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Anul XXI, Seria IL Nr. 4970 6 PAGINI — 25 BANI I Duminică 9 mai 1965 Vineri la amiază a avut loc întîlnire a conducătorilor și statului cu oa-

Pag. a 11-a : ȘTIINȚAZIUA VICTORIEI Acad. Eugen Bădăran ne prezintă amănunt? despre LASERcum 20 de ani, istoria universală consemna un eveniment de însemnătate covîrșitoa- toare pentru destinele omenirii: victoria asupra Germaniei hit- leriste, obținută prin lupta hotărîtă, plină de sacrificii a popoarelor iubitoare de libertate, a statelor coaliției antihitleriste, a mișcării eroice de rezistență antifascistă.Forța hotăritoare a coaliției antihitleriste, statul care a înfruntat principala povară a războiului, a înfruntat și nimicit grosul armatelor dușmane, dînd sacrificiile cele ma: mari și aducindu-și contribuția cea mai importantă la cucerirea victoriei a fost Uniunea Sovietică. în marile bătălii purtate pe întinderile imense ale frontului, armata sovietică a măcinat forța miH- tară a Germaniei hitleriste dînd aripi luptei de eliberare a popoarelor, insuf'.indu-le încredere în viitor.Poporul român și-a adus contribuția activă la victorie, înscriind o pagină glorioasă în istoria luptelor sale pentru libertate și independență națională.In anii prigoanei fasciste, comuniștii, animați de cel mai fierbinte patriotism, au dat nenumărate jertfe organizînd sabotarea mașinii de război și mobilizînd toate forțele patriotice, întregul popor la acțiune în vederea doboririi regimului fascist. Partidul Comunist Român a inițiat, organizat și condus insurecția armată din August 1944 care a dus la răsturnarea dictaturii milita- ro-fasciste, la scoaterea României din războiul hîtlerist și trecerea țării noastre de partea coaliției antihitleriste, întreaga armată română a întors armele împotriva Germaniei fasciste.Ridicat la arme, însuflețit de dorința de a-și elibera patria, poporul român a lovit cu sete dușmanul care ii prădase și pustiise țara în timpul ocupației din primul război mondial, care patronase ciuntirea teritoriului național prin odiosul dictat de la Vîena. jefuise bogățiile ei și semănase jalea și doliul aproape în fiecare cămin.Prin lupte crîncene, desfășurate în perioada 23—31 august 1944, forțele insurecționale au zdrobit pe hitleriști în București și împrejurimi, pe

General*colonelION IONITA adjunct al maustni*!Forjelor Amce «Ie R. P. Remine

Valea Prahovei. in întreaga Muntenie și Olten.e, ia Dobro- gea, Banat și sudul Tm~.-:'va- niei. Pierderile provocate trupelor germane ech.va .au cu efectivul a 6 divizii tiltleriste. Au fost luați prizocieri peste 56 000 de hitleriști. intre care 14 generali și 1 224 ofițeri; a fost capturată o -Importantă cantitate de tehnică de luptă și materiale de -ă-r»-Concomitent, unități și man unități române, desfășurate îs dispozitiv de luptă in Podișr' Transilvaniei și pe gran-ța de rest și sod-rest — avtad spri- jinul larg al populației locate — au respins încercările forțelor hitieriste și hoethyste din exterior de a ajunge pe lanțul CarpațCor și a-și fixa aici un nou aliniament de rezistență. Zădărnicirea planului comandamentului hit’erist de a-și restabili frontul dir. sud- estu! european pe arcul Carpaților a avut o însemnătate deosebită pentru desfășurarea ulterioară a lupte'or. deoarece ruperea unei rezistențe organizate pe acest aliniament tare de teren ar fi necesitat multe jertfe și timp îndelungat. Menținerea de către trupele române a unui vast cap de pod dincolo de Carpați a favorizat trecerea nestingherită a marilor unități sovietic? și române de Ia sud de munți și concentrarea lor în vederea acțiunilor mat.Datorită poporului fascistă a lovitură, care a contribuit la prăbușirea sistemului de dominație hîtlerist în sud-estid Europei.După victoria insurecției armate, trupele române, umăr la umăr cu armatele sovietice, au continuat lupta pentru eliberarea părții de nord-vest a țării, misiune nobilă pe care ostașii noștri au îndeplinit-o eroic. neprecupețindu-si nici singele. nici viața. La 25 octombrie 1944. prin izgonirea cotropitorilor hitleriști și hor- thyști din orașele Cărei și Satu- Mare a fost desăvârșită eliberarea întregului teritoriu al patriei de sub jugul fascist.Acțiunile eroice duse în co

ofensive ce au ur-măreței fapte a nostru. Germania primit o puternică

mun, ajutorul reciproc pe care și l-au dat ia cocdtțfire grele impuse de rimptil de luptă, singe.» pe care l-au vărsat ostașii români și sovietic in lupta romuitâ au ti or itat prietenia și alianța n.rrtre poporul român și poporul sovietic ia lupta pentru Uiumfut cauze libertății popoare or. a păci șt soria'tigrul uiUrând de moarte pe cotropc- toeti hititeriști. «ratau romă-ă a ktpctt ca abnegație $■ vitejie și ctoccjo de hotarele țării. în luptele de ia Debcrțir. Nytre- gyaâza. . de pe Tisa mijlocie, de ia fkrtapesta. &n partea de aoro-est a UnRzrae. ca șz ia mrte alte sectoare ale scris pagx~i de semnat. au eliberat pe teritorial Vagaries 1236 torahtăti dintre care 14 orașe. Jurnalele de operații, oedmee de ti. rorr-miratele ryygmneazâ avintu' enter a! trupelor române in rele 7 operații și CI de lapte importante desfisurate pe teritoriul ungar.Strălucite pude a-e capacității cadrelor noastre de comandanți. ale elanului ofensiv și iscusințe, c-tasuor a dat armata română pe teritoriul Cehoslovacei in condițiile grele ale iernii anului 1944—1945. •rind in sirinsâ colaborare nu zr-’.stele sovietice, a pârtie - oat la 250 de ocțiuni de luptă .mpertante. în Cehoslovacia, marile noastre unități au pătruns. cu prețul unor mari c- forturi și jertfe, in dispozitivul inamic oc- o adincime de 400 km. au eliberat 1722 localități. intre care 31 orașe. în Suptele de Ia Roznava, Banska- Bystrica. Kremnica și din alte zone, ostașii noștri au îmbogățit eu noi fapte tradițiile eroice ale scumpei noastre pairii.Poporul român a intimpinat Ziua Victoriei cu înaltul sentiment al datoriei împlinite Timp de aproape 9 luni, trupele române au pătruns prin lupte grele peste 1000 km in dispari tivul inamic, au- străbă-
(Continuare ia nag. a II Fa)
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opartidului meni de știință.Au participat tovarăși: : Ni- colae Ceaușescu. Chivu Stoica. Alexandru Bîrlădeanu. Emil Bodnaraș, Leonte Răutu, Pan: Niculescu-Mizil, Gheorghe Gaston Marin, Gogu Radulescu. acad. Ilie Murgulescu — președintele Academiei R. P. Române, Manea Mănescu. șef de secție la C.C. al P.M.R.. acad. Ștefan Bălar. — ministrul învățămintului. prof. dr. Voinea Marinescu — ministrul Sănătății și Prevederile:- Sociale, membri ai Prezidiului Academiei R.P. Române, conducători ai institutelor de cercetări științifice și unor institute de invățămînt superior din București și alte centre științifice ale țării, precum și alți oameni de știință.Luind cuvântul, tovarășul Nicolae Ceaușescu. prim-se- cretar al C.C. al P.M.R . a spus : Am dori să avem un schimb de păreri cu privire ia dezvoltarea cercetării științifice și contribuția oamenilor

de știință și dm învățăm: ~t ia activitatea practică de construire a socialismului din tara noastră.Comitetul Central al Parti - — a spus vorbitorul — înaltă apreciere apor- oamenilor de știință rezolvarea problemele.

TELEGRAMA
Tovarășului ANTONIN NOVOTNY 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului JOZEF LE ȘART 
Președintele Guvernului Republicii 

Socialiste Cehoslovace

’Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei, în numele întregului popor român și al nostra personal vă felicităm din toată inima și vă transmitea salutul nostru tovărășesc.în anii puterii populare, prietenia tradițională dintre popoarele român și cehoslovac s-a dezvoltat continuu, spre binele arabelor noastre țări socialiste.împărtășind bucuria dumnevoastră. îndreptățită de realizările importante obținute de poporul frate cehodovac in opera de construire a socialismului, vă dorim noi succese in activitatea dumneavoastră consacrată prosperității continue a R- Cehoslovace.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Prim-secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Român

CHIU STOICA 
Președintele 

Consflinlui de Stat 
al Republicii Populare 

Române

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Române

Ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, Jaroslav Sykora, a oferit sîmbătă o recepție cu prilejul XX-a aniversări Cehoslovaciei.AuChivuMihai Mizil. bri ai vernului, conducători ai unor

celei de a a eliberăriitovarășiiparticipatStoica, Ștefan Voitec, Dalea, Paul Niculescu- Gogu Rădulescu, mem- C.C. al P.M.R. și ai gu-
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duhn dă o tului Sacomplexe ale dezvoltării economiei și culturii noastre socialiste. Oamenii noștri de știință au continuat și dezvoltat cu succes — in condițiile avîntulm construcție socialiste — tradițiile progresiste ale înaintașilor științei românești, tot ceea ce a creat mai bun poporul nostru în trecut în știință, dobândind rezultate cu care, pe drept cuvînt, ne putem mindri. Realizările remarcabile obținute, rod al muncii cercetătorilor care si-au pus întreaga activitate în slujba înfloririi patriei, au ridicat prestigiul științei românești, au făcut să crească contribuția țării noastre la patrimoniul științei mondiale.Merită relevată însemnătatea contactelor care s-au statornicit între oamenii de știință din țara noastră și cei de peste hotare, colaborarea cu savanții din țările socialiste și alte țări. Și în viitor trebuie să se acorde atenție folosirii în cercetare și în activitatea practică a tot ceea ce știința și tehnica mondială creează mai bun.Totodată, a arătat vorbitorul, Comitetul Central al Partidului, guvernul subliniază însemnătatea deosebită a cercetării științifice proprii și consideră că trebuie manifestată toată grija pentru dezvoltarea în continuare a acestora. A renunța să cercetăm noi înșine înseamnă a rămine în urmă față de dezvoltarea mondială. Construirea socialismului se face tocmai pe baza celor mai înalte cuceriri ale științei : in aceasta constă esența superiorității noii orîn- duiri — orînduirea socialistă.Știința, care stă la baza construcției socialismului, poate și trebuie să-și aducă contribuția activă in ridicarea la un nivel și mai înalt a întregii noastre societăți, la întărirea forțelor economice ale patriei. Este necesar să se îmbine în mod armonios cercetarea fundamentală, care-și are roiul și importanța sa in munca științifică generală, cu cercetarea legată de nevoile practice, concrete. ale construcției socialismului. Aceste două domenii de cercetare nu pot fi separate intre e-te Dezvoltarea științe-'

la nivelul exigeațelo? actuale presupuse îndrăzneală și spirit inovaior. înlăturarea oricărei rigidități. îngustimi de vederi, și lipsei de obiectivitate științifică, cere desfășurarea unui larg schimb de opinii între ioți oamenii de știință, confruntarea deschisă a punctelor de vedere în sesiuni științifice și în publicații de specialitate.Relevând însemnătatea mar- xism-Ieninismulut concepția științifică care stă la baza activității partidului nostru, vorbitorul a arătat că oamenii de știință din țara noastră au adus o contribuție însemnată la abordarea diferitelor domenii ale științei în lumina materialismului dialectic și istoric.Referindu-se apoi la dezbaterile care vor avea loc pe marginea proiectului Directivelor Comitetului Central cu privire la planul de dezvoltare a economiei pe anii 1966—1970, vorbitorul a spus : Oamenii de știință pot să aducă o contribuție prețioasă la perfecționarea soluțiilor privind dezvoltarea in perspectivă a economiei și culturii, la definitivarea Directivelor Congresului al IV-lea. în viitor, institutele noastre de cercetări științifice, oamenii de ștință vor trebui să ia parte și mai activă la rezolvarea diferitelor probleme ale construcției socialiste.Subliniind preocuparea conducerii de partid și de stat pentru perfecționarea modului de organizare a activității de cercetare, vorbitorul a spus : Dezvoltarea științei cere unele îmbunătățiri în organizarea activității de cercetare, o mai justă coordonare și unire a forțelor din diferitele domenii. Vă revine dv. rolul de a găsi cele mai bune forme de organizare și de coordonare a activității științifice, pornind și aici de la ceea ce practica și experiența a arătat că este bun.Relevînd faptul că știința noastră dispune de o bună bază materială și de cadre care asigură condiții pentru desfășurarea în ritm susținut a activității științifice, primul secretar al C.C. al P.M.R. a spus : Conducerea partidului și guvernul sînt hotărîte să facă în continuare eforturi corespunzătoare sarcinilor sporite care ne stau în față in ani: viitori. Ceea ce se impune este să îmbunătățim și să folosim cit mai bine și cu cit mai mare eficiență baza materială de care dispunem. Un o- biectiv de seamă va trebui să

fie pregătirea tinerelor cadre de cercetători, perfecționarea și specializarea acestora la nivelul cerințelor actuale ale științei.In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat convingerea Comitetului Central al Partidului că oamenii da știință își vor spori aportul ia mersul înainte al construcției socialiste, vor fi la înălțimea încrederii partidului, poporului. Să nu precupețim nici un efort — a spus vorbitorul — pentru a ridica patria noastră pe culmi tot mai înalte ale civilizației, pe culmile socialismului.Au luat apoi cuvintui academicienii Ilie Murgulescu, președintele Academiei R. P. Române, Petre Constantinescu- Iași, președintele Societății de științe istorice și filologice, Va- sile Mîrza, membru al Prezidiului Academiei, șef de secție la Filiala Iași a Academiei, Horia Hulubei, directorul Institutului de fizică atomică, Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei R. P. Române. Miron Nicolescu. directorul Institutului de matematică. Gri- gore Moisil, președintele Comisiei de automatică, membru al Prezidiului Academiei, Andrei Oțetea, directorul Institutului de istorie, Tiberiu Po- povici, directorul Centrului de calcul matematic din Cluj.Exprimînd gîndurile tuturor oamenilor de știință din patria noastră, vorbitorii au subliniat în cuvinte calde recunoștința fată de conducerea partidului și; statului pentru grija deosebită pe care o acordă științei și slujitorilor ei. Participants au relevat bucuria și satisfacția prilejuită oamenilor de știință de întîlnirea și schimbul de păreri avut cu conducătorii de partid și de stat. Ei au subliniat însemnătatea și utilitatea deosebită a unoi’ asemenea întîlniri. în cuvintui lor, ei au făcut propuneri valoroase privind îmbunătățirea, în continuare, a activității de cercetare științifică, creșterea eficacității ei, formarea cadrelor de cercetători — schimbul de mîine al științei noastre.Oamenii de știință și-au exprimat hotărîrea de a-și consacra capacitatea, talentul, puterea de muncă pentru dezvoltarea economiei, științei și culturii patriei noastre, pentru înflorirea României socialiste.Conducătorii partidului și statului s-au întreținut apoi cordial cu oamenii de știință prezenți la întîlnire.(Agerpres)

Z/Z/4 imPEmjEI DE STAT
tie.

instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, oameni de știință și cultură, ziariști.Au luat parte șefii unor misiuni diplomatice acreditați in R. P. Română și alți membri ai corpului diplomatic.Recepția s-a desfășurat intr-o atmosferă prietenească.(Agerpres)

Succese ale

constructorilor de mașini
dc mașini vestesc noi în cinstea Congresului partăăWvL Zâeîe acestea, constructorii de vagoane de la Uzinele OMeanice 4b Taraa Severin, an livrat cel de-al 1 000-Iea vagon de Bârfă ria tăgaSe aaL De la începutul anului și pină acum ei au rerfrat ia pias. fața de aceeași perioadă din anul trecut, aproape 154 de ascBeeea vagoane. De asemenea in perioada amintită. Uzi* arie J Ma" da Hriești au realizai peste pian două instalații de fseai m sa> aril de 1 "90 sape cu role pentru foraj, cu parametrii de : Acțxaare aalt superiori. Aproape 7 600 de rulmenți peste plan, râtâ de 7 OM cil se angajaseră, au realizai în patru luni metalurgiștii Triricti ria Biriad. Ei au introdus totodată in producție cinci noi tipări de i «laseuti cn role-butoi pentru diferite mașini-unelte și

C«iecthde

b istiapnarea celui de-al I5-lea Congres al partidului, au mai lanțaL de asemenea, importante succese in întrecere colectivele r_r»ior ^Crivița Roșie" și „Semănătoarea” din Capitală. „Progresul ‘ ■ Brăda și ahrie. (Agerpres)

