ratnjens. vi- 
cerrresedrnte al firmei .Food Ma- 

rarion". Gene 
«dmteJe comna- 
Instries". George 
imteie coenna- 
nT. H. Wrf- 
sedinteie Institu
iri din Stanford-

Coc

Sesiunea jubiliară 

a O.N.U.

Stare de urgență 

în Canada
NAȚIUNILE UNITE 16. — 

Trimișii speciali L. Rodescu și 
A. Ionescu transmit : La sesiu
nea jubiliară a Adunării Genera
le a O.N.U. au luat pînă acum 
cuvîntul reprezentanții a 28 de 
țări — președinți, premieri și 
trimiși speciali — care au pre
zentat poziția statelor lor față 
de activitatea O.N.U. și îndeo
sebi față de marile probleme in
ternaționale aflate pe agenda ei 
și dezbătute de-a lungul anilor.

în cursul zilelor de joi și vi
neri au luat cuvîntul președinții 

. Tanzaniei, Gabonului, Costa 
iRica, premierul Republicii Arabe 
jYemen, primul ministru adjunct 
Aii Malayeziei, reprezentanții per
sonali ai șefilor statelor Libanu
lui, Liberiei, Libiei, Nigeriei, 
{Republicii Democratice Congo, 
«miniștrii afacerilor externe ai 
^Spaniei, Ungariei. Poloniei, Re
publicii Arabe Unite, Nepa
lului.

Folosind prilejul aniversării a 
j *35 de ani de existență a O.N.U., 
îl vorbitorii au evocat principalele 

■ etape ale drumului parcurs de 
«acest for mondial. Apreciind că 
'din bilanțul activității lui se pot 
desprinde anumite aspecte po
zitive, unele succese înregistrate 
în diferite domenii ale vieții in
ternaționale, ei s-au oprit însă și 
asupra unor importante proble-

me ale lumii contemporane, care 
nu și-au găsit încă o rezolvare 
corespunzătoare cu aspirațiile o- 
menirii.

Reprezentanți ai țârilor euro
pene au exprimat pe larg preo
cupările lor față de securitatea 
europeană și procesul destinderii 
pe continentul nostru, referin- 
du-se totodată la condițiile exis
tente, favorabile pregătirilor mul
tilaterale în vederea convocării 
unei conferințe general euro
pene.

Sesiunea jubiliară se apropie 
de încheierea primei săptămîni. 
Cuvîntarea* președintelui Consi
liului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu. care va vorbi 
la începutul săptăminii viitoare, 
este așteptată cu mult interes în 
cercurile O.N.U. și ale presei in
ternaționale.

Corne de Munille

ANWAR SADAT-
PREȘEDINTE
AL R.A.U.

Referendumul desfășurat joi în 
Republica Arabă Unită a repre
zentat o aprobare masivă a pro
punerii Comitetului Central al 
Uniunii Socialiste Arabe de a fi 
desemnat Anwar Sadat pentru 
funcția de președinte al țării pe 
următorii șase ani. Această pro
punere, ratificată ulterior de că
tre Adunarea Națională a R.A.U., 
a fost confirmată de 90,04 la 
sută din totalul Voturilor expri
mate.

Astăzi dtipă-amiază va avea 
loc o reuniune extraordinară a 
Adunării Naționale a R.A.U., în 
cadrul căreia Anwar Sadat ur- 
mfază să depună jurămîntul.

la Pekin
Luind cuvîntul la un banchet 

organizat in cinstea sa, fostul 
prim-ministru al Franței. Couve 
de Murville, aflat intr-o vizită 
în R. P. Chineză, a mulțumit 
guvernului chinez pentru ospita
litate și a afirmat că este ono
rat și impresionat de primirea 
pe care i-a făcut-o președintele 
Mao Tzedun.

