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Proletari din toate țările, uniți-vă I

FN impui e împinzit de oameni. Se aplică pruna prășite lai 
floarea-soarelui. Ajuns primul la capătul riadatou ti*A- 

rul Vasile Radu dă o raită și pe la celelalte echipe. Inpreaaă ’ 
cu brigadierul de cimp. Irimia Xăstase. face an scurt sondaj I 
la rinduriie pe care prăsesc anii dintre ținem dă» bngadă. 
Sint peste 100 Vasile Radu scoate un caineăel și aMaonă îa | 
dreptul unor nume: „Geol Joita — foarte bine.- Ivan Oiștea| 
— bine ; Georgeta Masat — a mai lăsat r** re cn *
crusta neîntoarsă. Să lucreze mai atent—* Apa* tînărm se in- * 
toarce iar la treabă și-și reia locul pe riacL intre cesteiti Cme 
este el ? Secretarul organizației U.TA4. din brigada I de cămpt • 
de la cooperativa agricolă de producție Tktelești. năoanlj 
Brăila. Așa cum s-a stabilit in adunarea ]*“*■ iii QXM. Va
sile Radu se ocupă nu numai de antrenarea Gnerifor la taerx | 
dar și de felul cum aceștia respectă inrScatBe in^nernM agro-! 
nom. Așa procedează și secretarii UTM An eefeiaite brigăzi I 
de cimp ale unității.

Am relatat acest exemplu pentru că d este caracteristic! 
multor organizații U.T.M. din cooperativele agricole afin raBO-1 
nul Brăila, unde lucrările de intrrtincic a căiturilor sini ini 
toi. La însurăței. Gemenele. Morii» MoesaL Traîanu si attete 1 
organizațiile U.TA1. se ocupă cu mnU răspundere de antrexa- | 
rea tinerilor la muncă, se interesează cum aplică fiecare rege- I 
Iile agrotehnice. La însurăței, de exemplu, in nene ce seca- , 
nizatorii aplicau grăpatul ponanbnM pe 1700 de hectare m • 
sapa rotativă la floarea-soareta». tinerii an hMt pacte te o ac
țiune care cerea urgentă: combaterea dtanătarfior pe sppna- ț 
fețele cu porumb, cu mijloace mannate. Timp de 3 rite. te aefi- • 
une au luat parte cite 120—150 de tineri. Atât esa necuar. I 
pentru că lucrarea s-a aplfcat te unea executării 9*pnteâm I 
mecanic. Faptul că in raional Brăila. An regiunea GSML piuă I 
acum s-au grăpat aproape 90 la sală dte cele 425M de bec- ! 
tare cu porumb și s-au prășit manual și mecanic peste 5M01 
de hectare din cele 11 500 de hectare cu fioarea-saarete* se I 
datorește în bună măsură și participării elective a tteesfcr I 
țărani cooperatori și mecanizatori la aceste luatei Expe- ] 
riența bună trebuie însă extinsă si la Sffistraru. Sculai a VecM. J 
Măzăreni, Urleasca și altele node lucrările AM rimase iu !
urmă.

N. I AM< 
L SERM.
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Cămin studente**- in construcție

(Continuare in pag- a V-a»

La Termocentrala
București-sud:

RITM JI 111111!

Peisajul industrial al Capitalei se va 
îmbogăți în curînd cu un nou obiectiv : 
centrala electrică de termoficare. Anul 
acesta, un grup de 50 de megavați va 
trimite sistemului energetic nation, 
primele „raze de lumină", urmind ea 
la începutul anului viitor să intre ir. 
funcțiune al doilea grup de aceeași 
putere, iar în anii următori să se 
monteze alte două grupuri de cite 1W 
megavați.

Silueta halei turbinelor, care demi- 
. nă șantierul, nu este cu nimic mai 
/ prejos detît siluetele blocurilor din 

t Balta Albă și Berceni — aflate in ve-

i t-a întîmpTdt, de 
multe ori, să iau 
parte la momente 
in care — într-tm 
colectiv sau altul 
de muncă — se
punea probleme 

realizării unuia sau a rrttr. 
multor importante obiective 
economice. Se deschidea un
nou șantier, se începea o 
nouă fabrică, trebuia rezolvi', 
un neajuns. Mai de fiecare 
dată am auzit punîndu-se, a- 
proape invariabil, aceeași în
trebare : „Pe cine trimitem a- 
colo, tovarăși ?“ Și întrebarea 
stelansa de la început, încăr
cată de sonorizarea gravă a 
încrederii, a răspunderilor 
care veneau să se acorde omu
lui respectiv. Și tot de fie
care dată, după clipele de 
chibzuială, frunțile se destin.-
rleau și auzeam, aproape tot 
așa de invariabil, o expresie 
care, dacă nu este prea feri-

Traulerul
.Constanța" — 

din nou spre 
Atlantic

Vineri, din portul Constanța 
a ridicat ancora plecînd în cea 
de-a 3-a călătorie de producție, 
traulerul „Constanța“.