4 DOMNIEIca o țară ia continuu progres, cu o economie in plin avânt și o cultură înfloritoare puse in slujba bunăstării celor ce muncKc- Stăpin deplin pe soarta sa, descătușat din lanțurile exploatării și asupririi. j»por_L tineretul nostru își făurește, sub conducerea partidului "• viată mereu mai bună.România independentă și deplin suverană are un rol activ pe plan internațional. Prin realizările sale, prin politica sa animată de un înalt simț de răspundere față de interesele păcii mondiale, de respect profund față de dreptul tuturor popoarelor de a-și făur: nestingherite de nimeni viața pe care o doresc, republica noastră populară și-a cîștigat un mare prestigiu pe arena internațională.în strînsâ prietenie și alianță cu celelalte țări socialiste, alături de toate forțele progresiste din lume, statul ro

mân promovează consecvent o politică de zădărnicire a acțiunilor agresive ale imperialismului, de sprijinire a tuturor popoarelor care luptă pentru cucerirea sau apărarea independenței naționale, de colaborare cu toate țările pe baza principiilor coexistenței pașnice. Țara noastră militează pentru aplicarea neabătută în relațiile internaționale a principiilor egalității în drepturi, respectării suveranității și independenței popoarelor, neamestecului în treburile interne.Sărbătorind ziua independenței de stat, cinstind glorioasele tradiții ale poporului, făurite în lupta dusă de-a lungul veacurilor pentru eliberare națională și socială, oamenii muncii, tînăra noastră generație își consacră toate forțele luptei pentru înfăptuirea politicii partidului de înflorire a patriei, pentru triumful cauzei socialismului și păcii.
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ntr-un timp foarte scurt, laserul a trecut din paginile publicațiilor de strictă specialitate in acelea ale revistelor și ziarelor adresate marelui public.Medicina, metalurgia, astronomia, telecomunicațiile — iată numai cîteva din numeroasele domenii unde laserul a pătruns cu succes, revoluționind procedee și metode vechi.Ce este laserul ? Cum funcționează el ? Cu aceste întrebări ne-am adresat academicianului EUGEN BADARĂU, director al Institutului de Fizică al Academiei R.P.R.— Cind s-a „născut' laserul ?— Este foarte greu să se precizeze cind a început crearea unei noi descoperiri Planck, Niels Bohr au adus contribuții esențiale, prut clarificarea fenomenelor de emisie și absorbție. Fenomenul pe care se bazează laserul a fost de altfel descoperit de Einstein, încă din anul 1917. Abia prin anii 1952, în mai multe țări, printre care S.U.A. și U.R.S.S., s-a propus un nou principiu pentru generarea emisiunilor de unde electromagnetice. In sfîrșit, primul generator, care merită numele laserului a fost construit in iunie 1960.
— Laser... De unde vine această denumire ?— De la inițialele cuvintelor englezești care descriu, pe scurt, care este operațiunea pe care o efectuează aparatul i „Light amplification by stimulated emission of radiation".
— Amplificarea luminii prin emisiune stimu

lată de radiații, — am tradus. La prima vedere, 
termenii par cam greu de urmărit. S-ar putea 
oare spune că laserul nu este altceva decit un 
aparat care dă naștere luminii i— Popularizarea are capcanele ei, dintre care cea mai periculoasă este aceea de a hipersim- plifica noțiunile. Și un bec electric obișnuit dă naștere luminii. Laserul este cu totul altceva. Să începem prin a arăta proprietățile sale. Laserul dă naștere luminii monocromatice. Pe de altă parte, această radiație apare în general sub forma unor impulsuri de o durată extrem de scurtă. Intensitatea luminoasă poate ajunge la valori extraordinar de mari. Radiațiile nu se împrăștie, ci rămin paralele, formînd o fișie

ALE VEACULUIextrem de îngustă, luminoasă, chiar pină la distante enorme și, in slirșit, emisia laserului posedă proprietatea de coerentă, astfel incît la întilnirea fasciculelor provenite din două puncte ale laserului apar fenomene de interferență. Toate aceste proprietăți ale radiațiilor emise de laser i-au dat un vast diapazon al utilizărilor.
Tub eirurscJccJfe fu ore

TX BfCWȚLaserul — sche-na<e
— Cum se explica aceste proprietăți t Cu alte 

cuvinte, cum funcționează laserulf— Se știe ca atomii sint formali dintr-un număr mai mare sau mai mic de electroni, care se rotesc, la distante diferite, in jurul unui nucleu. Acestor orbite electronice le corespund nivele energetice diferite ale atomului, in anumite împrejurări, cind atomul primește energie din afară, el este excitat. Atunci, cite un electron trece de qe un nivel energetic inferior pe altul mai inalt. Dar electronii nu pot rămine acolo multă vreme: starea excitată durează un interval de timp foarte scurt, de ordinul fracțiunii din o milionime de secundă! După aceea, ei trebuie să se întoarcă pe nivele cu energie mai joasă. De fiecare dată cind un electron se apropie astfel de nucleu, el emite radiații.
— Adică lumină ?— Lumină, sau alte radiații.— De ce ? Cum se explică această emisiune 

de radiații ?

tial, mai teze
la nivelul ini- care a primit-o să se îndepăr-Pentru că, reîntorcîndu-se electronul redă energia pe înainte și care i-a permis de nucleu.

Așa dar, cind radiațiile emise posedă anu- 
lungimi de undă, ele devin vizibile.obicei, electronii execută inmite

— De obicei, electronii execută in mod foarte dezordonat salturi între diferitele nivele energetice ale atomului. Dacă însă electronii ar putea fi constrînși să execute împreună, simultan, săritura de pe o orbită a atomului pe alta, s-ar obține evident rezultate diferite. în loc c3 energia eliberată unui interval de fracțiune dintr-o minoasă I— Acesta este 
așa ? Acum e clară denumirea sa. La baza func
ționării laserului stă posibilitatea de a stimula 
radiația. De aici și denumirea sa „amplificare 
luminoasă prin stimularea emisiei radiației".— întocmai.

— Teoretic, este clar. Dar practic, cum se 
procedează ?

— Se cunosc astăzi mai multe modele de laser, însă pentru explicarea fenomenului ne vom servi de laserul cu rubin. Știti ce este rubinul.— O piatră prețioasă, roșie.— Dar din punct de vedere chimic?
— Dacă nu mă înșel, oxid de aluminiu, 

urme de crom caze-i determină culoarea.— Exact Cunoașterea compoziției chimire a rubuuiuu a iacul de altfel posibilă prepararea sa in laborator si chiar pe scară industrială, din amestec de oxid de aluminiu și oxid de crom. Io Institutul de Fizică al Academiei* R.P.R. am obtinot și noi rubine artificiale.— Și— cum se utilizează acest rubin pentru 
obținerea laserului ?— Laserul este format dintr-o bucată de rubin, in jurul căruia se află o spirală de sticlă care reprezintă o lampă ce emite o puternică radiație luminoasă, o lampă cu Xenon, care dă o licărire scurtă dar foarte puternică.

să fie împrăștiată de-a lungul timp, ea s-ar concentra intr-o clipă, într-o singură undă lu-
chiar principiul laserului, nu-l

cu

— Ceva asemănător cu bine cunoscutele lămpi 
ale foto-reporterilor ?— Dacă este necesar să facem o comparație, atunci da, oarecum. Trebuie să precizați insă că fabricarea unui cristal de rubin pentru laser necesită o mare precizie și măiestrie tehnică. De pildă, fețele rubinului trebuie să fie astfel șlefuite, încit să devină perfect paralele.

— Și acum, dacă vreți, să vedem cum func
ționează laserul î— La fiecare descărcare a tubului cu Xenon din jurul rubinului, electronii atomilor de croin sint ridicați la nivele excitate superioare. Datorită fenomenului de stimulare a emisiei, revenirea tuturor electronilor la un nivel inferior se face practic simultan. în acel moment, se produce o emisiune de radiații roșii, extrem de puternică : ea poate avea o strălucire de o sută de mii de ori mai intensă decît aceea emisă de o suprafață egală cu a Soarelui.

— Dacă ne permiteți, să revenim acum puțin 
asupra proprietăților radiațiilor emise de laser.— Despre una din ele am și amintit: puterea sa uriașă.

— Spuneați, de asemenea, că este vorba de 
o emisiune monocromatică.— Intr-adevăr, emisia se face pe o lungime de undă foarte precisă, reprezentînd o linie spectrală extrem de fină.

— In mod practic, ce importanță au însușirile 
deosebite ale laserului ?— Faptul că fasciculul emis de laser poate fi foarte îngust, păstrîndu-și paralelismul pe distanțe foarte mari, este important pentru utilizările în telecomunicații.— O ultimă întrebare, Ne-ați spus, la un mo
ment dat. că ați dat exemplu laserul cu rubin, 
deși există alte modele. Care anume ?— Pină. azi s-au construit multe tipuri de laser. >Uniî sint cu corp solid — cu rubin. Alii laseri sîht cu descărcări electrice în gaze, mai ales rare, cum ar fi laserii cu amestec de heliu și neon. Există și laseri cu joncțiuni de materiale semiconductoare. Se preconizează realizare de laseri bazați pe reacții chimice...în concluzie, aș putea spune că, deși fizicienii se ocupă doar de 5 ani de laseri, aceste instrumente reprezintă azi o importantă armă de lucru pentru oamenii de știință.

III
tele

comunicații• •

pari/ia laserului o 
constituit o adevăra
tă revoluție în ceea ce privește t 
miterea știrilor 
mari depărtări, 
lecomunicațiile 
sortite să cunoască 

mari transformări In viitorul a- 
propiat, datorită minusculei raze 
roșii emise de un rubin I

Dacă pină acum doi-trei ani i-ai 
fi spus unui specialist că s-ar pu
tea încerca să se folosească lu
mina pentru transmiteri la mari 
distanțe, acesta ar ii zîmbit neîn
crezător. Pină de curînd, folosirea 
frecvențelor optice pentru comu
nicații era socotită imposibilă — 
și pe drept cuvînt. Intr-adevăr, 
sursele luminoase produc de obicei 
radiații amestecate, cu frecvențe diferite, cu unde avînd forme de
osebite.

După cum știm, laserul a schim
bat totul; radiațiile sale coerente, 
fascicolele emise de un laser fiind 
perfect paralele, pot ii 
mare precizie.

Astăzi, specialiștii au

trans- 
r la 

Te- 
sini

dirijate cu

început să

U■
otografia pare să nu reprezinte nimic ! Pe o placă de sticlă, se zăresc o serie de cercuri concentrice, asemenea undelor provocate de aruncarea unei pietre într-un bazin cu apă. Aceste cercuri concentrice, numeroase, se întretaie, formează arabescuri...Dar... să privim prin transparență această placă, în fascicolul unui laser : vom vedea că ea reprezintă fotografia

unor obiecte. O privești, și pe măsură ce o miști în dreptul fascicolului laserului, zărești un relief extraordinar: un obiect, apoi obiectul care se găsește înapoia sa, apoi fundalul, care în mod normal n-ar fi fost vizibil, fiind acoperit de lucrurile ce se află înaintea sa.O adevărată minune ?

cestea există, astăzi. Să precizăm, totuși, de la început că nu este vorba, pentru moment, decît de realizări de laborator efectuate într-o serie de institute și în primul rînd la Institutul de optică din Paris.In schema sa generală, a- ceastă experiență se folosește de cele mai recente teorii ale opticii moderne. Pentru opti-

MEDICINA

RELIEF TOTAL ?
Nu am terminat încă. Sfări- mati, rupeți imaginea inițială, aceea formată din cerculete concentrice. Luați un fragment, așezați-1 în fascicolul laserului. Veți reconstitui întreaga imagine de la început, ca și cum nu s-ar fi distrus nimic din fotografie !...Nu sînt fructul unei imaginații înfierbîntate: toate a-

cienl; această descoperire constituie decît aplicația teptată a unor principii noscute de inițiați, prevăzute încă cu vreo 15 ani în urmă.Fotografia inițială, aceea cu cerculețele, poartă numele de hologramă. înregistrarea ei este una din operațiile cele mai delicate. Ea este posibilă cu ajutorul unui „flash* laser.

nu aș- cu-

Datorită faptului că astfel de fotografii cer o precizie și o tehnică extraordinară, este limpede că hologramele nu vor detrona fotografiile actuale.în schimb, cercetările efectuate cu acest prilej au arătat că holograma constituie o posibilitate foarte curioasă pentru a zări fenomene care normal se află în afara limitelor vizibilului. Una din utilizările prevăzute pentru viitor este obținerea Ia microscop a unors. imagini rit mal apropiate de realitate, la măriri pină acum imposibile cu ajutorul microscopului optic.Veți spune că domeniul de aplicații este restrâns. Vom răspunde : deocamdată. în tot cazul, aceste experiențe au deschis în fața fizicienilor căi noi și deosebit de interesante pentru cercetări, care poate în scurtă vreme vor fi date la iveală.

TRANSMISIE
DIN MARTE?

Dr. George Smith, 
unul din directorii 
laboratorului de cer
cetări al Societății 
..Hughes Aircraft". 
(California) a decla
rat recent unui grup 
de ziariști europeni 
că „cu ajutorul la
serului, este foarte 
probabil că va fi po
sibilă transmiterea 
imaginilor de televi
ziune, direct, de pe 
planeta Marte".

La Malibu, expe
riențele au și permis 
să se transmită vo
cea umană cu 
torul 
laser 
tanță

La
arătat ziariștilor 
laser cu rubin 
mărimea unui 
funcționind la o tem
peratură de 20’—30° 
— și nu la aceea a 
heliului lichid — și 
continuu. Ținind a- 
paralul in palmă, dr. 
Smith a declarat: „Un laser de acest tip, mai perfecționat, va putea într-o zi să fie așezat la bordul unei nave lansate spre Marte și să servească Ia transmiterea imaginilor televiziune de pe ceasta planetă.

le- 
in 
de 
in

CONSUMATOR"
DE PRIM ORDIN

aju- 
unei raze de 

pină la o 
de 30 km. 
Malibu, li

dis-

s-a 
un 
de 

măr.

■ pereții pe ochi cu 
ajutorul laserelor; 
această importan
tă utilizare a noi
lor aparate puse 
la îndemână de fi

zicieni reprezintă o cotitură 
în, chirurgia oculară. Intr-un 
număr recent al ziarului nos
tru am publicat o serie de de
talii despre o excepțională 
realizare a fizicienilor și me
dicilor sovietici în domeniul 
folosirii laserelor pentru vin
decarea unei boli grave, cum 
este deslipirea de retină.

Membrana sensibilă a o- 
cliiului — retina — se poate 
desprinde de fundul: ochiului, 
datorită unei lovituri puter
nice, în urma unui accident, 
etc. Cîteodată, eforturile de 
acomodare pot produce, de a- 
semenea, această gravă tulbu
rare, care adeseori poate duce 
la orbire.

Laserul fixează într-un In
terval infinitezimal de scurt 
retina, făcînd un punct de 
sudură, asemenea sudorului 
care cu flacăra sa reușește să 
alipească două plăci metalice.

Dar nu numai atît; laserul 
poate tăia aderentele și curați 
țesuturile bolnave, în locuri 
extrem de fine și delicate, 
cum ar fi (din nou) globul o- 
cular.

Se prevăd, de asemenea, a- 
plicații medicale ale laserelor 
în legătură cu distrugerea ce
lulelor canceroase, sau cu 
cauterizarea ulcerelor. Durata 
impulsului care distruge ce
lulele bolnave este de o mi
lionime de secundăI Firește, 
aceasta nu ar însemna vinde
carea definitivă a cancerului, 
ci doar echivalentul unei o- 
perații chirurgicale rapide, 
făcute cu mai multă ușurință 
și fără pericole, cu o precizie

uluitoare! Trebuie subliniat, 
de asemenea, că datorită di
mensiunii extrem de mici a razei, se pot delimita cu mare 
exactitate țesuturile bolnave 
de cele sănătoase.

Trebuie adăugat că expe
riențele făcute in S.U.A. asu
pra animalelor bolnave de tu
mori canceroase, au arătat că 
radiațiile puternice ale laseru
lui distrug în totalitate țesutu
rile bolnave. Rămine a se cer
ceta efectul acestui tratament 
„la distanțe' adică să se ur
mărească, odată cu trecerea 
timpului, dacă efectul se men
ține sau dacă nu apar alte tul
burări.

Unii specialiști preconizea
ză utilizarea radiațiilor emise 
de laser în dermatologie, pen
tru tratarea anumitor boli ale 
pielii.

De asemenea, cițiva stoma
tologi au experimentat folo-

si rea laserului în stomatolo
gie. Despre ce este vorba 2 A- 
supra măselii cariate se în
dreaptă impulsurile laserului. 
In cîteva fracțiuni dintr-o 
secundă, partea bolnava a 
pulpei dentare este distrusă. 
Adio bormașină, adio neplă
cutele vibrații, adio durerea 
provocată de încălzirea din
telui prin frecarea de abraziv.

Bine, dar radiațiile laseru
lui au temperaturi foarte ri
dicate — veți obiecta, 
devărat, însă datorită 
lor extrem de scurte, 
nu are timp să-și

dea-

Dar, după cum se 
știe, laserele nu sînt 
importante numai 
pentru stabilirea 
lecomunicațiilor 
viilor, ele fiind 
pe acum folosite
numeroase domenii. 
La Malibu, laserele 
servesc tn mod obiș
nui! pentru sudarea 
ansamblului de fila
mente de cupru cu 
diametrul de 6 miitni 
de milimetru. Lase
rul permite să se 
concentreze, într-un 
punct infinit de mic. 
mari cantități de e- 
nergie. El permite, 
de asemenea, să se 
eiectueze microtora- 
je în materialele ce
le mai dure, precum 
și tăierea diamante
lor.

tn ultimul timp s-a 
reușit o experiență 
calificată de agenția 
France Presse ca 
fiind și mai fantas
tică. Ea a fost repe
tată în fața ziariști
lor, cu ocazia ulti
mei vizite în labora
toarele de la Mali
bu. Un tînăr savant 
de la aceste labora
toare a construit un 
laser cu foni de ar
gon. Cu acest laser 
este posibil să se

n lumină 
în partea 

verde a 
luminos, 

ziariștilor 
noul ta

rată

producă 
coerentă 
albastră și 
spectrului 
în fața 
uimiți, din
ser a ieșit o 
verde de p intensita
te extraordinară. Cu 
ajutorul prismei, teh
nicienii o puteau o- 
rrenta după voia lor 
in toate direcțiile.