„Aceasta, a arătat Couve de 
Murville, atestă existența unor 
relații prietenești, bazate pe în
credere. Convorbirile pe care 
le-am avut, mi-au confirmat 
părerea că noi sintem de acord 
asupra unor probleme impor
tante. ca independența naționa
lă, neamestecul in afacerile ce
leilalte părți Și respectul mu
tual".

La rîndul său, Lo Kuei-bo, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R. P. Chineze, a ară
tat că „popoarele celor două țări 
iubesc fierbinte independența și 
au tradiții glorioase de rezisten
ță față de intervenție și agre
siune externă, deși sistemele 
sociale ale Chinei și Franței 
sînt diferite". In încheiere, el 
și-a exprimat convingerea că 
vizita lui Couve de Murville va 
contribui la o mai bună înțele
gere a Chinei, la dezvoltarea 
prieteniei dintre popoarele Chi
nei și Franței și la consolidarea 
bunelor relații dintre cele două 
țări.

Guvernul canadian a procla
mat vineri în zorii zilei starea 
de urgență, în conformitate ca 
prevederile Legii privind măsu
rile de război adoptate în anul 
1952. Potrivit acestei legislații 
excepționale, invocată pentru pri
ma dată de la adoptarea ei. gu
vernul capătă dreptul de a a- 
precia că în țară există o stare 
„de război, invazie sau insurec- 

I ție, reală sau posibilă", și de a 
I emite, fără a se consulta cu par

lamentul, „legile pe care le con- 
■ siderâ necesare pentru securita

tea, apărarea, pacea, ordinea și 
bunăstarea țării". Sînt suspenda
te. totodată, toate libertățile ci
vile, iar poliția dobindește puteri 
nelimitate in eforturile desfășu
rate pentru restabilirea ordinii

Această măsură constituie o 
încercare dramatică de depășire 
a crizei generate de răpirea, în 
cursul săptăminii trecute, de că
tre membri ai organizației sepa
ratiste Frontul pentru eliberarea 
Quebec-ului, a două persoane 
oficiale.

Prin sosirea unor efective 
militare, la Montreal, unde si
tuația s-a deteriorat considerabil 
în ultimele 24 ore ca urmare a 
impasului negocierilor desfășura
te în vederea eliberării celor 

’ două persoane răpite în cursul 
săptăminii trecute, a fost insti
tuită virtual starea de urgență.

Trupele dislocate s-au adăugat 
efectivelor de poliție în acțiunea 
de protejare a clădirilor publice 
și a celorlalte obiective princi
pale ale orașului, eventualitatea 
unor atacuri din partea organi
zației care a revendicat răpirile. 
Frontul pentru Eliberarea Que- 
bec-ului, nefiind exclusă. Oficia
litățile reamintesc că măsura de 
întărire a poliției cu efective 
militare a fost luată după ce or
ganizația separatistă a amenințat 
că, în cazul în care guvernul nu 
va satisface cererile sale, va or
ganiza acțiuni teroriste împotri
va serviciilor aeriene și feroviare 
din țară.

In ceea ce privește negocierile 
purtate pentru eliberarea celor 
doi ostateci, ele sînt în impas to
tal, guvernul „refuzînd în mod 
categoric să accepte condițiile 
exagerate" puse de autorii ră
pirii.

Demisia guvernului

Uruguayan

Guvernul Uruguayan și-a pre
zentat demisia președintelui Jor
ge Pacheco Areco. s-a anunțat 
din surse oficiale joi la Monte
video.

Demisia urmează divergențe
lor dintre Congres și guvern a- 
supra proiectului de buget.

Președintele Areco nu și-a ex
primat încă poziția în legătură 
cu acceptarea sau respingerea 
demisiei, anunță agențiile de 
presă.