După o scurtă escală la Co
penhaga, a declarat comandantul 
navei, Serghie Cârpo, ne vom în
drepta în zonele de pescuit 
i'erra Nova din vestul Atlanticu
lui, bogate în pește, în special 
biban. Bazîndu-ne pe experiența 
bună privind depistarea bancu
rilor de pește și organizarea pro
cesului de producție la bord, a- 
cumulată în călătoriile preceden
te, avem convingerea că ne vom 
înapoia în patrie cu o recoltă 
bogată de pește congelat și pre
lucrat.

(Agerpres)

cinteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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„lechii santieristi"
* ■» ■»

dr •»- Aț >3 —f teufi tmstensț —■ UMfitee. A Căpătat in.acești ani și experiență, și pricepere, și „arta de a
— 08» arihripp» te» «aăawer t» timt eteeunut turnante de Închidere a turbinei nr. 1

>«*!«'■ despre iadiiderea primei 
•»ite»L a termocentralei.

— A fwî tu di* cele mai rapide 
~ mcări Ic care cm participat — spune 
Actca. De Ic săparea fundației, pină la 
«ndrifcres twMnes, »-*« scurs mai pu
ri* de S Ini.

— Cast se explică acest ritm?
— Foarte simplu. Am organizat mun

ca bme. Am nit cele 3 echipe de mon
tări mtr-o singură brigadă. Fiecărei 
etUpe i-am repartizat un obiecție : Ale- 
zsndra Drăghici — generatorul; Miha- 
Ixehe Bratu — cilindrul de joasă pre
ria ne ; Vasile Uță — cilindrul de înaltă 
p-eriune. Lucrările au fost coordonate 
pe baza tutui grafic ciclic de montaj

care a asigurat un ritm constant la 
toate cele trei obiective.

Maistrul Raica explică totul, din 
punct de vedere organizatoric, simplu.

„Vechi șantieriști“ întîlnim și la mon
tarea primului cazan de abur. Acest 
colos de 420 de tone abur pe oră, alcă
tuit din mai mult de 1400 de tone utila
je și instalații, a fost montat intr-un 
timp record. Maistrul Grigore Ivășche- 
scu a participat la montarea a peste 20

Ing. ION POPESCU 
C. PRIESCU

(Continuare in pag. ,g IV-a)

OAMENI DE BAZA
rit literari, ere n rafrier pre
cis : _Sc-l triaricen» pe catsre 
e un om de bază*— «se rrisd 
să insemae că «ani ccete este 
inul dintre cei ec*e postii te 
sn înalt potenrial spiriol 6e- 
■:otamen ridai fi ris^ctderv.
■\seamnă că are o feerte b«*ă 

pregătire profesionali, d este 
energic, ce — treăesâ peste 
orice piedici — el vc d*ce te 
capăt importanta Incrare.

La Ișalnita. te Corote«Cri! 
chimic, am aflat despre astfel 
de oameni «« mciate de i*cr- 
perea lucrărilor fin septerobrie 
1961) ci acum, dnpc cproape 4 
ani. cind Combtnaritl devise

~ iz f |i in rr*-
□ategin rare cm n rme he- 
tsaet. • «ririr ri • racta

■ * șărirpr » “c

aici, t* »rA*e A eatt te »*-

Paralel cu executarea Ia timp a lucrărilor ia ordinea zilei in 
cimp. mecanizatorii de Ia G.A.S. Corabia, regiunea O.!ter.:z 
pregătesc acum combinele pentru carr.oania de recoltare a 

jmioaselor
Foto: AGERPRES

rec. dririterj ti as* an arts. 

eA nă pnâ păesre ce terete 
x tcesz cOTib;»*: ci-t ra ea 
ranA leeti. coafora neer pri
me pre șederi. 33» dte de to* e 
atacat de aemn. MCM* de 
saee vree. ti M* de tone «*«• 
■rine. Z5»»id de to*.e ccetilevi 
n rr-aite cixe prodase de roro*