Se pare că lista 
aplicațiilor laserelor 
poate fi continuată 
la .infinit. Noile la
sere și rezultatele 
obținute cu ele la 
Malibu, o confirmă. 
De pe acum se în
trevede posibilitatea 
realizării televiziunii 
în relief cu ajutorul 
laserului și punerea 
la punct a unei în
tregi serii de apara
te de măsurat de o 
precizie uluitoare, 
care vor permite să 
se studieze și să se 
măsoare relieful lu
nar, deriva continen
telor, topirea ghe
țarilor, mareele in
terne care afectează 
globul pămintesc, 
fără a mai aminti de 
posibilitățile multi
ple de folosire a lor 
în domeniul medici
nii și biologiei.

Este a- 
duratei 
dintele 
crească

temperatura. Pe de altă parte, 
cum partea bolnavă a dinte
lui sau măselii are o culoare 
mai închisă, razele sînt acolo 
absorbite mai bine, și efica
citatea lor este crescută.

Acestea sint, deocamdată,

doar timide încercări de a in
troduce această nouă tehnică 
în medicină. In biologie, de 
asemenea, s-a încercat cu 
succes folosirea laserului.

Astfel, radiațiile extrem de 
fine și precise vor putea pă
trunde în intimitatea celule
lor. De pildă, geneticienii și 
fiziologii plantelor încearcă 
actualmente să atingă, cu a- 
jutorul radiațiilor laserului 
„cromozomii" și „genele" adi
că acei corpusculi care au ro
lul esențial în transmiterea 
către urmași a caracterelor. 
In acest fel, se pot obține for
me noi de plante, se pot cer
ceta cauzele unor tulburări. 
Este un fel de chirurgie la 
nivelul submicroscopic I

VOM DEMONSTRA
rrDERIVA" CONTINENTELOR ?Cîndva, s-a emis ipoteza că continentele se depărtează, încetul cu încetul, unul de celălalt — mai precis, că Europa și A- merica s-ar distanța anual.Această „derivă11 a continentelor, cum a fost numită, se petrece — dacă într-adevăr are loc — cu o viteză extrem de scăzută : cițiva milimetri... pe an. Datorită acestui... ritm fenomenul nu a putut fi dovedit de nimeni.De curînd, un inginer englez, W. I-ionig, a propus să se folo-

sească, pentru stabilirea adevărului, laserul. Un fascicol provenit de la un laser poate fi lansat, de pildă, dintr-o parte a strim- torii Gibraltar (de exemplu, dinspre Europa). Reflectat pe coasta respectivă a Africii, el se reîntoarce la sursa sa. Prin studierea fenomenelor de interferență, se va putea descoperi dacă există o schimbare a frecvenței, ceea ce ar arăta că între cele două continente există o mișcare relativă.

gmdească ia utilizarea 
venlelor optice pentru comunica
ții.

O serie de cercetători efectuea
ză experiențe conform unui pro
gram, care prevede studierea pro* 
pagării în atmosfeiă a semnalelor 
luminoase și a semnalelor de ra
dio cu frecventa foarte înaltă.

Semnalele luminoase sînt gene
rate de la un laser cu gaze (a- 
mestec de heliu șl neon) ce func
ționează timp de 4—5 ore, odată 
pe săptămînă. Experiențele se lac 
noaptea, iar laserul este instalat 
pe o culme de munte. Pentru re- 
.cepționarea semnalelor laserului se folosește un telescop cu reflexie, 
care amplifică semnalele laserului 
de aproximativ 15 000 de ori. Da
tele inițiale ale telescopului sint 
înregistrate pe o bandă magnetică 
pentru analiză ulterioară.

Deocamdată, cercetările s-au fă- 
în condiții meteorologice bu
clat în faza următoare ele se 
efectua și pe vreme noroasă 
cețoasă. Se caută actualmente 

uri mijloc adecvat pentru a 
modula undele de transmisie 
tr-un mod eficient.

Utilizarea laserilor gazași 
făcut tocmai pentru că ei i 
o radiație mult mai monocromati
că decît cei solizi. Calculele baza
te pe iaptul că frecventa luminii 
emise de un laser este mult mal 
mare decit cea a undelor electro
magnetice folosite în radio 
chiar în televiziune, au arătat 
fapt uluitor: un fascicol ai serului ar putea să volum do informații transmis de toate rsdiotelecomunicatii

cutne, 
vor 
sau

se
in-

s-a
emit

transporta ețjal cu canalele actuale I

si 
un la- un col de
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VICTORIEI

La chemarea P. C.R.: „Totul pentru front, 
totul pentru victorie!"

TINERETUL A RĂSPUNS
(Urmare din pag. I)tut 17 masivi muntoși, au forțat 12 cursuri de apă, au eliberat 3 831 de localități, dintre care 53 de orașe. Ele au pricinuit inamicului mari pierderi: numai prizonieri au luat circa 118 000.Efectivele române, participante la războiul antihitlerist, care au luptat de la Mureș pînă aproape de Praga, se ridică la peste 360 000 de oameni. Drumul de luptă al Armatei române a fost străbătu: cu mari jertfe de singe, pierderile ei ridicîndu-se la peste 167 000 de oameni.Patriotismul fierbinte al luptătorilor, caracterul drept al războiului, intensa muncă politică desfășurată de comu- .niști în rîndurile armatei, ca *>?i schimbările înnoitoare care aveau loc în țară prin lupta maselor conduse de Partidul Comunist Român, au insuflat trupelor române dârzenie de neînfrînt.Pentru marile succese do- bîndite, trupele române au fost citate în dese rînduri de comandamentele române și cele sovietice pînă la eșaloanele cele mai înalte. Peste 300 000 de soldați, subofițeri și ofițeri români au fost decorați cu ordine și medalii române, sovietice, cehoslovace și ungare.Tabloul participării României la războiul antihitlerist este întregit de eforturile considerabile făcute de poporal român pentru asigurarea resurselor și mijloacelor necesare frontului. însuflețiți de chemarea Partidului Comunist: „Totul pentru front, totul pentru victorie !", muncitorii, țăranii, meseriașii, intelectualii, acceptînd cu bărbăție orice privațiuni, au dat dovadă de un uriaș avînt patriotic care va rămîne pentru totdeauna înscris în istoria patriei noastre.Rețeaua de căi ferate a țării, materialul rulant și alte mijloace de comunicație, cea mai mare parte a producției industriale și cantități însemnate de produse agroaii- mentare au fost puse la dispoziția frontului.Marea victorie a popoarelor coaliției antihitleriste asupra Germaniei naziste a avut o însemnătate istorică mondială. în perioada postbelică, în lume au avut loc profunde prefaceri. Ca rezultat al luptei ? revoluționare a maselor muncitoare în frunte cu partidele

comuniste și munxxreștr. o serie de țări din Enmps «f Asia s-au rupt cin j-ț-— - imperialismului și au por_n pe calea făuririi uzei vieți aou libere și independent. S-a format sistemul r-xvri.~ socsahsZ. factor determ-na-t ai derrcl- tării contemporaneîn cei peste 30 de am de lupte și de victorii istcnce poporul rumân, sub cnodutereu încercată a Pj-vt - W -w-t- toresc Român. a inSpcmt năzuințele pentru care st-au dat viața generații de erei. Activitatea nulioaneltr retor ce muncesc, erotsnul șt lor ce abnegație au rxnt tu plin ia victoria oefzzztrră a socialismului la orașe sz sate, ia lichidarea pentru txdeamni a exploatării și ascgr~ -er-- lui de către om, in *economiei socialiste. iaSoc- rea științei, artei șt csltcmu ridicarea continuă a sveiaim de trai al celor ce muncesc.Cu entuziasm u-a- — ri strinsă unitate aocaț-pccXKă. milioanele de oametu j_ «sacii din patria noastră întâmpină cu no: biruințe soctaăste cel de-al IV-lea Congres ai partidului, ever:- iszont în viața partidului nostru.Militind consecvent pentru menținerea și coo9câdarea păcii, pentru promovarea, pm- cipiilor coexistențe pastă» intre state cu o-t-*4--- diferite, poporal rumân condamnă acțiunile agreszve a> cercurilor imperiaLste. ișt sporește vigilența, întâmnd continuu capacitatea de apărare a patriei și forța cccrbativă a armatei noastre populare.Forțele Armate ale 3epotC- cii Populare R-Tmâne mr-- ;». toare ale eroicelor tra±ț_ de cu hotărî» s fermutate cuceririle revoluționare obținute de poporal nostru pe dram. ;1 socialismului. împreună ai armatele țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, eu armatele tuturor statelor socialiste străjuiesc nechntite răriră socialismului și păciiPătruns de mândrie patriotică pentru eroicele sale tradiții. pentru mărețele succese obținute in făurirea vieții socialiste. poporul nostra sărbătorește împlinirea a două decenii de la victorta asupra Germaniei fasciste, cu hotarl- rea fermă de a ridica patria pe noi culmi ale progresului, de a-și aduce și pe viitor, neabătut, întregul său aport ia dezvoltarea înțelegerii și prieteniei între popoare, la lupta pentru triumful măreței cauze a păcii in lumea întreagă.

PRIN FAPTE PLINE DE EROISM
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care veebesc despre dăruirea de sase. e*'-reă eu care tinere: de la orașe și sate. în- 
«■ ■jgî-H alături de întregul popor, greutâu și lipsuri de tot frex*. spre;u»eau efortul de 
.-izbo: Z_ira2 Scânteia tine- retulu.* (fin 8 aprilie 1345 reiata despre fapta patriotică a iBMxi grup de tineri muncitori de la Fabrica _Italo-Ro- mănâ- care au lucrat 36 de ore în șir pentru a termina mas repede • comandă destinată frontulni. în aceiași nursa.-. ztarul scria despre munca plină de avint a celor 240 ce -cereri de ia fabrica de
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proape 1500 de soUcț: cme- 
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manăă. in luptele pentru sta

bilirea capetelor de pod.
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svjoane SET, care _nu precupețesc riri un efort in întrecerea țsâîrsctică. ajutând ia efectuarea înainte de termen

— trebute să spripne prin toate mijtoareăe sforțările răz- trenha ncssru de e-berare și consoâdtee a independenței nationale* Răssmsnl ptin de abnegație al tineretului la ensnares paniduhă s-a ma- mfeszat pe cele mai diferite piauun: lupta cu arma in mină pe front, sprijinirea e- fteturitor pentru creșterea prodorției, pentru refacerea

a rețarațrdor și comenzilor desuoaie fro&t.i'.wi~ In coioa- neie aretuiași ziar, la începutul Ipi iar-uarie. se vorbește despre irapariva uceuiciior de la Șantierul Naval Galați care au continuat ltxrul și în zuia de Anrii Nou. pentru a termina mai repede reparațiile la nave militare.Dintre mimercașele scrisori trimise sstașrior de pe front, scrisori cgiindinc. in cuvinte rânpie. înalta conștiință patriotică a tineretului spicuim un frjgi -se-rt dintr-o scrisoare a tineriltr de la Fabri

ca .Taina*, scrisoare reprodusă in -Scmtria tmeretuîui* din 15 ^noarâe IMS: .Tineretu: dm fabrica noastră și-a luat ebegaria să mărească producția o» MB la stdă. pentru ca să arătăm de aia eiortul de iMbaL *■ vom precupeți ni- mc pentru ca Sare hitleris- tă. cei mai mare dușman ai hbertățm să fie învrigă*.în rimp ce in fabrici, uzine șt pe ogoare, tineretul, răs- țxrtzrTd cu Înflăcărare chs- mimlcr P.GR, iși aducea din prin contribuția la asigurarea frtrtului cu toate cele necesare. tinerii ostași Înscriau pa- ^ni de bărbăție și eroism în write bătălii pentru eliberarea tațregntui teritoriu al patriei și. apoi, pentru eliberarea thWriri și Cehoslovacie:. Alături de zecile și zecile de mii de tineri din unitățile militare! an plecat pe front numeroși tmeri voiuntarî. La chemarea partlmum. mii de tineri, in frmtte cu uteriștii. s-au înrolat âa detareoaentrie de voluntari pornind să lupte cu arma in miză, pentru înfringerea cit wi Ctataucă a Germaniei hit- jeriste. Astfel, in lunile decembrie 1M4 și ianuarie 1945 au plecat spre front două mari eșaloane de tineri voluntari, ■nritl dfaitre ei membri ai par- 
txtnku cort: un'st și uteciști.Tinerii ostași, miile de tineri voluntari au înscris pagini de ■mătat in istaria luptelor pentru infringerea cotropitorilor hitleriști. Eroismul individual și de masă al tinerilor pe front și-a găsit un izvor nesecat in cauza dreaptă pentru care luptau. in dragostea lor fierbinte față de patrie. în legătura trainică cu masele din interiorul tării care își încordaseră toate forțele pentru transformări revoluționare și sprijinirea frontului antihitlerist. Pentru eroismul și faptele lor de vitejie. zeci de mii de tineri ostași au fost decorați cu ordine și medalii românești, sovietice și cehoslovace. Pentru înaltele idealuri ale poporului mulți dintre tinerii ostași și voluntari și-au dat tot ce au avut mai sctgip. viața lor clocotitoare. Amintirea tinerilor eroi că- zuți pș franjul antihitlerist yp rămâne neștearsă.Lupta vitejească pe front, cu arma in mină, lupta eroică pentru sprijinirea frontului antihitlerist au dovedit cu puterea faptelor și patriotismul fierbinte al tineretului, dragostea acestuia pentru popor. Iubindu-și patria, poporul, tineretul a urmat cu neabătută hotărire îndemnul partidului. Participarea activă, entuziastă, plină de abnegație a tineretului Ia efortul întregului popor in războiul antihitlerist a constituit o minunată expresie a uriașei forțe mobilizatoare a partidului, a ecoului uriaș al chemării sale, o puternică afirmare a atașamentului tinerei generații față de partid, conducătorul încercat al luptei pentru libertatea și independenta patriei. P. MCOARĂ

■ eclanșatoarele aparatelor 
fotografice țăcăne fără în
cetare. Cu mîini nervoase, 
cu ochii arzînd de concen
trare și emoție, fotorepor
teri din întreaga lume 
imortalizează, într-o încă

pere a unei școli din Karlshorst, în 
Berlin, ceremonia semnării actului de 
capitulare necondiționată a Germaniei 

-fasciste. Învingătorii, șefi militari ai 
i coaliției antihitleriste, invită pe cei în- 

frînți să-și pună parafa pe istoricul 
document. Bățos, cu o expresie împie
trită, Keitel își așează pe masă basto
nul de feldmareșal și, scoțîndu-și o mă
nușă, semnează, în numele înaltului 
comandament al armatei celui de-al 
Ill-lea Reich; îl urmează generalul 
Stumpff și amiralul von Friedeburg, 
în numele aviației și marinei de război. 
Pămîntul ars, cerul înjunghiat, marea 
torturată ascultă în tăcerea profundă 
cum penițele scîrțîie pe hîrtie. S-a 
sfîrșit. La 9 mai 1945, ora 0, focul în
cetează pe toate fronturile din Europa. 

Un imens suspin de ușurare străbate 
lumea.

Ciuma neagră a fost răpusă. Fascis
mul, cel mai cumplit monstru din is
toria omenirii, a fost strivit în bîrlo- 
gul său, sub ruine fumegînde, în sînge, 
fiere și venin, blestemat în clipa sa din 
urmă și în vecii vecilor.

Victorie 1
Scump, cutremurător de scump plă

tită victorie...
Patruzeci și cinci de milioane de morți. 

Alte milioane de mutilați, răniți, 
traumatizați, purtînd pentru totdeauna 
în oase, în mușchi, în nervi, sigiliul 
sinistru al chinurilor îndurate; pentru 
ei suferința continuă. Milioane de case 
nimicite; pentru supraviețuitorii ră
mași fără un acoperiș, suferința conti
nuă. In sfîrșit, munți de moloz în locu
rile unde existaseră fabrici, baraje, la
boratoare, școli, creațiile pașnice măr
turisind geniul lui homo faber, omul 
care produce; pentru alte milioane de 
oameni (sau aceiași oameni — ce im
portanță mai are !) lăsați pradă foa
mei, șomajului disperării, mizeria fi- 
zică și morală iiu a ajuns ia capăt o 

dată cu încetarea focului. Cel de-al 
II-lea război mondial nu a fost in stare 
nici după două decenii să vadă înțe
penite în statistici absolut toate neno
rocirile pe care le-a provocat: singele 
popoarelor, orice s-ar face, nu încape 
în cifre.