Demisia a fost anunțată după 
ce guvernul a ordonat suspen
darea pentru 48 de ore a opera
țiunilor bancare și de schimb ex
terne, măsură care, după cum 
menționează observatorii străini, 
ar prefigura devalorizarea mo

nedei uruguayene.

a MINISTERUL AFACERI
LOR EXTERNE AL R. D. GER
MANE. a adresat o declarație 
celei de a 16-a Conferințe gene
rale a UNESCO, în legătură cu 
cererea R.D.G. de a fi primită 
in această organizație, cu rugă
mintea de a fi difuzată ca do
cument oficial. Declarația Cali
fică ca discriminatorie hotărirea 
Consiliului Executiv al UNESCO 
de a respinge recomandarea cu 
privire.la primirea R.D.G. ca 
membră a acestei organizații.

e IN UNIUNEA SOVIETICĂ 
A FOST LANSAT la 15 octom
brie. satelitul „Meteor", menit 
să asigure obținerea de informa
ții necesare în serviciile opera
tive de meteorologie.

e Intr-o cuvîntare rostită la 
Hanoi, președintele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
Iluynh Tan Phat, a respins pla
nul american în cinci puncte, 
privind reglementarea conflictu
lui din Indochina, prezentat la 
7 octombrie a.c., de președintele 
Nixon.

Huynh Tan Phat a subliniat 
că, „cele trei popoare indochi- 
neze sint hotărite să lupte pînă 
la victoria finală pentru inde
pendența, pacea și libertatea po
poarelor din Peninsula Indo
china".

Plecăm, dimineața din Sara
jevo, rebegiți de frig. Orașul 
închis ca într-o căldare de 
munți, păstrează peste noapte 
răcoarea pădurilor și în zori ne 
frecăm obrajii ca înaintea ple
cărilor la ski. Trenul intră în
tr-o zonă muntoasă care ne tre
zește, treptat, din amorțeală. 
Tunelele se înșiruie la cîțiva 
kilometri distanță, trenul zboa
ră între întuneric și lumină și, 
ca mișcat prin caleidoscop 
m. gic, peisajul se schimbă cu 
fiecare gură de soare. Gări ne
vinovate. cu candori montane, 
in care nu coboară nimeni, din 
care nu urcă nimeni, urmărim 
vrăjiți cursul Neretvei, glaciar 
de verde și nemișcată intre stân
cile golașe. După Iablanica apar 
primele localități, atît de geo
metric înfipte pe munte, trep
tate alunecări de viață spre ne
știutul pădurilor. Mă gindesc la 
această arhitectură ciudată, su- 
prapunind-o peste imaginea lu
nară. toropită de căldură a așe
zărilor siciliene. Apoi ii înțeleg 
funcționalitatea; malul Nerețvei 
izbucnește sub verdele planta
ții >or de smochini iar pe acope
rișul te rasat al caselor se încăl
zesc cvvoare de fructe. Latura 
cea mai intiasă a paralelipipedu
lui locuit e-ste Întoarsă, invaria
bil cu fața spre soare protejind 
smochinele puse la uscat- Ne a- 
propiem de Marea Adriatică, in 
atmosfera au se simte nici-o 
briză, aerul încremenit se stre
coară cu noi prin tunde, prin
tre văile care se fac din ce in 
ce mai ascuțite.

Ajungem la Ploie. Oraș între 
Srrrt'i si mare. Intre verde și 
a'hastru. orașul rămâne alb, mi
rosind a pepeni, a smochine și a 
struguri răscopți.