Unde sînt vinovății ? Au plătit ?
Criminalul nr. 1 și-a dus revol

verul la gură abia după ce auzise cum 
istoria bate cu pumni de oțel în ușa 
adăpostului subteran. Ajutoarele lui 
apropiate au plătit un preț tot atit de 
ieftin, fie spărgînd între dinți o capsulă cu cianură, fie expirind in 
ștreangul de la Niirnberg, fie petre
când cîțiva ani de închisoare, nesperat 
de scurți pentru ei. Iar alții, conside
rați „de mîna a doua", adică avînd pe 
conștiință „abia" cîteva sute de mii de 
vieți, n-au plătit de fel; cu sau fără 
operații faciale, s-au metamorfozat, au 
devenit oameni de afaceri sau fer
mieri în republici sud-americane unde, 
prosperînd, așteaptă liniștiți prescrie
rea crimelor ca să iasă iar la lumină.

După 20 de ani, omenirea se încăpățânează totuși să nu uite nimic.
Mai fidelă și decît filmele fotogra

fice, memoria umanității păstrează 
imagini car,e constituie, pentru genera
țiile viitoare, învățămintele cele mai 
scump dobîndite. Acea lașă complici
tate cu care politicienii Occidentului 
au încurajat ascensiunea lui Adolf 
Hitler, sperînd să-l manevreze și să-l 
asmuță într-o singură direcție — Ră
săritul — a trebuit să fie răscumpărată 
cu Hymalaia de cadavre, victime din 
est și vest, din nord și din sud. Numai 
unitatea de acțiune a popoarelor, con- 
sfințită de alianța statelor din coaliția 
antihitleristă, uriașele jertfe aduse de 
eroicele popoare sovietice, au salvat, 
după ani îndelungați și grei de luptă 
comună, viața și libertatea pe pămint.

Omenirea n-a uitat, nu poate să uite 
acele mii de zile și nopți tragice. Acel 
încrîncenat, fără lacrimi „ne vom în- toarce“ rostit de ultimii soldați brita
nici evacuați sub bombardament din 
Dunkerque, ca și de grănicerii sovietici 
siliți să se retragă vremelnic de la ho
tarele vestice ale patriei lor. Omenirea 

n-a iiiit. peiurx cc w» e e» psznți sa 
uite, acrie bătâla istorice, prrtete e» un eroism devenit lepenccr de ctsm- 
tele sovietice, pe umerii cărora • apă
sat greul războiului, bătălii insp&uris- 
tătoare prin proporții, unice prin sem
nificații ; bătălule date între ridnrde 
cazematelor Sevzstopolului, îs pădurde 
din preajma Moscovei, pe apele din 
centura Leningradului, tn fiecare casă, 
etaj, cameră, hală de urină cin Stuim- 
grad, pe cimpiile de lingă Kursi, pretutindeni unde, scriind paginile însângerate ale războiului, se înfruntau nu 
numai car blindat cu alt car blindat, 
avion cu alt avion, artilerie ca altă ar
tilerie, baionetă cu altă baionetă; de 
astă dată se înfruntau într-o ciocnire decisivă, cu rezultate ireversibile si absolute, ticăloșia cu cinstea, bestiah- 
tatea cu umanismul, robia cu libertatea, moartea popoarelor cu viața lor.Nu se poate uita cum, cu fiecare lagăr eliberat, in fața camerelor de gc- 
zare și a cuptoarelor, beciurilor de tor
tură și magaziilor pline cu părul fe
meilor asasinate. în fața scheletelor 
dezgropate și a scheletelor cu înspe;- 
mîntătoare aparență de viață, ostașr. 
coaliției antihitleriste și-au strins și 
mai mult rîndurile, jurînd să facă ire- 
petabile asemenea priveliști dantești.

Oricîte veacuri vor trece, nici cind nu va fi uitată intilnirea de lingă rui
nele podului Torgau, de pe Elba, îmbrățișarea învingătorilor, sărutarea băr
bătească a tovarășilor de arme. Ei purtau 
cu sine mesajul nenumărațUor prie
teni rămași în urmă, culcați in mor
minte cunoscute sau necunoscute, pre
sărate de la Volga la Oceanul Atlan
tic. Armatele din care făceau parte, toți camarazii lor din coaliția antihi
tleristă treziseră lumea dintr-un coșmar 
de iad. In toate graiurile pănuntului 
singurul cuvînt realmente internațio
nal nu putea fi decît unul, al tuturor, 
unic și de-ajuns pentru toți, vital și om
niprezent, așa cum al tuturor, unic și 
de-ajuns pentru toți, vital și omnipre
zent este aerul.

Pace !
Fusese o încordare dincolo de limită, 

pe front și in spatele frontului. Cu 

nete asscF^or cei erei încerceri M cu siugrie edoicKnhlor spnusruți ca perixtexi. popoerrie cx ciștâget, unite, rczboial. C» -văiaz-is. sz-ztegdo- snif- 
cind sipeți coionze pe hărțile de stat major, der j» cu pixde civililor din re- 
zxstenză. faure «eszeeenn Rsriei. sub tufișurile Fruuței. apărate de stincile 
însorite din rnsulrie grecești și de ceața fierduruor aorcegaeue, cșe. popocreie. 
unite, uu ciftipKt războiri. Cu generali 
cțeiiți. ccpcbâs s* conduci truprie în HlflH sîngma^, dur și cu fentei lucrând neobosit l* fabricarea armumen- triri, la sspcrec scnțxrUor antitanc, la 
stingerea tncescuior. ase, popoarele, 
unite, cu eistiget războiri.

Și tot unite, popoarele trebuie să c- 
pere pacea.Cu eforturi ia fel de tndârărrice, 
totale, ca și «tuci.

Așa și numai așc.'în 20 ce cni c> dovedit că o pot faze. 
Vigilente, au stins multe foca-e pri- 
■nejdioase, tu multe colțuri ale lumii, •nai înainte ca prăpădul să înceapă. 
Combative, au orgnizut coiocne de 
marț respingând capetele ce pod ale morții atonuce. Mișcarea mondiali pentru cpărarec păcii este o forță uriașă care in decursul anilor și-a dovedit 
eficacitatea. E firesc să fie astfel, cind ea numără in primele sale rinduri co
munitatea țărilor socialiste, cu gige*.- tica lor putere materiali in continuă creștere, eu politica lor externă bazată 
pe principiul coexistenței pașnice intre teri cu sisteme sociale diferite. Sute de 
milioane de ocrr.eni, mase populare tot 
mai largi din țările capitaliste se ridică, de asemenea, la luptă pentru a bara 
crurnul unei noi conflagrații mondiale. Mișcările de eliberare națională își ală
turi cu hotărire energia revoluționară 
tuturor celorlalte forțe care cpără no
bila cauză a salvgardării păcii. Ascultând glasul popoarelor lor. guvernele 
multor țări care și-au dobândit independența acționează in conformitate cu in
teresele securității lumii. Toți aqești 
factori au modificat raportul de forță in favoarea perspectivei unei lumi fără 
ciocniri sângeroase: cu eforturi unite, 

oamenii de pe toate meridicneie au făcut doreda că in epoca "UMstră. deși esente rmperialismriri a rămas aceeași, 
războiul nu mei este inevitabiL tn pofida iîcpotriznrii cercurilor retor moi 
agresive, tot mai izolate i« opinia publică internaționali, lumea a făcut 
cîțiva pași importanți pe calea destinderii incordării.

Prea puțisti, taci, față de ceea cc 
așteaptă și tor, șă cer popoarele lumii. 
In «cești 29 de «ri. omenirea a trecut 
la asaltul Cosmosului, dar leagănul ei, 
Terra, este departe de a fi liniștit. După cum arata profesorul Linus 
Pculisg. de două ori laureat al Pre- 
miului Nobel, există astăzi in depozitele statelor peste 320000 megatone de 
explozibil; ca termen de comparație, 
trebuie adăugat că în cursul celui de-al 
II-lea război mondial au fost detonate in total 6 megatone. Existența acestor 
cotosale mijloace de distrugere a civi
lizației umane ar trebui să excludă 
automat războiul dintre mijloacele de 
rezolvare c litigiilor dintre state. Im
perialiștii își permit totuși să descon
sidere glasul rațiunii, voința popoarelor. dreptul international și legile uma
nității și. cind în Vietnam, cind intr-o tară din regiunea Mării Caraibilor, 
cind in alte colțuri ale lumii, încearcă să impună brutal, cu forța armelor, 
regimul, guvernul sau gruparea poli
tică ce le convine.

Sînt mijloace conda:r.iiate la nepu
tință, la infringere sigură Dar sânt tot
odată sfidări primejdioase. împotriva 
cărora avertizează, o dată cu milioanele 
de oameni de azi. și experiența isto
riei. Zgomotul pe care-l făceau steagu
rile cu crucea încirligată, drapelele lui Hitler trintite — ca trofee de război 
— pe caldarimul piețelor din Moscova, 
Washington, Paris și Londra la 9 Mai 
1945 — iată zgomotul care n-ar trebui să-și stingă ecourile în auzul noilor 
războinici.

Omenirea, în totalitatea ei, nu uită.
Cu zece zile înainte de a părăsi în 

chip mizerabil scena istoriei, fuhrerul. 
din văgăuna lui, mai acorda Crucea de 

Fier adolescenților din Hitlerjugend. 
Ultima lui „rezervă", băieți de 13-^15 ani, încercau să apere, cu im jalnic 
fanatism. Berlinul în ruine, împresurat 
de nenumărate divizii. Era un exem
plu pentru ceea ce poate face, mode
lată de niște nriini criminale, conștiința unor copii. Era o lecție despre 
educația întoarsă pe dos.Ani: au trecut. Generația postbelică 

-a făcut intrarea in viață. Pe măsură 
ce această generație creștea, ruinele 
războiului se retrăgeau din fața ei, prin 
strădania eroică a popoarelor

Cz o grijă plină de răspundere pen- 
tru viitorul umanității, țările socialiste 
leagă educația tineretului de apărarea păcii. Nu este deloc întîmplător că toc
mai din partea României, țara care și-a edus un aport însemnat la infringerea 
Germaniei naziste, s-a făcut auzită, hi tribuna celui mai înalt for internațio
nal, propunerea de a se adopta măsuri 
pentru educarea tinerei generații in 
spiritul păcii, prieteniei, colaborării ș 
respectului între popoare. Așa cum nti 
este întîmplător că fiii și frații ostași
lor români, a căror jertfă antifascistă o 
cinstesc monumentele închinate amin
tirii lor pe cîmpiile Ungariei și în 
munții Cehoslovaciei, își dăruiesc toate 
energiile tinereții cauzei întăririi pa
triei, construcției României socialiste.

Pacea cîștigă astfel un avantpost pu
ternic. de nezdruncinat în această parte 
a lumii; aici, la paralele 45", între 
Carpați. Dunăre și Mare, o generație 
tînără, sănătoasă și optimistă mun
cește. învață, creează și plănuiește pen
tru ca pămîntul să rodească, iar cerul 
să rămînă senin.

9 Mai. Ziua Victoriei.
Din ruine, lacrimi, sînge și cenușă, din amintire cumplită și speranță pură 

s-a născut, acum 20 de ani, Marea Răs
pundere a popoarelor.

Intre timp a crescut o generație care 
n-a cunoscut războiul.

Prezentul și viitorul lumii cer impe
rios popoarelor să rămînă, ca șt atunci, 
puternic unite. Victoria trebuie păs
trată. ȘTEFAN IUREȘ

atar_.tr


Tribuna prietenilor artei
ÎN OBIECTIV

Cele trei piese ale spectacolului „compus", prezentat pe scena studioului experimental al Teatrului „C. I. Nottara" cer din partea spectatorului o anume pregătire, cunoștințe mai exacte despre virtuțile sociale și artistice ale textelor și chiar in legătură cu fenomenul
teatral în care se încadrează fiecare. Pentru a veni în sprijinul tinerilor spectatori ne-am adresat, cum era și firesc, in primul rind realizatorilor, care au pus în scenă cele trei piese.

DIN CUVÎNTUL
GEORGE TEODORESCU CORNEL

„Un caz
din oficiu11

Imposibilitatea „de comunicare" cu lumea din afară a celor doi eroi ai pieSei este soluționată prin refugiul comun într-o lume de fantezie, iluzorie, degajînd căldură și umanitate acolo unde n-aveau loc decît ratarea și moartea: avocatul și criminalul, vor „repeta" în celula închisorii un comic proces-hiperbolă, adevărată pledoarie fierbinte pentru încrederea în viață, acțiune și optimism.Am urmărit în realizarea spectacolului cîteva coordonate :

— Jocul „firesc", minuțios, logic pînă la pedanterie, atît pe planul real, cit și pe cel fantezist, — ai propriei lor puneri în scenă — realizat de cei doi eroi „la vedere".— Tragicul avocatului, contra- punctat de comicul criminalului, creînd o sinteză teatrală nouă, fără ca aceste două elemente să se topească unul în altul.— Realizarea tipurilor, prin contopirea — la avocat — între fondul traditional al personajului de tip Dickens — Gogol și limbajul său exacerbat, tensionat, caracteristic scrisului „tinerilor furioși", iar la criminal, prin sinteza abrutizării lîncede, indiferente a tipului de prostănac redus, cu o imensă disponibilitate sufletească și mimetică.— împreună cu pictorul Constantin Piliuță ne-am propus să realizăm cadrul scenografic cît mai simplu pentru a putea desfășura prin jocul neașteptat al inter- pretilor, întregul paradox al celor două partituri actoricești.

cu floarea1'
Piesa „Omul cu floarea", con- centrind la maximum acțiunea în timp — o jumătate de ceas — este o demonstrație a capacității de esențializare a conflictului, de realizare a atmosferei de teatru a autorului din aparenta banalitate a unei conversații duse într-o cafenea de noapte în intervals de timp dintre două trenuri.Conversația dintre doi necuno- scuti devine pentru Pirandello o-
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ori trei, spectacolul cu trei piese, trei regizori șiTrei trei scenografi — e o dovadă că formula „Studioului experimental" poate fi fertilă. Textele sint alese competent — fără să ignorăm caracterul discutabil al unora dintre ideile artistice pe care le vehiculează. Pirandello nu mai are a fi descoperit, dar e puțin cunoscut generațiilor noi. Piesa en- i și cea americană sint mai tinere cu aproape patru decenii. „Un caz din oficiu", al englezului Mortimer și „Tigrul" americanului Schisgal maschează tragicul eșecului sau singurătății — leit-motiv în dramaturgia contemporană a occidentului — printr-un umor cu implicații amare.Nu intenționez să fac aici o cronică dramatică, ci să discut o formulă de spectacol. Trebuie însă exprimată bucuria spectatorului în fața unei reușite regizorale și actoricești. 
Trei ori trei confirmă nume cunoscute de regizori — Dinu Cernescu, George Teodorescu — și de actori excelenti — Ileana Predescp, Sandu Sticlaru, Mircea Anghelescu. Piesa a treia aduce și o descoperire — cel puțin pe scenă. Ștefan Iordache — Andrei Sabin din „Străinul" — e uimitor prin maturitate, siguranță, finețe.Spectacolul își propune să valorifice la nivelul de sus cele trei piese, realizînd astfel, unul dintre obiectivele principale ale unui studio experimental. îl pune în contact pe spectator cu mișcări literare despre care se vorbește mult și se știe efectiv destul de puțin. Cele două piese contemporane au valoare simptomatică, poartă data și pecetea lumii în care au fost scrise. Fowle, „criminalul ratat" din „Un caz din oficiu" e omul care vrea să fie lăsat în pace, închis în indiferență. Semnificațiile din „Tigrul" merg mai adînc. Se pot descifra aici ecouri — tratate în registrul comic — din- tr-o nuvelă a lui Sartre : „Erostrate". Ca și personajul prozatorului francez, Ben, om între două vîrs-te, singuratec, umilit, ratat, prinde curaj la adăpostul întunericului, se închipuie dominator și feroce. Nuvela lui Sartre se încheie tragic : anormalul ei erou ucide pentru a cuceri faima dar nu mai are inimă să se sinucidă, cum plănuise, și se lasă arestat. Ben e potolit pînă la urmă de Gloria, mica burgheză pe care a răpit-o. Tot acest personaj răzvrătit împotriva ; în cea mai conformistă idilă, amîndouă piesele, face să se confunde izbucnirea mînioasă a personajelor cu cea a auto- i din „Un caz din oficiu" nu are . ...............    conformismului și a banalității devine în „Tigrul" sarcasm împrăștiat peste tot. E o trăsătură comună „tinerilor furioși" din Anglia, „beatnicilor" americani. Izbucnirea se împrăștie în jur, lovește esențialul ca și măruntul, ba, uneori, cade înapoi ca apa unei fîntîni arteziene.Cred că Studioul experimental al Teatrului „C. Nottara" a făcut bine că n-a lăsat la o parte astfel de piese cu evidentă valoare critică, deși îngrădite de o viziune socială confuză, individualistă.Există — nu le putem ignora și cele două riscuri: astfel de piese pot stimula mode pentru dramaturgii debutanți, 1 neavizat. Cultura _________ ,___________________________ primul risc. Imitatorii grăbiți sînt în genere oamenii „culturii" după ureche. Celălalt risc nu poate fi evitat decît în parte de intervenția regiei. Nu cred că, într-o piesă modernă, regia poate deplasa după voie accentele. Ceea ce e istoric depășit în repertoriul clasic poate fi tratat între parodie și balet, așa cum a făcut „Piccolo Teatro" cu o piesă mai puțin semnificativă de Goldoni. Și, de altfel, spectacolul italian a recreat formula vechii Commedia dell’arte. în spectacolul de la studioul Teatrului „C. I. Nottara", s-ar putea reproșa regiei, și în prima și în ultima piesă, că a accentuat elementul buf. Comicul nu a fost adăugat — era oferit de text — dar cred că într-o altă nuanță, mai întunecată.Soluția prevăzătoare, de a se evita piesele cu „complicații" ar fi fost cea mai puțin potrivită. E bine că noua conducere a teatrului n-a adoptat-o, că, dimpotrivă, are planuri vaste și curajoase. Bănuiesc că aceste planuri cuprind și alte culori, alte tonalități. De asemenea, că intră aici și piesele tinerilor noștri autori care caută noul în mesaj și expresie, dar o fac în limbajul nostru estetic, din optica noastră.Cred că e bine să se încerce și forme mai multe de interpretare critică a textului. S-ar putea alterna spectacolul obișnuit cu conferința experimentală — consacrată unei direcții din dramaturgia lumii, unei epoci, unui autor. E un mijloc care a fost practicat adesea și a avut mereu eficacitate educativă. Programul ar putea consacra și el mai mult decît două trei fraze unor piese care cer informație și analiză aprofundată.

3.3.3

e, spre I gradat |

de pies 
; găsesc i

TODEA
cazia confruntării a fată de existentă, a; opuși : pe de-o p fals preocupată, fa mului care trăiește perspective, in obses: pările mic-burgl ucis sub habitudi distrug poezia vi replică, existenta o propune în sensibilă, angaja de tot ce poate oferi cele mai mici detalii, mai mari, asa cura in trăiască „omul cu fioSensibilitatea și < cu care înțelege viata floarea" transft dormită a iniei reacția acestui' asupra spectati migală în care care sens, trebi înțelegere uneori a prilejuit interp roveanu și Mirce ocazie a perfect mijloace artistice.

DOREL DORIAN

Eficiența educativă
Mortimer, Pirandello, Schisgal — autorii prezentate pe scena Teatrului „Constant:.", ne-au îngăduit o triplă întilnire cu noțiunea < 1) experimentul în sine, tematic, derivind d matică a fiecărei lucrări; 2) experimentul v tea concentrată a pieselor într-un act, mai ap și investigație — abruptă, laconică — de vi rană (unii au și întrevăzut in acest fenomen elementul constitutiv al piesei de viitor); 3) experimentul-perf ormantâ. cel mai dificil (și cel mai discutabil) al reuni.: într-un singur spectacol, „coupe", a trei scriitori de nereun t la prima vedere și totuși...în afara intențiilor și eforturilor lăudabile ah a mai rezultat — fără premeditare — și un alt as rimental al acestui spectacol, rezultînd din confrt cu opiniile atît de incisiv și temerar obiective noastre dramatice— atunci cind nu e vorba, fireș mele unor autori ca Mortimer, Pirandello ori Scb în sfîrșit, să nu cădem și noi în ispită... și să ne întoarcem la Mortimer, a cărui piesă „Un caz din oficiu" ni se pare îndeajuns de puțin edificatoare și reprezentativă pentru generația „tinerilor furioși". Slăbiciunile structurale ale piesei lui Mortimer, nu tocmai greu de observat au fost subliniate însă — vai cît de rar 1 — cu o blinda și emoționantă discreție... Vezi, doamne, Mortimer să nu se simtă descurajat... Actorul Sandu Sticlaru a izbutit, edrept, o mare performanță interpretativă în rolul lui Fowle, criminalul ratat. Dar acceptînd datele personajului — un om în pragul sentinței capitale, un om care în întreaga lui viață n-a fost în stare să comunice decît cu păsărelele lui, un inadaptabil într-un anume sens, lipsit de fantezie, indiferent la „poantele" banalității curente, interzis la umorul convențional — și acceptînd mai apoi logica implicită a acestui personaj, cît de ciudat și neconvingător devine, chiar și pentru nespecialist, „teatrul în teatru", al cărui interpret multilateral va fi tocmai Fowle. Intențiile acuzatoare la adresa unei vieți fără orizont care ar fi putut determina însă și crima și acuza, mai apoi, la adresa justiției sînt înecate în 'melodrama facilă a avocatului ratat. Critica, cu puține excepții, temîndu-se probabil de „interpretările simplificatoare, schematice"... n-a mai semnalat limitele inerente ale acestei dezbateri, amuzantă și atractivă pe alocuri dar neconvingătoare în esență. Reverențiozitatea formală în fața unui autor apreciat și îngăduința în fața insatisfacției determinată de piesă sînt însă infinit mai simplificatoare. (Semnalăm toate acestea pentru că teatrul experimental obligă prin definiție la o dezbatere critică, de conținut... și nu numai la aprecieri vizînd, să zicem, nerealizarea scenografică a spectacolului).
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'Maramureșul e vestit pentru aria incrustațiilor in lemn, o arid c.-cinw, cu rezultate remarcabile, transmisă din generație 
<• generație. In comuna Vadu din Sighetul Marmației, loco- 
ieste unul din meșterii de azi ai cunoscutelor poiți maramure- 
sene. Cheorghe Borodi. Multe din casele comunei au porți 
lucrate in irumoase motive naționale de talentatul meșter cio

plitor. păstrătorul unei tradiții artistice de preț.

Foto : AGERPRES

CiT
După cum se poate observa 

și comentatorii spectacolului 
rețin valoarea indiscutabilă a 
unei astfel de inițiative. In a- 
celași timp> sint de reținut și 
observațiile pe care aceștia le 
fac și pe care le reamintim:

Există riscul stimulării unei 
„mode pentru dramaturgii de- 
butanți" precum și al înțele
gerii incomplete, unilaterale 
de către spectatorul neavizat, 
deci al diminuării rolului spec
tacolelor din punctul de ve
dere al contribuției lor la e- 
ducația estetică a masei de 
spectatori. Mai ales pentru a- 
cesta din urmă soluția e de a-i 
prezenta creația în datele ei 
fundamentale, nemodificate, 
pentru ca ea să poată fi lesne 
pusă în legătură firească cu

randelkan. Dezava licită o am cunoaștere gestie a de brante ale interpretă

avantajul și deza- ■ :imer. Avantaj de- | ă și demonstrind. I și profunzimea teatrului pi- • că teatrul pirandellian so- opoziție (nu mai vorbim de I i sfîrșit, din puterea de su- ■ x?u, din tonurile grave, vi- ■ roca Anghelescu. Ultimele două I elemente — scenogr iterpretarea — n-au putut suplini totuși, decît foa iu, absenta ..atmosferei". Pen- ■tru că „Un caz din precedind „Omul cu floarea", Ia îndepărtat spectato la disponibilitatea normală devibrație față de dram: oi pornit, fără întoarcere,moarte. Lui Cornel Todea. regizorul spectacolului — t de altfel excelent — i-arn reproșa că nu a găsit momentele de revelație (și de relevare, ale dramei în evoluția celui de-ai doilea personaj. Compasiunea amară j veanu nu poate fi suficientă atîta timp cit Pirandello și-a propus in mod declarat să ne cutremure și nu doar să ne întristeze. (Trecem peste faptul că Pirandello ar fi justificat un spectacol de sine stătător, experimental doar în măsura in care orice act artistic rămine totdeauna un experiment—).Cea de-a treia piesă, „Tigrul" lui Schisgal, comedie de situații și replică, de mare tragism în zonele ei de adînc, ar putea fi echivalată figurativ cu un strigăt anticonformist, în aparență, strivit final de un nou conformism. Din păcate, insă, regizorul Dinu Cernescu și critica atotiertătoare n-au sesizat că prin întinerirea excesivă a „tigrului" se pierde în mare măsură drama evidentă a ratării. Un „tigru" de 42 de ani diferă deiumil de 32 — declarați — și care în interpretarea lui Ștefan Iordache arată în plus de 25. Interpretarea excateetă a actorilor — în rolul feminin artista emerită Ileana Precescu — au făcut piesa captivantă, poate chiar seducătoare, dar nu au putut-o feri de sărăcirea unor sensuri. S. regretăm— De unde și opinia, vizînd ansamblul. că spectacolul experimental „3.3.3." s-ar fi cerut mult mai pe larg discutat tocmai din aceste unghiuri de vedere : 1) al compoziției și 2) al sensurilor reale — descoperite sau nu — ale pieselor.Să trecem însă ia reușite. S-au confirmat din nou — și e meritul spectacolului — posibilitățile nemăsurate pe care le oferă piesa intr-un act. S-a confirmat receptivitatea publicului și capacitatea lui de adaptare la cele mai diferite modalități artistice (mai puțin la schimbările de atmosferă ; vezi trecerea la Pirandello) și s-a qonfirmat definitiv, multilateral, importanța experimentului. (Cu mențiunea specială că experimentului trebuie să-i fie propriu caracterul novator, depășindu-se astfel pericolul transformării lui într-o simplă etichetă la modă).Și, în sfîrșit: Pe cînd spectacolul experimental mult făgăduit cu trei piese originale (aici termenul de experiment ar fi cu mult mai propriu), un spectacol nesusținut de gloria lui Pirandello, de renumele de „furios" al lui Mortimer, de marele succes obținut de Schisgal la New York, Londra, Paris ? Spectacolul experimental cu piese originale ar putea avea și atu-ul întîlnirii cu trei autori, poate chiar debutanți frămîntați de problemele vieții noastre de fiecare zi, de afirmarea multilaterală a noului. Pentru că experimentul real va începe întotdeauna de la acest nou, propriu anilor noștri și care, intr-adevăr, se cuvine a fi afirmat. Și fiind vorba de autori originali — în plus și debutanți — nu ne îndoim că și critica va fi mai la obiect, mai temerară— mai critică. Regizorii vor sesiza și ei mai ușor unele din lipsurile pieselor, vor fi mai solicitați, bativi și se va discuta, desigur, cu pasiune, < pe toate planurile, dar mai

ELEMENTUL
CAPTIVANT ?

n evoluția celui | jucată de Hero- I
I

EVA SU
ceea ce a produs-o. Or, cum 
observau comentatorii noștri — și cum n-au putut (sau n-au 
vrut?!) să observe cronicarii 
„Contemporanului" și revistei 
„Teatrul", ambii excesiv lau
dativi — și în „Cazul din o- 
ficiu" dar, mai ales, în „Ti- 
grul“- modificarea tonalității 
prin accentuarea elementului 
buf a trădat în parte implica
țiile tragice sensibile în text, 
(în general critica de specialitate a ocolit analiza conținu
tului acestor piese). Din 
nou, deci, se pot discuta 
semnificația și limitele „liber
tății" față de text, întrucît 
aceasta nu e o chestiune de 
interes exclusiv teoretic, ba 
chiar, în primul rind, prac
tic. Subordonată într-un

LINI
sens acestei chestiuni e aceea 
a alegerii pieselor. Este ușor 
de acceptat constatarea că. de 
exemplu, >,Un caz din oficiu" 
este o piesă destul de firavă, 
neîmplinită artistic.

In analiza repertoriului a- 
cestui experiment trebuie să 
se pornească de la răspunsul 
la o întrebare fundamentală: 
selecția nu trebuie să țină 
seama de gradul de expresi
vitate artistică și socială a piesei respective ? Desigur, e- 
vitarea pieselor cu „compli
cații" nu e o soluție potrivită, 
dar alegerea celor concluden
te — care nu mai fac nece
sare modificări1 — e posibilă. Iar în cazul de fată — cum 
s-a arătat, nu au fost alese 
cele mai concludente.

In atenția studioului tre-
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I fitați, mai com- fl despre eficiența I ales educativă a spectacolului. ■ 
i 
i 

buie să stea, cum s-a obser- ■ 
vat, creația originală, respec- Q tiu piese într-un act inspirate 
de realitățile noastre. După R cîte știm colectivul artistic al■ 
teatrului deține asemenea lu- a 
crări ale tinerilor dramaturgi I pe care publicul spectator le 
așteaptă cu interes. i

In sfîrșit, un asemenea stu- I 
dio experimental poate să-și 
lărgească modalitățile de „in- ■ terpretare critică a textului" I 
jucat incit să nu lase totul pe 
seama sumarului caiet-pro- 
gram. Conferințele expert 
mentale, dezbaterile publice 
sint dintre cele mai utile. 
Succesul 1 pînă acum obligă la asemenea 
acțiuni de susținere și com
pletare a spectacolului.

M. COSTEA
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■Ie cele mai utile. ■ 
reprezentațiilor de I
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IANOȘIK

Producția studiouri
lor cehoslovace „IANO- 
ȘIK“ este închinată e- 
roului legendar cu ace
lași nume.

Interpretul lui Iauo- 
șik, Frantisek Kuchta, 
este medic și interpre
tează pentru prima 
oară un rol în film.

Portretul legendaru
lui Ianoșik se află a- 
cutn la a treia ecrani
zare (prima versiune a 
fost realizată pe timpul 
filmului mut).

Interpretul lui lano 
șik din cea de a doua 
versiune, realizată in 
1936, Palo Bielik, este 
în același timp regizo
rul celei de a treia ver
siuni, cea care va apare 
săptămîna viitoare pe 
ecrane.

Palo Bielik este cu
noscut ca regizor la 
noi prin filmele „Cap
cana lupilor", „Cei 44" 
și „Căpitanul Dabai".

Ultima emisiune a „Clubului tinereții" a a- vut un program axat pe discuțiile în jurul „posibilului și imposibilului". Un grup de tineri, băieți și fete, de felurite profesiuni au discutat, cu exemple din sfera activității lor, despre marginile posibilităților omenești. Ei au schimbat replici, s-au mișcat, au povestit, au cîn- tat, străduindu-se să facă din cele 75 de minute ale tele- emisiunii un spectacol agreabil. Și, e- vident, unele momente au plăcut. Cele de mare naturalețe. îndeosebi, cum a fost cel al micului joc de societate (oarecum exterior temei de caracter științific). Nu întotdeauna însă intențiile realiza

torilor au trecut „rampa". Cu tot e- fortul de diversitate (înserarea în e- misiune a unor fragmente de film ori proiecții exemplificative — nu suficient de clare a- cestea) emisiunea n-a atins antrenanta dorită. Formula în sine e trenantă, caracterul e de teatru televizat. Un simpozion nu poate fi captivant decît atunci cînd partici- panții se referă, gîndind cu dezinvoltură, la chestiuni de prim interes, ca să vorbim altfel, chestiuni la ordinea zilei. Or, tematica magazinistică n-a a- jutat nici ea emisiunea să iasă din tiparele la care o constrînge formula aleasă. Mai ales repetarea unor situații se cere evitată or, aici se repetă cu

regularitate un cadru și o formulă foarte puțin modificate. Cei trei prezentatori (doi băieți și o fată) nu și-au justificat decît parțial prezența. Evoluția lor trebuie să îmbine promptitudinea replicii cu discreția persoanei. Ne referim în mod expres la Val. Plă- tăreanu, care n-a știut să se retragă întotdeauna la timp din aria în care o- biectivul viza pe altcineva. în concluzie, emisiunea rămine perfectibilă pentru a deveni ceea ce se intenționează, credem, o e- misiune captivantă și multiplu educativă. Inițiativa înființării ei este, fără îndoială, foarte bună, iar ducerea mai departe cu sporuri de calitate imperios necesară.
Consecventa 

unor valorificări
Revistele literare pun în ultimul timp îa îndemîna cititorului pagini inedite ale unora dintre scriitorii noștri dispăruți. Cînd aceștia nu mai sînt în viață și sînt dintre cei mari, aducerea lor la lumină echivalează cu o îmbogățire, cu o completare a portretului de care dispuneam pînă acum. Cu consecvență, revistele literare selectează și publică postume. Chiar și foarte tînăra revistă „Ateneu" ne-a făcut surpriza cunoașterii unui Panait lstrati inedit. 