începem dramul daimațian al 
mării. Culorile ard. au nuanțe 
spectrale, vlbaszrul sideral al la- 
gunel'jr se embăreste intre in
sule. măslini si mnrhini coboară 
sfătosi spre ape. imaginea lor 
m*e azi- de cristalină in nemiș
carea Adnaricii incit totul pai* 
• fotografie. Caut cu ochii pla
ja. n-o găsesc, stâncile coboară 
violent in apă și printre ele, 
spatii restrinse, unele amenzjate 
cu migală, alcătuiesc porțiunile 
terapeutice. îmi aleargă, in min
te. kilometri de nisip auriu de la 
Mamaia, fluid și caid. Șoseaua 
spre Dubrovnik ne dă spaime. 
eMe colțuroasă, inflexibilă, ma
rea apare și dispare indiscipli- 
nală de duoâ stinci. orizonturile 
sint ciocnite de insule, n-au 
deschideri spre nesfirsit. Abia 
peste cites a zile, sub un apus de 
soare in Adriatică. îmi dau sea
ma ei» de adine devine orizon
tul. cit soare — știu că e soarele 
care dimineață răsare la noi. la 
Mamaia — se prăbușește, difor- 
mindu.se de aerul dens, in apa 
clorotică

Tabăra de tineret de la Du
brovnik. După minunile naturale 
ale drumului. îngrămădirea de 
căsațe mă întoarce din nou cu 
crudul la Marea Seagră. la Co*- 
ti.iești, ta elegantele noastre bun
galow uri. Comparațiile sint ine- 
vitahiie. sint sentimental legată 
de studenția și vacantele de ta

Un dn-te vino de tabără tină- 
ră. ia care mă simt in largul 
mea ca iu oricare aha. Seara, pe 
terasa de dans — seamănă izbi
tor cu cea de ia Izvorul Mure
șului — txneni de difente ni- 
tionalitățî râm in pe locurile lor 
fără comunicare intre ei. românii 
cu români, polonezii cu polonezi, 
cehii cu cehi, sirbii intre ei 
și doar spre miezul nopții, după 
ce orchestra a tăcut, intr-un 
murmur nostalgic. încep să 
cinte— Remarc, cu nemulțumire, 
că compatriotii mei nu știu 
nici-un cântec românesc de la în
ceput pînă la sfârșit, că găsim cu 
greu câteva melodii cu care să 
ținem piept avalanșei muzicale 
a celorlalți— Nu mă pot opri, 
chiar in aceste zile de odihnă, de 
a fi reporter, de a observa, de a 
compara. îmi place diversitatea 
vestimentației, uneori veselă 
pină la țipăt, alteori extrava
gantă pînă la nedumerire. Tacit, 
este ce o paradă a modei, blon
dele poloneze iși schimbă toale
tele de citeva ori într-o seară, 
mă uit la iugoslavi incercind să 
ghicesc, sub pletele abundente, 
dacă sînt băieți 'iu fete— Se 
dansează intr-o sobrietate nu a 
mișcărilor, ci a feței ca și cum 
s-ar participa la un ritual, obli
gatoriu dar deloc plăcut, ii mai 
văd pe unii „scăpind" o mimică 
incintată dar retrăgindu-și apoi 
bucuria dansului intr-o ritmici

tate asonantă, mă întreb dacă 
sintem o generație blazată; știu 
că nu, pentru că dimineața, în 
drum spre plajă, printre zecile 
de mașini de toate tipurile, bă
ieții noștri joacă fotbal cu o 
coajă de pepene, o pasează unui 
polonez, bărbos care plonjează, 
neconservîndu-și trupul, pe cal- 
dărimul dur...-Îmi zic că nu sîn
tem, totuși, blazați că mai pozăm 
din cînd în clnd, e bine să facem 
și asta, e bine să-i văd așezați pe 
cîțiva pe bordura trotuarelor, 
glumind cu trecătorii care nu 
înțeleg ce vorbesc, cătărindu-se, 
ca niște copii, pe balustrada vi
lelor ca să nvănince smochine— 
Și in atmosfera de vacanță de 
pensionari a Dubrovnikului, 
tinerii din tabăra internațională 
aduc culoare și animație. Au 
ceva eterogen și glumeț in indi
ferenta lor, ii simt chiar puțin 
diferiți de tinerii localnici, cam 
înfumurați de miile de turiști 
care le trec, zilnic, prin oraș.

Seara. Dubrovnikul clipește 
sec. fără fosforescență. In cen
tru miroase a parime și a catran 
de barcă, cite un remorcher du
duie ursuz in port, tinerii — căci 
numai ei au dezinvoltura asta — 
se strigă veseli, n-au bani pentru 
bararile de noapte, se hirjonesc 
si parcă-i mai bine in tabără 
unde sintem împreună, chiar 
dacă nu ne cunoaștem, chiar 
dacă vorbim alte limbi, dar sin-

de metru de circulație. Pășim 
peste podul suspendat care lea
gă contemporaneitatea de isto
rie, străzile fragile, pereții de 
prefabricate ai hotelurilor de 
cetate. Am citit atîtea cărți des
pre Evul Mediu, am zîmbit de 
reconstituirile cinematografice, 
naive și străine de imaginile li
vrești sau, cine știe poate prea 
livrești și acum, infrind în Ceta
tea Dubrovnikului ani o stranie 
senzație de platou de filmare. 
Pare, la prima vedere, un depo
zit minunat conservat, minunat 
gindit, de recuzită a epocii feu
dale. Paradoxală întoarcere cu 
zece secole in urmă. Străzile albe, 
parcă mustind de lumina blocu
rilor albe de piatră, înguste, 
abia reușesc doi oameni, umăr 
la umăr, să le încapă, sucite în
tre zidurile la fel de albe, ur- 
cînd. perpendicular spre coama 
Cetății și ferestre baroce, implin- 
tate des in alba scurgere a zi
durilor. Nu sint, in această me
dievală atmosferă, personaje de 
epocă, in piața din fața palatului 
Sponza porumbeii circulă cu de
zinvoltură printre picioarele tu
riștilor, pe scările Palatului Rec
torilor, minunată arhitectură ve- 
nețiană. stau, ceasuri întregi, ti
neri pletoși care cîntă la ghita
ră și murmură, într-o decență 
respectuoasă, xnelodii beat și mai 
știu eu ce cintece de secol pre
zent.

ORAȘ AL

SOARELUI
însemnări de Galina Enișteanu

tem intr-o vârstă comună, fără 
campHxe in fața posesorilor de 
Citroeaun, de Lăncii și Alfa-Ro- 
meo care impinzesc străzile, sin
tem de-o virstă și oriunde, pe 
oricare meridian al globului, a- 
ceastă comunitate este lucrul cel 
mai important.

★
In 1931. Bernard Shaw scria: 

„Oricine caută un paradis pe 
pămint trebuie să meargă la 
Dubrovnik pentru a-1 găsi".

Dubrovnikul este un oraș cu 
suspense. 11 găsești, după un u- 
măr de munte împins spre mare, 
anost și pensionar, ca să-l des
coperi. pe cealaltă latură, tre
pidant și superb, epuizindu-ți, 
ție vizitator, epitetele și figurile 
de stil posibile și exclamațiile 
admirative. Locuim pe versan
tul de apus al golfului Lapad și 
cealaltă parte a orașului nu se 
vede, ascunsă de ' palmieri și 
măslini, de sinuoasa mișcare a 
pămintului de coastă. E liniște 
și lumină somnoroasă in bucata 
noastră de Dubrovnik, golfule- 
țul pare morocănos în legănata 
mișcare a bărcilor. Apoi, desco
perim sub izbucnirea de lumini, 
un alt Dubrovnik : agitat, zgo
motos. se mănincă multă înghe
țată, balcanicul porumb copt, 
aromește floricele, înghesuială 
pe trotuare și in magazine, re
clamele șerpuiesc spre barurile 
de noapte, taxiuri, mașini care 
n-au locuri de parcare și în
gustează trotuarele la jumătate