Steaua a promovat cu regularitate postumele lui V. Voieuîescu, împlinind curba unei activități poetice valoroase. Un nume care pasionează revistele este acela al lui Ion Barbu. Versurile barbiene aduse la lumină de Luceafărul sau 
Gazeta Literară ni-1 iac mai apropiat decît unele poezii mai vechi cu un sens în-

cifrat. Gazeta Literară și-a făcut un punct programatic din publicarea a numeroase pagini inedite : H. P. Bengescu, L. Rebreanu, I. Barbu, L. Blaga precum și regretatul Mihu Dra- gomir. Nu rare ori textele au fost relevante pentru ideologia scriitorului, orientarea artei sale.Masiv s-a ocupat de recuperarea unor manuscrise scriitoricești mergînd chiar pînă la colecționarea și publicarea de scurte rînduri autografe, revista „R amur i“. Aici au fost publicate texte din V. Voicules- cn, Camil Petrescu, Hortensia Papadat Bengescu, I. Vinea.Valorificarea moștenirii culturale și-a mai găsit astfel un mod de manifestare cu rezultate eficiente. Remarcabilă în această competiție culturală este contribuția revistei „Contemporanul", care a publicat în dese rînduri

versuri ori aforisme de Lucian Blaga. Nu de mult pagina de literatură a revistei o- ferea cititorului un lung șir de aforisme blagiene. Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la nașterea poetului, „Contemporanul" în ultimul său număr reproduce o altă suită lirică inedită a poetului. G. Ivașcu, constant editor și comentator al lui Lucian Blaga, face o scurtă1 trecere în revistă a o- perei poetului și a inițiativelor editoriale care o vor populariza. Toată această valorificare a ineditelor subliniază schimbul cultural între generații și nevoia raportării la tradiția estetică și ideologică a literaturii române. Evident, este necesar ca și în continuare textele să fie însoțite de comentarii corespunzătoare, competente, ale criticilor și istoricilor literari.
M. UNGHEANU

fERNAND -

COW - BOY
La scurt, timp după 

„JOE LIMONADA" 
apare o nOua parodie 
a filmelor de Western, 
de data aceasta pro
ducție a studiourilor 
franceze, FERNAND 
COW-BOY. Scenariul 
aparține lui Jean Re
don, iar regia lui Guy 
Lefranc. Interpretul 
principal Fernand Ray
naud este un cunoscut

comic francez consa
crat în special la emi
siunile de televiziune. 
In rolul șerifului apa
re un actor foarte cu
noscut spectatorilor 
noștri: NSel Roquovert 
(„Contele de Monte 
Cristo", „Cartouche", 
„Misterele Parisului", 
„Asasinul din cartea 
de telefon").
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Prezente
în viața satului

regiunii muncescn satele noastre 15 000 de utemiste, ceea ce reprezintă aproape jumătate din numărul total al membrilor U.Ț.M.din mediul sătesc. In organele de conducere ale U.T.M. au fost alese în toamnă aproape 7 000 de fete ; din cei 17 000 de tineri cuprinși în învățămîntul agrozootehnic, jumătate sînt fete.Țiriînd seama de acest lucru, comitetul regional și-a îndrepta: în mod deosebit atenția spre : - drumarea concretă a comitete', r raionale U.T.M. privind folosirea unor forme și metode de muncă specifice acestei categorii de : - neri. In acest sens, organizațiile U.T.M. au fost îndrumate să inițieze o seamă de acțiuni educative interesante pentru atragerea fetelor la o activitate bogată, multilaterală.In comunele Teșcani, Mărginești, Poduri, Sagna, Horia, Ca- șin, și multe altele muncesc în toate sectoarele cooperativei agricole de producție multe fete. Organizațiile U.T.M. de aici au inițiat întîlniri cu activiști de partid și de stat care au vorbit tinerelor despre politica partidului, despre marile realizări ale poporului nostru obținute sub conducerea partidului, despre rol-d organizației U.T.M. în educarea tinerei generații etc.Multe cooperative agricole de producție și, îndeosebi, cele situate în apropierea orașelor industriale au însemnate suprafețe de grădină, meseria de legumicultor fiind îmbrățișată de foarte multe fete. In anul trecut, de exemplu, cooperativa agricolă de producție din comuna Sagna, raionul Roman, și-a mărit cu mult suprafața destinată sectorului legumicol. Consiliul de conducere a cerut — ca și în alte dâți — organizației U.T.M. să recomande încă 40 de tineri care să lucreze în acest important sector. Cum era și firesc, această problemă a fost dezbătută în cadrul unei adunări generale U.T.M., la care au participat și președintele cooperativei agricole, inginerul a- gronom, brigadieri și legumicultori cu o bogată experiență n muncă. Invitații au vorbit tinerilor despre importanța sectorului respectiv în dezvoltarea economică a cooperativei, despre frumusețea muncii de legumiculto*. Majoritatea celor care au fot recomandați să lucreze în legumicultura au fost fetele. Tinînd seama că multe din ele nu cunoșteau specificul lucrărilor la grădină, au fost încadrate la cercul legumicol, insistîndu-se îndeosebi asupra demonstrațiilor practice care se organizau după fiecare lecție predată. Acum, toate cele 80 de fete care lucrează în sectorul legumicol iși cunosc bine meseria pe care și-au ales-o.Pentru munca de atragere a fetelor la viața organizației, am îndrumat comitetele raion.: e să repartizeze în comun» ’e cu organizații U.T.M., a căror activitate e mai slabă, pe cei mai buni activiști care să ajute concret la îmbunătățirea muncii. în comuna Buruienești din raionul Roman lucrau la grădina de legume doar 7 fete, iar numărul ut,-mister” era destul de mic. Biroul ccrr - tetului raional a hotărit ca ce această organizație să se ocupe Constantin Dospinescu. primul secretar. Acesta s-a deplasat la locul de muncă al fiecărei brigăzi, ajutind organizațiile U.T.M să-și planifice mai bine munci, să inițieze acțiuni interesante, plăcute. In adunări generale au fost dezbătute teme ca: ..Min- dria de a fi utemist“, ..Cu ce pot contribui tinerii la dezvoltarea multilaterală a cooperativei agricole". De asemenea, au fost organizate vizite la cooperative-'? agricole din comunele vecine care au obținut rezultate bune în sectorul legumicol. Cu regularitate, în pauze sau seara, a studierea presei, de partid și de de specialitate.

Serile cultural-educative, atrăgeau tot mai multe fete. Nu după multă vreme, alte 20 de tinere au cerut să fie primite în rîndurile organizației U.T.MSînt și alte sectoare de activitate din cadrul cooperativelor agricole de producție in care fetele iși aduc o prețioasă contribuție. In primul rînd, prin specificul său, sectorul avicol este o specialitate — as putea spune — a fetelor. De asemenea. in sectorul zootehnic. meseria de crescător de animale a fort îmbrățișată de aproape 2000 de tineri din regiunea noastră, nai bine de jumătate din ei fiind fete.In această direcție, o experiență bonă au ■ iînmiit n organizațiile U.T.M din raioanele Tg. Ocna ți Bacău.
Din experiența

Comitetului regional
Bacău al U. T. M.

aniversării
Cu prilejul
eliberării CehoslovacieiVoitec,AdunăriTovarășul Ștefan Președintele Marii Naționale a R. P. Române, a trimis cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist. o telegramă de felicitare tovarășului Bohuslav Lasto- vicka. președintele Adunării Nationale a R. S. Cehoslovace.Cu același prilej, tovarășul Corneliu Mănescu. ministrul afacerilor externe al R. P. Române. a adresat felicitări tovarășului Vaclav David, ministrul afacerilor externe al R.S. Cehoslovace.

*Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist. Consiliul Central al Sindicatelor. Comitetul Centrai al L’.TX, Consiliul Național al Femeilor și Comitetul National pentru Apărarea Păcii din R. P. Română au adresat telegrame de felicitări Consi- Euhri Central al Sindicatelor <En R. S, Cehoslovacă, Comitetului Central al Uniunii Tineret-'.ui Cehoslovac, Comitetului FemeOor Cehoslovace și

Comitetului Cehoslovac al Partizanilor Păcii.
f

★Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist, Jaroslav Sykora, ambasadorul R. S. Cehoslovace in R. P. Română, și membrii ambasadei au depus simbătă dimineața coroane de flori la Monumentul Eroilor patriei și la Monumentul Eroilor Sovietici din Piața Victoriei.La solemnități au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Forțelor Armate. La Monumentul Eroilor Sovietici au fost prezenți I. K. Jegalin^am- basadorul ‘Română, și sadei.
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UJLS.S. in R. P- membri ai ampa-*seara, cu prilejul XX-a aniversări aCehoslovaciei deSimbătă celei de-a eliberării sub jugul fascist, ambasadorul RS Cehoslovace in R.P. Română. Jaroslav Sykora. a ținut o cuvintare la posturile noastre de radio și televiziune. i Agerpres)
Muzaui Militar CentralAu fost de față Jarolsav Sykora. ambasadorul R- S. Cehoslovace în RP- Română, si membri ai ambasadei, atașați militari și alti membri ai corpului diplomatic.Expoziția cuprinde fotografii și albume care reprezintă aspecte din viata si lupta poporului și a armatei cehoslovace, precum și imagini din luptele desfășurate de armatele sovietice și române împotriva trupelor hi- tleriste pentru eliberarea Cehoslovaciei. (Agerpres)

Cadre pentru industria
maramureseana5carii, care sînt frecventate de peste 16 000 muncitori. în ramura industriei miniere, la asemenea cursuri sînt cuprinși peste 3 000 de muncitori. Mai mult de 1 000 de tineri se pregătesc să devină metalurgiști, operatori, chimiști, tîmplari de mobilă, mecanici de utilaje pentru industrializarea lemnului etc.în afară de aceste forme de calificare, numeroși muncitori, tehnicieni și maiștri își însușesc noi cunoștințe profesionale, luînd parte la conferințele ținute de diferiți specialiști în cadrul celor peste 200 de universități populare și lectorate tehnice, care funcționează în această regiune.

SUnbiîi dimineața, academi- ciarsul Tudor Arghezi, președintele de onoare al Uniunii» Scrii- îrjer d:n R. P. Română, s-a înapoiat de la A rena, unde i s-a hrafaot, in cadrul unei festivități, premiul Gottfried von Her- <Jer pentru literatură pe anul 1965. conferit de către Universitatea din capitala Austriei.*Vineri noaptea a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Vie-

na, o delegație universitară alcătuită din acad. Constantin Dai- coviciu, rectorul Universității din Cluj, prof. univ. Ion Creangă, rectorul Universității din Iași, și prof. univ. Alexandru Bălăci, prorector al Universității din București, care vor participa la festivitățile consacrate împlinirii a 600 de ani de la înființarea Universității vieneze.

de radio cadrai esBssau i* aspecte ale Boraztșri. Cra- Mești și Ondw. «a face pe pr>- crie 16J5 fi 13.——1~ • JlAjRaced Bmrmeștx. csupsoana țării, sareae —pezoa intilmxe dm captai fzsaJr jCapet campkmi- hv e»»roeai". In orașul Perrnk, bucrrreșteni intilnesc capvou R. P. Bulgaria, zxfcPermk.Re Imul finalei se va desfășura 16 asai. in sala sporturilor Floreasca din Capitală.

Din noul peisaj al Băii Mari

Foto: AGERPRESfost organizată a documentelor stat, a cărfilor

(Agerpres)

culturile

(Agerpres) (Agerpres)
CINE MATOGRAFE

• Ia caisul zilei de simbătă, fe- derafia de box a alcătuit echipa caee ne va reprezenta la cam- PKKUt.ve europene de la Berlin QLDuG.), programate intre 22 și - j mai. Boxerii români vor evo- ’.ua '.i 7 d n cele 10 categorii după cum urmează: muscă: O. Canei; cocoș: N. Giju; pană: C. Stanef; semiușoară: V. Antoniu; ușoară: I. Mihalik; mijlocie-mică: V. Dobre; grea; V. Mariuțan.

Lucrările de întreținere

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop (ambele serii) — ȘO- PtRLE rulează la Patria (orele 9» 12» 15» 18» 211» București (orele 9,30» 12,30» 17» 20,15). CASARICORDI rulează Ia Republica (orele 8,30» 11» 13,30» 16»18,45» 21,15)» Capitol (orele 8,30» 11, 13,30» 16» 18,45» 21,15). RACHETELE NU TREBUIE SĂ DE- COLEZE — cinemascop — NOI ȘI SOARELE rulează la Luceafărul (orele 10» 12» 14» 16» 18,15» 20,301, Feroviar (orele 10» 12, 14, 16,15» 18,30, 20,45). ȚĂRMUL OSPITALIER — cinemascop rulează la Aurora (orele 10» 12» 14» 16» 18.15» 20,30). CRONICA UNUI BUFON — cinemascop rulează ‘ -(orele 9,45» 18,45» rulează 9,45» 121). ! LE ȘI Victoria 18,15» 20,30). GAUDEAMUS IGl- TUR rulează la Central (orele 10,30» 12,30» 14,30» 16,30» 20,30» la orele 18,30 rulează LA PATRU PAȘI DE INFINIT). GLUMĂ NOUĂ CU FIER VECHI rulează la Flacăra (orele 10, 14,30» 16,30» 18,30; 20,30). GHEPARDUL — cinemascop (ambele serii) rulează la Lumina (orele 10, 13,15» 16,45» 20,15). LEGEA ȘI FORȚA. CUM AM CRESCUT SĂNĂTOS rulează la Union (orele 14,15» 16,30» 18,45| 21), PROGRAM

PENTRU COPII UCIGAȘII DE FEMEI — amiază rulează la Doina 11,30» 14,30» 16,30» 18,30» Floreasca (orele 10» 12» 16» 20,30). MOFTURI 1900 — MUL ROL rulează la Cotroceni (orele 16» 18,15» 20,30), Cultural (orele 15,30» 18» 20,30). ANIMALELE — DELTA, RAIUL ALBINELOR — rulează Ia înfrățirea între popoare (orele 10,30» 15,45» 18» 20,15). Volga (orele 9,45» 12» 14,15» 16,30»

12, JOEModern14,15 î

21).i la12 »SENTINȚA OAMENII (orele i
la Festiva) 14,15» 16.30»LIMONADA (orele 16,30 » 18,45»— ALBINE- rulează Ia 10» 12» 14» 16»

dimineața, după- (orela 20,30), 18,15» ULTl-

21» la orele 18,45 rulează PACE NOULUI VENIT). DOI BĂIEȚI CA PUNEA CALDĂ — CELULELE A- MEȚITE rulează la Excelsior (o- rele 10» 12» 14,30» 16,30» 18,30» 20,30). LOGODNICELE VĂDUVE— GURA LUMII rulează la Dacia (orele 9,30» 11,15» 13» 15» 17» 19» 21). LOGODNICELE VĂDUVE rulează Ia Tomis (orele 10» 12» 14» 16,30» 20,30» la orele 18,30 VALURILE DUNĂRII). PARISUL VESEL— rulează la Cultural (orele 16» 18,15» 20,30), Drumul Sării (orele 16» 18,15» 20,30). CU BICICLETA SPRE LUNĂ — PETRICĂ ȘI ÎNCĂ

CINEVA rulează la Buceqi 10» 12,15» 16» 18-. 20.301 USCATE rulează la Buzeștt ____15.30, 17.45, 20.15). VREMEA PĂ- GÎNILOR - PALMIRA - rulează la Unirea (orele SOȚII TN ORAȘ lează la Vitan20.30) , Colentina20.30) . SCARAMOUCHE - niascop rulează10» 12» 14» 16» 18.15» 20,30). Flamura (orele20.30) . DJURAlează la Munca (orele 14» . . .18,30» 20,45). SPĂRGĂTORUL — cinemascop rulează la Popular ta
rele 16» 18,15» 20,30). REGINA C1N- TECELOR — rulează la Arta (orele 11» 16» 18,15» 20,30). CEI TREI MUȘCHETARI — cinemascop (ambele serii) — rulează la Moșilor (orele 16» 19,45). PROFESORULMAMLOCK rulează Ia Carpațl (o- 
rele 10» 12) 14» 16).

(orei* VIEȚI (orele
16» 18,15» 20.30). — CALATIS ru- (orele 16» (orele 16»la Miorița

18.15» 18.15» cine- (orele10» 12» 16» 18,15» — cinemascop ru- 16.15»

Televiziune
DUMINICA 9 MAI

la timp și de calitate i

Cu o săptămînă în urmă, mecanizatorii din brigada lui Samuel Snai- der, de la S.M.T. Tîrnava, raionul Mediaș, au pus sub brazdă ultimul rînd cu porumb la cooperativa agricolă de producție din Biertan. Pentru o- perativitatea cu care au efectuat această lucrare, pentru calitatea ei bună, toți au primit felicitări din partea conducerii unității. Apoi, 6 tractoriști au plecat la Șeica Mare și Tăun să dea o mină de a- jutor celor de acolo, pentru urgentarea semănatului. Două tractoare au rămas pe loc. Scopul ? Să înceapă executarea lucrărilor de întreținere a culturilor prășitoare. Mai întîi, inginerul Virgil Suștea, președintele cooperativei, împreună cu brigadierii de cîmp au cercetat tarlalele semănate cu porumb. Au constatat că pe primele parcele insămințate, pămîntul s-a tasat din cauza ploilor. Pe unele terenuri se formase crustă care împiedica răsărirea normală a plantelor. „Trebuie grăpat" — a spus inginerul. A doua zi, cei doi

mecanizatori rămași în cooperativă au început lucrarea pe tarlalele zvîntate. După ce jumătate din cele 335 de hectare insămințate cu porumb au fost grapa te. s-a trecut la prășii a oarbă la sfecla de zahăr. Cind va fi gata această lucrare, se va trece din nou la grăpatul suprafeței pe solele în care porumbul a fost pus mai tirziu. In zilele din urmă au început pregătirile pentru prima pra- șilă la sfecla de zahăr. Organizația U.T.M. și-a luat citeva angajamente concrete și a stabilit măsuri în consecință. In primul rînd au fost recomandați mai mulți tineri care să-i ajute pe cei de la atelierul de fierărie să pună la punct sapele și săpăligile. Apoi, inginerul a fost invitat să le vorbească tinerilor despre modul cum trebuie executată prima prașilă și răritul în vederea asigurării densității corespunzătoare.Odată cu începerea acestor lucrări, obiectivul principal al muncii politice desfășurate de organizația U.T.M. este antrenarea in fiecare zi la muncă

a tuturor tinerilor țărani cooperatori- O măsură neapărat necesară în condițiile climatice actuale, cind din cauza umidității prea mari e posibil ca pe unele suprafețe prăși la să nu se poată efectua cu mijloacele mecanice.La Moșna, Boarfa. Buia și în alte unități din raionul Mediaș au început, de asemenea, primele lucrări de întreținere la sfecla de zahăr și la porumbul semănat mai din vreme. In altele, cum ar fi Richisu, Șeica Mică, Sarastin, se fac pregătiri intense în vederea începerii lucrărilor de întreținere a culturilor prășitoare.
1ntr-o altă parte a țării, în raionul Bîrlad, pe măsură ce se apropie de sfîrșit semănatul porumbului, G.A.S. și cooperativele agricole se pregătesc pentru lucrările de întreținere. În unitățile fruntașe la însămînțatul porumbului, lucrările în cîmp au și început. La cooperativa a- gricolă Viișoara, pînă acum s-a aplicat o lucrare cu grapa reglabilă pe 600 de hectare. S-a

executat o primă prașilă pe 190 de hectare semănate cu floarea-soarelui. 200 hectare cu sfeclă de zahăr și pe mai bine de 200 de hectare cultivate cu porumb. Inginera Corina Ghilț sublinia influența deosebită a acestei lucrări asupra dezvoltării plantelor, susținînd explicațiile cu un exemplu. Anul trecut, din cauza întîrzierilor, pe unele sole cu sfeclă de zahăr nu s-a mai aplicat grăpatul, „sărin- du-se“ peste această lucrare. Toamna, s-au văzut diferenfe- - Ie. Pe tarlalele unde s-a aplicat această lucrare, producția a fost cu 2 500 kg mai mare decît pe celelalte. Explicația? Unde terenul a fost grăpat, pă- mîntul s-a afinat, plantele s-au dezvoltat mai repede, rădăcinile au crescut mai viguroase. Asemenea comparații se pot face și în cooperativele agricole de producție : Schineni, Fălciu, Suletea. Stoișești, Gă- gești și altele. De aceea, se a- cordă acum o deosebită tentie acestor prime crări de întreținere.Schineni, de pildă, pe mă-
a- lu- La

sură bului parte craseră la pregătirea patului germinativ au fost repartizate la grăpat. Cinci tractoriști din brigada lui Gheorghe Cotoc de la S.M.T. Bogdănești au început grăpatul pe solele cultivate cu floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și porumb, în numai patru zile de lucru, mecanizatorii au executat a- ceastă lucrare pe aproape 600 de hectare din cele peste 1 000 hectare ocupate cu culturi prășitoare. Pînă în prezent, în raionul Bîrlad lucrările amintite s-au efectuat pe circa 4 500 de hectare.Timpul se încălzește. Umiditatea din sol stimulează dezvoltarea rapidă a plantelor. Se impune deci, acum, ca inginerii agronomi, brigadierii de cîmp- să cerceteze atent fiecare solă și, în raport cu starea de vegetație a plantelor, să se treacă imediat la aplicarea primelor lucrări de întreținere.

ce semănatul porum- se apropia de sfîrșit, o din tractoarele care lu-

N. BARBU I. TEOHARIDE
Ieri, în Capitală a început tara regională 
lorii tehnicieni ai agriculturii Socialiste". 

moment din concurs

a concursului „Vii- 
tn fotografie: un
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8,50 Gimnastica de înviorare Ia domiciliu. 9,00 Filmul „Izvoare fermecate", parada militară cu prilejul Victoriei — cova. 10,00 și tineretul pionierilor » Aspecte de prilejul Zilei Victoriei sie de la Praga. 11,10 pentru sate. DUPĂ AMIAZĂ : 14,50 Duminică sportivă : Fotbal : transmisie de la stadionul Republicii a întîlnirilor dintre echipeleDinamo București — Minerul Baia Mare și Rapid — U.T.A. Transmisie de la Ploiești a în- tîlnirii dinire echipele Petrolul — Farul. 19,00 Jurnalul televiziunii. 19,20 Program consacrat Zilei Victoriei. Spectacol muzical-core- grafic în interpretarea Ansamblului de cîntece și dansuri al Ministerului Forțelor Armate. 20.50 Filmul artistic „Normandie-Niemen", o producție sovieto-franceză. 22,20 Buletin de știri. 22,30 Tele-sport. în încheiere : Buletin meteorologic.

9,00 Filmul9,30 Aspecte de 1» Zilei transmisie de la Mos- Emisiune pentru copii școlar : telejurnalul poșta copiilor. 11,00 la parada militară cu transmi-Emisiune

LUNI 10 MAI19,00 Jurnalul televiziunii. 19,20 Pentru pionieri și școlari : Con- struiți-vă singuri... un microscop, de Ștefan Niculescu. Filmul pentru copii „Pană Albă". 20,15 Te- lefilatelia. 20.30 Revista spectacolelor. 21,30 Recitalul pianistului italian Giovanni DelI’AgnoIa. În încheiere : Buletin de știri. Buletin meteorologic.



Situația din
Republica Dominicană
• O manevră urmărind 
intensificarea interven
ției străine • Declarația 
fostului președinte Juan 

Bosch

5.ituația politică din Repu
blica Dominicană a de
venit și mai confuză în 

urma anunțării creării u- 
nui al doilea „guvern" în 
afara guvernului constitutio
nalist condus de colonelul Ca- 
amano. El este alcătuit dintr-o 
juntă militaro-civilă, compusă 
din cinci persoane, avînd în 
frunte pe generalul Antonio 
Imbert Barrera, și a luat locul 
juntei militare conduse de co
lonelul Pedro Benoit, unul din 
sprijinitorii forțelor de dreap
ta de la baza aeriană San Isi
dro. Din noua juntă face parte 
și colonelul Benoit, precum și 
un membru al guvernului din 
perioada triumviratului răstur
nat de la putere de răscoala 
de la 24 aprilie.

Noul președinte al juntei 
militaro-civile ar fi fost insta
lat, după cum relatează agen
țiile occidentale de presă, în 
cursul unei ceremonii, cu par
ticiparea unui număr redus de 
persoane, care a avut loc la 
Palatul Congresului din Santo 
Domingo, situat în afara zonei 
controlate de forțele constitu- 
ționaliste. Generalul Imbert a 
făcut o declarație în care a 
pretins că conduce „un guvern 
de reconciliere națională", al 
cărui scop ar fi „reinstaurarea 
păcii", „obligarea tuturor ci
vililor de a preda armele ce 
le dețin" și „colaborarea cu 
O.S.A.".

In cercurile observatorilor 
din Santo Domingo se aprecia
ză că prin această acțiune, 
pusă în mod evident la cale de 
S.U.A. și O.S.A., se urmărește 
crearea unui regim favorabil 
intervenției Statelor Unite și 
unei intervenții militare a 
O.S.A., mai ales după ce a de
venit cunoscut, din declarațiile 
făcute vineri de preșeăintelk 
guvernului constituțional, 
Francisco Caamano, că „nu 
va tolera pe teritoriul domini
can prezența nici unei forțe 
militare străine, nici chiar în 
cadrul forței inter americane 
preconizate de O.S.A.".

In ce privește situația pro- 
priu-zisă din capitala Repu
blicii Dominicane, vineri a 
domnit calmul. In partea ora
șului controlată de forțele con- 
stituționaliste se instaurează 
treptat ordinea și a început să 
apară ziarul „La Nation".

♦într -un interviu acordat trimisului special la San Juan al ziarului canadian „Le Devoir", fostul președinte dominican Juan Bosch a declarat vineri că este „prizonier al a- mericanilor, care nu-mi dau autorizația să părăsesc Porto Rico și să mă înapoiez în țara mea". Bosch a adăugat că prin intervenția lor militară la Santo Domingo, Statele Unite „au vrut să dea o lecție" Americii Latine și să-i arate cum intenționează să trateze revoluțiile cu caracter naționalist.

CU PRILEJUL ZILEI VICTORIEI

Ședința festivă de ia • Moscova
MOSCOVA 8 (Agerpres). — în Sala Palatului Congresele? din Kremlin a avut loc ședința festivă consacrată celei de-a 20-a aniversări a victoriei asupra Germana; fasciste.Au luat parte veterani ai celui de-al doilea război mondial, mari comandanți de oști, muncitori din Moscova, oameni de știință și de litere. In prezidiu au luat loc conducători ai partidului comunist și ai guvernului sovietic, președintele Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria. Gheorgni Trautov. șefii delegațiilor sosite dir 12 țări la Moscova, pentru a sărbători cea de-a 2O-a adversare a victoriei as<n Germaniei hitleriste, printre care delegația de pârtie și guvernamentală a R-P. Române, condusă de tovarășul Emil Bodnaraș. activiști de seamă ai mișcării comuniste și muncitorești interaaționa- ționale, conducătorii delegațiilor militare din străinătate?Ședința a fost deschisă de M. Suslov, membru ai Prezidiului și secretar al CC al P.C.U.S.Luind cuvintul. I*. L Bre;- nev, prim-secretar al CC al P.C.U.S., a spus că -sărbătoarea victoriei asupra Germa—- ei hitleriste va rămâne totdeauna una din zilele cele mai luminoase și de neuitat din istoria statului nostru socialist". Noi dăm o înaltă apreciere aportului adus de alte popoare la lupta de eliberare împotriva Germaniei hitleriste, meritelor aliaților noștri din coaliția antifascistă, a spus el. Dar. greutatea principală a luptei a stat pe umerii popoarelor Uniunii Sovietice.într-o situație excepțională — a spus vorbitorul — partidul, poporul sovietic au de- —us eforturi imense, cu adevărat eroice, pentru a consolida armata noastră și a reorganiza economia pe picior de război, a transforma țara într-o tabără militară unită. A fost constituit Comitetul de stat al apărării, în frunte cu I. V. Stalin, secretar general al C.C. al P.C. (b.) dhi U.R.S.S., pentru conducerea tuturor acțiunilor în vederea organizării ripostei ce trebuia să fie dată dușmanului. Partidul comunist, Comitetul său CentraL Comitetul de stat al apărării au desfășurat o muncă vasta pentru mobilizarea tuturor forțelor țării noastre".L. Brejnev a numit victoria poporului sovietic „o dovadă concludentă a mani forțe vitale a regimului socialist".Partidul comunist a educat și a promovat o întreagă pleiadă de conducători de oști minunați. Printre aceștia, vorbitorul a amintit numele lui Vas Levski, Govorov. Ju- kov, Konev. Malinovski. Ro- kossovski. Voroșilov, Budio- nnîi și alții.
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Statele Unite ale Ame-ieii- Nu vcm accepta, msă. cm- cdatâ ca ideea cșecssecțe poș- rdațhle dirt-e dotă state. Pe planeta noastră există peste 120 de state șt fiecare dintre ele are dreptul sfint ca săi se respecte suveranitatea, pendența. integritatea rială și ca rrmer-i să amestece in treburile terne'.—A. UpVi O- vorbitorul — a suferit una din cele mai grele catastrofe naționale și nu dorește repetarea ei- Din păcate, însă, politica R.F.G. nu este determinată in prezent de interesele poporului german". După ce a arătat că Bonnul încearcă să nege faptul existenței RD.G., el a spus: ..Acum nu mai putem să ne închipuim Europa fan. Republica Democrată Germa-

moe- terito- su se lui m-
LI a spus

♦MOSCOVA 8. — Corespondentul Agerpres. S. Podină, transmite: La 8 mai delegația de partid și guvernamentală a R. P. Române, condusă de tovarășul Emil Bodnaraș. membru al Biroului Politic al C.C al P. M. R . vicepreședinte al Consiliului de Miniștri- precum și delegația Ministerului Forțelor Armate și delegația Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifas- cist și a Comitetului foștilor deținuți antifasciști din R- P. Română, au depus o coroană

Festivitățile

de la Paris— Cu prilejul Zilei sîmbătă dimineața c la Paris o paradă in prezența pre-

încheierea sesiunii Comisiei
economice 0. N. U. pentru Europa

Adoptarea unor rezoluții inițiate de P. P. Pomana

A XX-a aniversare

a eliberării Cehoslovaciei

Ședința festivă de la Praga

GENEVA. — Sîmbătă s-a încheiat cea de a 20-a sesiune a Comisiei economice O.N.U. pentru Europa. R.P. Română a fost reprezentată la această sesiune de o delegație condusă de Costin Murgescu, membru corespondent al Academiei R.P.R. Au fost votate 14 rezoluții dintre care 4 inițiate de delegația română : cu privire la participarea experților aparținînd țărilor în curs de dezvoltare, la călătoriile de studiu organizate de comisie ; cu privire la studierea tendințelor și perspectivelor pieței produselor chimice (coautori Belgia, Franța și Polonia) ; cu privire la cooperarea economică în cadrul comisiei și a anului cooperării internaționale (coautori Austria, Bielorusia, Ce-

hoslovacia, Franța, Polonia și Statele Unite) și cu privire la ac- ativitățile în domeniul dezvoltării industriei în cadrul rezoluției numărul 1940 a Adunării Generale O.N.U. (coautori Austria, Cehoslovacia, Iugoslavia și Olanda).

BERLIN. — Cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a eliberării poporului german de sub fascism, la Berlin, în Piața Msrx-Engels a avut loc sîmbătă la amiază o mare paradă militară la care au participat unități ale Armatei Populare Naționale ale R.D.G. și ale Armatei Sovietice staționate temporar pe teritoriul R.D.G. La paradă au asistat conducători de

--------•--------

Noi atacuri aeriene

împotriva
R. 0. VietnamHANOI. — La 8 mai, avioane americane și sud-vietna- neze au bombardat în repe- ate rînduri regiuni populate ale provinciilor Nghe An, Quang Binh și Thanh Hoa, recum și insula Hon Ngu. Șeful misiunii de legătură a ‘naltului Comandament al Ar- natei Populare Vietnameze a adresat Comisiei internaționale de supraveghere și control un ■_r::est în legătură cu noul i'.ac asupra teritoriului R. D. Vietnam, cerînd încetarea turn ;r acțiunilor agresive și .mc mice împotriva acestei ir. și respectarea acordurilor 

:e Ia Geneva din 1954.“mele rapoarte arată că m •u.’.le armatei populare 
— .'-tzr.eze au doborît cinci a- ;ire americane.

Note de drumDe la Plzenla Praga
Plzen a devenit celebru grație... berei. Spun localnicii că de opt secole, în această parte a Boemiei se fabrică gustoasa băutură. înainte de a fi pășit pe străzile lui, influențat de lectura publicațiilor date tiparului iu scopuri de reclamă, mi-1 imaginasem drept o gigantică fabrică de bere, capabilă să astîmpere nu numai setea cehoslovacilor, ci și a multor altor milioane de locuitori ai planetei. La fața locului imaginația s-a văzut silită să dea o erată: am constatat că Plzen nu este o cetate a berei, ci mai de grabă a construcției de mașini-unelte.De peste o sută de ani — mai exact: 106 ani! — ființează în oraș o întreprindere ale cărei începuturi sînt legate de numele unui ambițios conte. Domnul conte, dornic să se vadă industriaș a fondat o făbricuță care producea utilaj pentru întreprinderile textile, de zahăr, și pentru extracția cărbunelui. Probabil, afacerea nu s-a dovedit suficient de rentabilă de vreme ce după puțini ani — vreo trei sau patru — a vîndut făbricuță

spus L. Bre;ae*.'" El a — -drept cea mai evidentă manifestare a pdiriefi jandarme- rican evenunentete dm Vietnam. -Umunea Sovietică a- Viemam ajutor in apărarea ei împotriva agresiunii Acest a- juîoc va spori, dacă va fi necesar*.în Republica Dominicana, sotdații americani înăbușe cu forța armelor năzuința spre ubertate și independență a poporului acestei țări.-Uniunea Sov.etică n-a insă atace pe nimeni', a declarat L. L Brejnev. -Dar nimeni să nu încerce să confunde dorința noastră fierbinte de a apăra pacea pe pământ cu pacifismul orb*.-Sistem convinși că presiunea popoarelor iubitoare de pace va străpunge, mai devreme sau mai târziu, barajul pe care cercurile miiîuiriște imperialiste n ridică in calea 
dezarmării și distrugeri: armei nucleare-.L_ Brejnev a sublimat că -statelor sodaliste le revine un rol deosebit in lupta pentru preinfimpinarea urnă nou război mondial'.Tratatul de Ia Varșovia, a spus ei. -constituie un bun exemplu de colaborare frățească dintre statele soc-'a-iste pentru asigurarea securității l-or. pentru mtărirea păcii generale'.-O^nuniștii nu pot și nu trebuie să aștepte pînă ce vu izbucni incendiul unui nou război mondial. Comuniștii din întreaga lume au datoria să preintimpine o asemenea evoluție a evenimentelor, să împiedice pe imperialiști să dezlănțuie un nou război, să facă tot ce este necesar pentru întărirea unității mișcării comuniste internaționale'.A avut loc. apoi, ceremonia înminării Ordinului Lenin și a medaliei ..Steaua de aur i cu care a fost distins orașul- erou Moscova.

Manifestările

de la Wroclaw

♦de flori la Mausoleul lui V. I. Lenin din Piața Roșie. Pe panglica coroanei sint înscrise cu litere aurite cuvintele : ..Lui V. I. Lenin, creatorul Partidului Comunist și al Statului sovietic. din partea delegației R P. Române'.După depunerea coroanei, delegația de partid și guvernamentală a R. P. Române a participat la vernisajul expoziției unionale de artă plastică ..De strajă păcii", care este consacrată drumului parcurs de Armata Sovietică, de ia formarea sa și piuă in prezent.
de la Berlinpartid și de stat ai R.D.G.. in frunte cu W. Ulbricht. precum și numeroase delegații de peste hotare, printre care și delegația R-P. Române, condusă de tovarășul Alexandru Drăghici. membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, oaspeți străini care se află la Berlin și zeci de mii de oameni ai muncii din R.D.G.