Bătută de vremuri cetate a Ra- 
gusei. In secolul al VII-Iea, din 
Epidauruniul devastat de avari și 
slavi, locuitorii s-au refugiat 
aici, pe pămintul albind de soa
re, și au numit așezarea lor de 
restriște Ragusa sau Dubrava. 
I-a legat pămintul, bogata lui 
rodnicie, Marea Adriatică purtă
toare de corăbii și Cetatea, năs
cută pe o insulă și legată de 
coastă prin canale, a viețuit aici 
secole, rezistind mîndră năvăli
rilor, atacurilor, certurilor im
periale. A rămas, intr-un ev 
tenebros și hapsîn de stăpânire, 
o republică, o democrată așezare 
în care senatul format din 45 de 
nobili, alegea, în fiecare lună un 
alt prinț rector și conducător al 
Cetății ca puterea să nu se a- 
dune, să nu îmbătrînească în 
mina unuia singur. Colind Pa
latul Rectorilor, acest poem in 
piatră desprins de lume și de 
realitate, cu superba Iui curte 
interioaiă. cu modestia elegantă 
a unor ziduri indiferente la con
temporaneitate.

Urcăm, pe străduțe rătăcitoare, 
printre case în care oamenii de 
astăzi au instalat televizoare și 
mașini de spălat, spre zidul im- 
prejmuitor al Cetății. Este ciu
dată această supraetajare de 
case, îngrămădite în unele col
țuri de zid, cu migăloase curți 
interioare de un metru pătrat 
sau doi cu smochini curgînd 
lent spre ferestre, cu rufe spă
late agățate pe o sfoară cu scri

peți, ingenios plasate într-un 
spațiu minim. Oamenii privesc 
dintr-o încăpere în cea a vecinu
lui, peste culoarul îngust al stră
zii și-și comunică cu glas nestri
gat, impresiile. Turistul se simte 
aproape prieten cu fiecare, cu 
femeile care brodează pe motive 
dalmațiene, cu copii iiare-și lasă 
jucăriile printre pașii trecători
lor.

De sus se vede î'ntr-o parte 
marea sideiată de soare, cu gol
furi și insule de smaragd, iar în 
cealaltă parte spre cetate, aco
perișuri și mansarde ca desenate 
într-un plan, fără profunzime, 
din cauza desimii și apropierii 
lor. Lateral, sobra mînăstire a 
franciscanilor cu cea mai veche 
farmacie datind, se spune, din 
1 307. Biblioteca posedă nenumă
rate incunabule și manuscrise 
prețioase pe care nu le putem 
vedea, minăstirea este activă, că
lugărițe albe circulă printre noi, 
cu acoperămintul lor arhitecto
nic aranjat ca o corabie sau un 
pescăruș în zbor, calme, indite- 
rente la modernism, la ateism, la 
zinibet.

Fiecare casă, fiecare stradă și 
zid își au istoria lor» Fîntina lui 
Onofrio, în centrul Cetății poartă 
și ea, ca celebra di Trevi, mone
dele purtătoare de iluzii. In pia
ța deschisă și albă, zidurile um
bresc oamenii care s-au așezat 
la odihnă, deloc copleșiți de 
istoria care respiră în jurul lor. 
Și cred că asta-i soarta turistu
lui, să privească cu un aer rece, 
lucid și prea contemporan vesti
giile trecutuiui, care, ori- 
cit de pasionante ar fi, ori- 
cît de mult i-ar solicita 
imaginația, rămin moarte, 
decorative doar, și cred că 
unii dintre noi trăim chiar o bi
zară invidie alături de zidurile 
calme, arhaic de pașnice și ro
manțioase ale Cetății. Mai ales 
la Dubiovnik, cea mai perfect 
conservată feudă din lume, atit 
de perfect incit, spuneam, senza
ția este de fals, de incredibil, de 
amenajare spectaculoasă in folo
sul turismului. Abia seara, con
temporanul meu turist iși per
mite nostalgii, ne îndreptăm 
șpre micul și cochetul port al 
Cetății, în lumini de curcubee 
inoptat și pe o limbă pietruită 
scoasă_ mării, admirăm luna, 
phmbătoarea ei lumină peste o 
apă trecută, fără mișcare. Și a- 
cum poate realizăm evul mediu 
al Dubrovnikului, în umbrele 
lungj și sperioase ale zidurilor, 
in căldura care plutește, seara, 
ca un abur printre străzi, și cred 
ca și în luminăția violentă a ora
șului, poate ca un gest de curaj 
contemporan în fața statorniciei 
istorice a Cetății.

N-ani acum amintirea întoarsă 
decit spre Cetate. Orașul, mo
dern și riveran, este gîndit utili
tar. 11 ajută natura, exuberanta 
desfășurare de specii vegetale, 
muntele nemonoton și nesupus 
arhitectura lui plutește între 
munte și mare în formule nici 
foarte inedite, nici foarte capti- 
v ante. I n oraș de vacanță, cu 
plaje ascunse printre stinci. cu 
ski nauti-, cu remorchere, cu 
baruri de noapte, de zi, de 
toate orele și toate prețurile, cu 
artizanat și bazar pe la Porțile 
cetății, variat, zgomotos, în toate 
culorile lui pestrițe. N-am 
amintiri sudate in memorie 
decit pentru Cetate, această mi
nune a istoriei rămasă nouă, 
mondenilor și blazaților seco
lului acesta.

Dubrovnikul, se zice, este ora
șul soarelui. N-am văzut nor, 
poate copiii de acolo nici nu în
vață la geografie noțiunea. N-am 
văzut val pe apa care are un 
suris continuu, magnetic. Este 
soare Ia Dubrovnik 2 630 de ore 
pe an, mai multă vreme ca la 

temperatură medie de 
T8’2 S. slJuează orașul, în 
ierarhia căldurii, înaintea Nea- 
poluiui. Și, fiindcă am amintit de 
Neapole și de celebra formulă 
care-1 însoțește, la Dubrovnik 
te-ai întoarce mereu, cu o curio
zitate mereu sporită, amintindu- 
ți-I regreți că n-ai trecut și pe 
strada aceea care leagă centrul 
Cetății de magazinele de artiza
nat, că n-ai fotografiat și mu
zeul oceanografie, că n-ai rămas 
mai mult acolo sus, in atmosfera 
de vis a mării și- a Cetății. Că 
n-ai cunoscut, stradă cu stradă, 
zid cu zid, monument cu monu
ment Cetatea, în toate orele zi
lei, sub lumini dormind și sub 
luminile transparenței zorilor.

I

s o ki o
Agenția „Khaosan Patet Lao" 

(K.P.L.) a difuzat un material in 
care este explicată poziția Co
mitetului Central al Partidului 
Neo Lao Haksat față de propu
nerile președintelui S.U.A., Ri
chard Nixon, cu privrie la Indo
china. Frontul Patriotic din 
Laos, se spune in acest mate
rial. cere Statelor Unite să-și în
ceteze intervenția in Laos, să 
pună capăt, in primul rind. ori
cărui bombardament asupra te
ritoriului laoțian, pentru a crea 
condiții favorabile care să per
mită părților laoțiene interesate 
să reglementeze, intre ele, pro
blema laoțiană. prin mijloace 
pașnice, pe baza acordurilor de 
la Geneva din 1962 și a realită
ților existente în Laos, fără nici 
o ingerință străină.

• IN CAPITALA R.P. UN
GARE a luat sEîrșit consfătui
rea de lucru a secretarilor ge
nerali ai academiilor de știință 
din unele țâri socialiste. La lu
crări au participat delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, Cuba. Polonia, Mon
golia. R.D. Germană, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. Din țara 
noastră a participat o delegație 
condusă de Radu Voinea, secre
tar general al Academiei.