WROCLAW. — Cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a victoriei asupra fascismului și 
a eliberării regiunilor de vest ți de nord ale R. P. Polone, la 8 mai a avut loc la Wro
claw o adunare festivă, la 
care a luat cuvintul Wlady- 
slaw Gomulka, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez.

In cadrul manifestărilor 
cultural-artistice, in seara a- celeiași zile a avut loc un 
mare carnaval.

R. P. Ungară:

Depuneri de coroane

la monumentele

eroilor româniBUDAPESTA. — Cu prilejul celei de-a 2O-a aniversări a victoriei asupra fascismului, locotenent-coionelul Alexandru Macavei. atașat militar și aero al R.P. Române ia Budapesta, a depus coroane de flori la monumentele eroilor români din Miskolc și Haj- dubdszormeny și la cimitirul eroilor români din Cegled.

PRAGA 8 (Agerpres). — 
La Hradul din Praga a acut 
loc la 8 mai ședința festivă a 
C.C. al P.C. din Cehosloracia. 
C.C. al Frontvlui național. A- dnnării Naționale și guvernu
lui R. S. C^ioslovace. cu pri
lejul celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Cehoslov 
de sub jugul fascist.Au luat parte memorii C.C. 
31 P.C. din Cehoslovacia, membrii C.C. al Froinlsi national și Adunării Naționale, membru gnremulai. reprezen- 
tanp ai oamenilor mnneii. ai armatei ș> ei rieții csltnrale.La ședință as participat de
legațiile de partid și guverna
mentale de peste hotare pre
cum și citi oaspeți streini.In Prericia ea leat loc conducătorii de pertid și ce stat eefccsloraci. eoadxcătorii deie- 
gu^Bor de partid și gaceraa- 
menîale printre cere tocerățul 
Ion Gheorghe Matrer. membra el Btroxlai Politie al C.C. al 
PAUL președintele Cocsilin- 
iai de Miniștri al R. P. Româ
ne, și conducătorii delegațiilor 
unor partide comuniste.

Ședințe a fost deschisă de 
B. Lestoricka, președintele A- 
danării Naționale a R. S. Ce
hoslovace.

A luat cuvintiu A. Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președinție 
R. S. Cehoslovace.

Vorbitorul a cinstit memoria 
patrioților cehosloraci. a eroi
lor Armatei sovietice și ai ar
matelor frățești ale României și Poloniei, care au luptat 
pentru eliberarea Cehoslova
ciei, și s-a oprit asupra luptei 
ilegale duse de comuniști și 
de toți patrioții împotriva o- cupației naziste. Primul secre
tar s-a ocupat apoi de dez
voltarea Cehoslovaciei în cei 
20 de ani care au trecut de 
la eliberare. El a scos în ect-

dența importanța Congresului a! XII-iea al P.C. din Ceho
slovacia, din decembrie 1962, pentru dezvoltarea economică 
a Cehoslovaciei. Conform di
rectivelor Congresului, pro
ducția industrială, precum și 
comerțul exterior s-au dezvol
tat cu succes; o serie de re
zultate pozitive au fost obți
nute și în îndeplinirea sarci
nilor construcțiilor capitale, în 
aprovizionarea 
populației etc.

Președintele 
clarat că R. S.

mai bună a

Novotny a de- 
Cehoslovacă se 

călăuzește în politica sa exter
nă după principiile coexisten
tei pașnice. .J)e la eliberare, 
republica noastră s-a situat 
ve poziția luptei antiimperia
liste și anticolonialiste", a 
subliniat el.

Republica noastră este unul 
membrii comunității so- 

pe baza alianței 
tinde să dez-

diit
cicliste și 
prietenești, ea 
volte o colaborare multilate
rală cu țările socialiste. Dăm 
o înaltă prețuire politicii de ' 
prietenie a Uniunii Sovietice 
față de noi. După anul 1945, noi 
am stabilit treptat relații prie
tenești cu celelalte țări fră
țești care, ca și noi, au pășit 
pe calea socialismului".

El a salutat cu căldură po
porul Republicii Democrate 
Vietnam, care luptă cu eroism împotrira forțelor agresive ale 
S.U.A., arătind că poporul ce
hoslovac sprijină cu hotărîre 
lupta dreaptă a poporului 
vietnamez. ,-Am dori să dez
voltăm relații prietenești și o 
colaborare reciprocă cu Repu
blica Populară Chineză și po
porul chinez și, la rîndul nos
tru, vom face totul pentru a- 
ceasta, a spus apoi A. No-

votny. Am vrea, de asemenea, 
ca astfel de relații să existe 
între noi și Republica Popu
lară Albania și poporul său. 
Considerăm că în interesul 
forțelor socialiste, astăzi este 
nevoie de un front unit al 
forțelor antiimperialiste, este 
necesar să înlăturăm tot ceea 
ce ne desparte în domeniul 
ideologic și să căutăm căi și ■mijloace de apropiere".

„Noi nu sîntem interesați în 
agravarea relațiilor cu lumea 
capitalistă, ne pronunțăm pen
tru dezvoltarea relațiilor eco
nomice și comerciale recipro
ce". Vorbitorul a condamnat 
apoi acțiunile agresive ale 
S.U.A. împotriva Vietnamului, 
precum și imixtiunea forțelor 
armate ale S.U.A. în Repu
blica Dominicană.

Referindu-se la relațiile din
tre R. S. Cehoslovacă și R. F. 
Germană, A. Novotny a con
damnat tendința guvernului 
de la Bonn de a obține arma 
nucleară și a arătat totodată 
că în politica sa externă, 
Cehoslovacia va tinde și în 
viitor spre stabilirea unor 
bune relații cu vecinul său 
din vest, spre dezvoltarea co
merțului și colaborării.

Au rostit apoi cuvîntări de 
salut conducătorii delegațiilor 
de peste hotare: N. V. Pod- 
gornîi (U.R.S.S.), Edward 
Ochab (R. P. Polonă), Gaston 
Plissonier (P.C. Francez), Ion 
Gheorghe Maurer (R. P. Ro
mână), Armando Cossutta 
(P.C. Italian), Lajos Feher 
(R. P. Ungară), Encio Staikov 
(R. P. Bulgaria), Gerhard 
Gruneberg (R. D. Germană), 
Veliko Vlahovici (R.S.F. Iugo
slavia), Johann 
(P.C. din Austria) 
cătorul delegației 
Germania.

Koplenig 
și condu- 
P.C. din

Cuvîntarea tovarășului
Ion

Dragă tovarășe Antonin Novotny,Dragi tovarăși și prieteni.Poporul român împărtășește bucuria poporului prieten cehoslovac la cea de-a 20-a aniversare a eliberării sale de sub jugul fascist. Cu acest prilej, permiteți-mi să transmit Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, guvernului, de- putaților Adunării Naționale, celorlalți reprezentanți ai vieții publice aci de față, tuturor oainenilor muncii din Ceho-

R. S. CEHOSLOVACA .• vedere din Banska Bystrica

unuî inginer tânăr care abia se afirma. Numele tânărului: Skoda. Istoria viitoare a întreprinderii avea să fie legată de numele lui Skoda. Din modesta făbricuță s-a dezvoltat o uriașă uzină constructoare de mașini-unelte. în anii celui de al doilea război, concernul ce purta numele lui Goering a acaparat uzina. Un bombardament aerian, declanșat în ultimele săptămîni ale războiului a distrus 70 la sută din instalații. Totuși, în octombrie 1945, uzina și-a reluat producția.Inginerul Miloslav Vyleta ne informa că în uzină lucrează 45 000 muncitori. 4 000 din ei muncesc în transportul interior. Am rămas surprinși. Dar dincolo de zidurile înnegrite, ca parapetele unui bastion medieval, am descoperit un mic orășel. Lîngă intrare, într-una din hale se afla o stație de autobuz. O stație ca în centrul orașului. Uzina întinzîndu-se pe 25 km, veți în-___ Y_l_l. Uzina întinzîndu-se pe 25 km, veți înțelege de ce ne-am plimbat de la o secție la alta cit ,Tatra“ care ne adusese de la Praga.însoțitorul nostru ne-a relatat că piesa cu cea mai mare „greutate" cîntărește... 110 tone. Ni s-au arăta* arbori cotiți pentru utilaje destinate industriei chimice, cu o lungime pînă la 3 metri, dar lucrați cu o Drecizie milimetrică. Poposim mai mult în sectorul în care se produc locomotive electrice. Aproape în fiecare zi, pe porțile uzinei iese o locomotivă. La linia de montaj ai senzația că te afli într-un depou feroviar. Specialiștii cu care am discutat ne-au mărturisit preocunarea de a obține ca produsele uzinei să se apropie de nivelul a- tins în tehnica mondială.Firește, n-am părăsit Plzen fără a trece, la o oră cam matinală, și prin subteranele fabricii de bere. Prin coridoarele săpate în stîncă datînd de la 1842 (lungi de 11 kilometri) se scurge anual ceea ce un coleg de breaslă din localitate denumea „micul rîu de bere": 1500 000 hectolitri. Am urmărit procesul de fabricație începînd cu „bătrîna" secție de fierbere care are un recipient construit acum 123 ani, o dată cu uzina. în final, am ajuns într-o sală de degustare care ne amintea, prin aspect, de „Carul cu bere" din inima Bucureștiu- lui.De la Plzen pornim către Praga. La 56 kilometri de capitala cehoslovacă întîlnim o așezare despre a cărei existență cronici acoperite de praful secolelor pomenesc încă de acum o mie de ani. Multe străzi au un aspect muzeistic, înfățișează o desuetitudine plină de trecută mîndrie. Zidurile lor lipsite de vlagă se împuținează.
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Le înlătură prezentul. Paradoxal, dar orașul Mlada Boleslav este cuceritor prin tinerețea peisajului său urban. Cartiere întregi au schimbat înfățișarea cetății despre care legenda pretinde că ar fi fost înălțată de prințul ceh Boleslav. Construcțiile modeme au devenit un adevărat oraș nou, un oraș născut în raza vechii așezări dar nerăbdător să-i depășească limitele. Mlada Boleslav nu înseamnă numai o frumoasă experiență arhitectonică (in 1966 — va avea peste 40 000 de locuitori față de 25 000 în prezent) către care — ne-au spus zîmbind cei de prin partea locului — privesc cu invidie chiar constructorii de la Praga. Mlada Boleslav este locul de naștere al binecunoscutelor automobile „Skoda". în 1895, s-a înființat în acest orășel prima uzină cehă de automobile. întîiul model ieșit pe poarta tinerei uzine a fost dat uitării. Toate gîndurile sînt îndreptate către cea mai proaspătă creație: „Skoda 1 000 M.B.". Ne-a fost lăudată cu insistență. Lipsit de ambiții automobilistice și, deci, profan în materie, m-am mulțumit să însemn pe bloc-notes mulțimea amănuntelor ce mi-au fost furnizate de amabilii noștri interlocutori.Dar însemnările despre Cehoslovacia, oricît ar fi de fugare, nu le poți încheia fără a aminti despre Prags, orașul pe care Vitezslav Nezval îl imagina „ca pe o navă uriașă pe care Hradcany-i catarg". Orașul de pe Vltava, peste care s-au suprapus secolele și pe care de-a lungul timpului reporterii l-au descris cu minuțiozitate, făcînd inutile încercările celor care, întîrziați, se încumetă să-i ciute frumusețea, se îmbogățește cu noi tablouri urbane, păstrînd iiitact tot ceea ce reprezintă noblețea trecutului.In ultimii ani s-au construit la Praga 30 000 noi apartamente. Faptul dobîndește mai mult decît semnificația unei știri de cotidian. Orașul-muzeu, încorsetat în limitele unui perimetru strict, simte necesitatea de a se extinde și a se moderniza. Pe drumul către aeroport, multe blocuri moderne, cu o îmbinare de culori destul de vii, au luat cu asalt înălțimile. Unul din cele mai noi cartiere ale orașului este Malesice: 4 500 apartamente și-au primit locatarii.Sînt cele mai proaspete monumente ale Pragăî — cele pe care le creează prezentul. Ghidurile, evident depășite, n-au avut încă vreme să le consemneze...M. RAMURĂ

Gheorghe Maurer
slovacia un cald salut frățesc din partea Comitetului Centrai al Partidului Muncitoresc Român, a Consiliului de Stat, a guvernului Republicii Populare Române și a întregului nostru popor.Această dată memorabilă a istoriei poporului cehoslovac coincide cu aniversarea Zilei Victoriei, sărbătorită de forțele democratice și iubitoare de pace de pretutindeni, crîncena încleștare din de-al greul unea mate forțe uriașe jertfe de sînge, cînd contribuția la izbînda coaliției antihitleriste.O luptă eroică a dus poporul cehoslovac, sub conducerea partidului comunist, împotriva ocupanților naziști, pentru apărarea ființei naționale și eliberarea patriei sale. Insurecțiile armate din Slovacia și de la Praga — glorioase pagini ale rezistenței antifasciste — au deschis clasei muncitoare și poporului drumul spre înfăptuirea unor profunde transformări revoluționare.în România, forțele patriotice, în frunte cu partidul comunist, au luptat cu dîrzenie pentru răsturnarea dictaturii fasciste, împotriva războiului hitlerist. Această luptă a culminat cu victoria insurecției armate din august 1944. întreaga armată română a întors armele împotriva Germaniei hitleriste, contribuind, alături de Armata sovietică și corpul cehoslovac, la eliberarea Cehoslovaciei, la înfrîngerea definitivă a nazismului.Sîngele vărsat în comun a cimentat prietenia popoarelor noastre, legate prin trecutul lor de luptă pentru apărarea independenței și suveranității naționale, prin solidaritatea clasei muncitoare și a forțelor revoluționare din ambele țări.în cele două decenii care s-au scurs de la eliberare, înfățișarea Cehoslovaciei s-a schimbat fundamental. Adîn- cile prefaceri înnoitoare petrecute în toate domeniile vieții politice, sociale, economice, culturale și-au găsit o vie expresie în victoria deplină a socialismului și trecerea la desăvîrșirea construcției socialiste. Progresele însemnate obținute în anii puterii populare sînt o mărturie a forțelor creatoare ale poporului cehoslovac, liber de exploatare și asuprire, stăpîn pe soarta sa.Socialismul dă roade bogate și pe pămîntul Republicii Populare Române. Prin munca avîntată a poporului se înfăptuiește politica Partidului Muncitoresc Român trializare socialistă, ficare maximă a țării, de dezvoltare a agriculturii. Această politică a asigurat transformarea României într-o țară cu industrie și agricultură înaintate, a permis dezvoltarea proporțională, în ritm înalt, pe o linie continuu ascendentă a economiei naționale și ridicarea sistematică a nivelului de trai al oamenilor muncii.Succesele țărilor noastre, ale tuturor statelor socialiste, reprezintă o contribuție de sea-

In cel doilea război mondial, a fost purtat de Uni- Sovietică, ale cărei arau zdrobit principalele ale fascismului, au dat adu- hotărîtoare

mă la creșterea forței și influenței în lume a sistemului mondial socialist.Prietenia și alianța frățească cu celelalte țări socialiste constituie temelia de neclintit a politicii externe a Republicii Populare Române. Cehoslovacia și România sînt unite printr-o prietenie frățească, bazată pe comunitatea orînduirii sociale și de stat, pe ideologia marxist-leninistă și principiile internaționalismului proletar. Se dezvoltă continuu, în interesul ambelor țări, relațiile de colaborare și întrajutorare tovărășească în domeniul economic, se lărgesc schimburile tehni- co-științifice și culturale reciproce.Pentru popoarele român și cehoslovac, ca și pentru toate popoarele, de o importanță vitală este salvgardarea și consolidarea păcii. Aniversarea a două decenii de la victoria a- supra Germaniei hitleriste reprezintă pentru forțele care apără pacea un îndemn de a se uni mai strîns, de a menține trează vigilența față de planurile cercurilor revanșarde, de a obține lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial.Alături socialiste, greșului publica promovează toate țările, indiferent de sistemul lor social, pe baza principiilor egalității în drepturi, respectării suveranității și independenței, neamestecului în treburile interne. Pronunțîn- du-se neabătut pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, țara noastră își exprimă solidaritatea cu toate popoarele care luptă pentru cucerirea și apărarea libertății lor, sprijină eroicul popor vietnamez și condamnă intervenția militară a Statelor Unite ale Americii în Vietnam și Republica Dominicană. Vom fi totdeauna împotriva oricăror acțiuni a- gresive ale imperialismului care primejduiesc pacea lumii și vom susține inițiativele menite să îmbunătățească climatul internațional.Partidul Muncitoresc Român consideră drept cea mai înaltă îndatorire internațională a sa de a depune și în viitor toate eforturile pentru apărarea și consolidarea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale — condiție de importanță deosebită a unor noi victorii ale forțelor revoluționare, ale cauzei progresului și păcii.

de celelalte state de toți factorii pro- și democrației, Repopulară Română colaborarea cu

Dragi tovarăși,
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de indus- de valori- resurselor intensivă
Vă adresăm încă o dată Dumneavoastră, poporului frate cehoslovac și partidului său comunist, călduroase felicitări și cele mai bune urări de noi succese în construirea socialismului, în înflorirea patriei dv. !Trăiască Republica Socialistă Cehoslovacă !Trăiască Partidul Comunist din Cehoslovacia, conducătorul încercat al poporului cehoslovac !Trăiască prietenia și colaborarea frățească dintre poporul român și poporul cehoslovac !