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
RICHARD NIXON. a semnat 
joi. în cadrul unei ceremonii, Le
gea privind întărirea măsurilor

pentru combaterea criminalității. 
Președintele a apreciat cu aceas
tă ocazie că noua lege va oferi 
guvernului mijloacele necesare 
pentru a lansa „un război total" 
împotriva crimei organizate.

e MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL R.D. GERMANE, 
Otto Winzer. a primit delegația 
parlamentară finlandeză condusă 
de Rafael Paasio. președintele 
Parlamentului, aflată intr-o vi
zită la Berlin, anunță agenția 
A.D.N. In cadrul convorbirilor 
ce au avut loc cu acest prilej, 
ambele părți au subliniat nece
sitatea organizării conferinței 
general-europene pentru secu
ritate. subliniind totodată că pre
misele obiective pentru convo
carea acesteia s-au imbunătățit 
în ultima vreme.

e O EPIDEMIE DE GENUL 
HOLEREI, ale cărei cauze nu au 
fost încă determinate, a fost 
semnalată la Istanbul, provocînd 
moartea a 14 persoane in ultima 
săptămină. Peste 300 de cazuri 
au fost semnalate in mai multe 
spitale ale Istanbulului. Minis
trul turc al sănătății, Vedat Aii 
Azkan, care conduce cercetările 
de laborator și aplicarea medi- 
cației necesare, a dezmințit că 
ar fi vorba de holeră. Potrivit 
ministrului, „această epidemie 
are un caracter paratifoidic, e- 
voluînd asemănător holerei".

ORIENTUL APROPIAT
• UN ARTICOL DIN ZIARUL „PRAVDA“
• SITUAȚIA DIN IORDANIA

Ziarul „PRAVDA" din 15 oc
tombrie a publicat un articol 
consacrat propunerilor sovietice 
privind soluționarea politică a 
conflictului din Orientul Apropiat, 
propuneri care au fost prezentate 
pe căi corespunzătoare țărilor 
interesate.

Uniunea Sovietică consideră că 
o pace justă și trainică nu poate 

| fi asigurată fără retragerea tru- 
I pelor israeliene de pe teritoriile 

arabe ocupate, fără recunoașterea 
dreptului tuturor statelor din 
Orientul Apropiat la existență na
țională independentă și securitate, 
fără a recunoaște drepturile po
porului palestinian.

Propunerile vizează o înțelege
re între părțile implicate prin 
contactele mijlocite de Gunnar 
Jarring, pentru traducerea în 
viață a rezoluției Consiliului de 
Securitate.

Propunerile sovietice prevăd 
următoarele : Începînd din mo
mentul prezentării de către 
Jarring la O.N.U. a documentu
lui final asupra căruia s-a reali
zat un acord, părțile trebuie să 
se abțină de la orice acțiune 
care contravine regulamentului 
încetării stării de beligeranță ; 
din punct de vedere juridic, în

cetarea stării de beligeranță și 
instaurarea stării de pace va in
terveni în momentul încheierii 
primei etape a retragerii trupe
lor israeliene (evacuarea po.ite 
fi realizată în două etape) de 
pe teritoriile ocupate în iunie 
1967.

Garantarea securității frontie
relor statelor din Orientul Apro
piat trebuie realizată prin asu
marea de către cele două părți 
a unor obligații concrete. Se 
prevăd, de asemenea, stabilirea 
unor zone demilitarizate de am
bele părți ale graniței, instala
rea trupelor O.N.U. într-o serie 
de puncte.

Președintele Comitetului Cen
tral al Rezistenței Palestiniene, 
Yasser Arafat, a remis lui Bahi 
Ladgham, președintele Comite
tului Superior Arab de Supra
veghere a încetării focului, un 
memorandum în care cere. „în 
conformitate cu acordurile de Ia 
Cairo (27 septembrie a.c.) și cel 
de la Amman (13 oct. a.c.). anu
larea tuturor măsurilor excep
ționale aflate încă in vigoare în 
Iordania".
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