_M*. »-«>» țest te in
care s-a grr^t arupre cleger 
o»eeeda .de bara* cere sc

ii.ee» pc marea lacra re de 
îinpă Craior*. dar. sint sigur, 
s-a proxantat acolo, primul, 
«zmeie tnrinernlgi Ion Hec. 
vfftner pe care-I cnnosc de pe 
.'remes cind iscă nu era decit 
simpla student la politehnica 
--•j-oreană. Nu știa ce argu- 
~.este se ror fi adus cu ocaria 
-nmiterii sole la Crasova. dar 
■tind *i cșteptindu-l in biroul 
tin (era dos să rezolve niște 
•peste ti nu mai veneai, 

■n-am întrebat, csnintindu-mi 
jate imaginile pe care le 
tsam despre dinsaL cind s-a 
ormat, sau mai bine tis, cind 

a dat prilejul acestei mari în
crederi, ca. la 2t de ani. cît

avea tn 1961, atunci etnd se 
punea problema construirii 
unui asemenea combinat, să fie 
investit-cu marea răspundere ? 
Pe șantiere? Desigur, dar 
cred că începutul l-a făcut în 
facultate, ba poate mai de
mult, în liceu. In orice caz 
încă din anii studenției era 
omul care concentra timpul, 
luptindu-se cu tot ceea ce era 
exterior principalului său țel 
(dorința de a deveni un bun 
specialist), bătălie care nu-l 
făcea, totuși, să întrerupă nici

EUGEN FLORESCU

(Continuare-în pag. a V-a)

TELEGRAME

Excelenței Sale.
Domnului dr. JOSEF KLAUS 

Cancelar federal îndeplinind funcția 
de Frețedinte federal 
al Republicii Austria

ViOM

Ca prdejri sariesxirb a 39 de am de te ehoe- 
rxren Vasttiei ți a 1* am de te srznzrea Tratatn- 
tei de Stat prin care a fost nstabâhâ : sdepeadecț, 
și «nezaadatea Aastrie-- rog pe Excelența Vocstr. 
» pranească din partes Consiindai de Stat <1 Re
public* Paputere Romine d a mea penomL fe- 
bextări contate și cete mai bone mări pentru pros
peritatea și fericirea poporului austriac.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie 
j_3tre cele două popoare se vor întări, pe baza 
trainică a spinței counme de colaborare pașnică.

UH1VU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române

Excelenței Sale, 
Domnului dr. JOSEF KLAUS 

Cancelar federal al Republicii Austria

Viena
Cu-pritejd împlinirii a 20 de ani de la elibe

rarea Austriei și a 10 ani de la restabilirea indepen- 
de*ței și suveranității Austriei prin semnarea Tra- 

de Stat, .vă rog să primiți, excelență, cele 
mai sincere felicitări din partea guvernului român 
și a mea personal.

Urez poporului austriac noi succese pe calea 
dezvoltării pașnice a patriei sale.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Române

Concurs de fotografii 
artistice

Comitetul Central al Uniunii Tineretului Mun
citor, împreună cu Ministerul Învățământului, 
Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Aso
ciația artiștilor fotografi organizează în cinstea 
celui de al IX-lea Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților pentru solidaritate, pace și 
prietenie, un concurs de iotograiii artistice

La acest concurs pot participa numai tinerii io- 
lografi amatori în mod individual sau colectiv.

Numărul lucrărilor fiecărui participant nu este 
limitat.

Fotografiile pot fi alb-negru și color, de mări
mea 18—2A cm.

Fiecare lucrare va fi însoțită de negativul său și 
de explicații, iar pe verso : numele și prenumele, 
profesia candidatului, locul de muncă.

Juriul, apreciind lucrările cele mai bune, va de
cerna următoarele premii:

1 premiu I
2 premii II
3 premii III 
5 mențiuni

a 1.500 lei 
a 1.000 lei 
a 500 lei 
a 200 lei

De asemenea, juriul va selecționa lucrările care 
vor fi trimise la Festivalul de Ia Alger pentru ex
poziția internațională.

Lucrările vor ii trimise cel tîrziu pînă la data 
de 20 iunie 1965 pe adresa: Combinatul Poli
grafic „Casa Scînteii“, Redacția „Scînteia tinere
tului" cu mențiunea, pentru concursul de foto
grafii artistice1.

Lucrări monumentale 
pe litoral

Artiștii plastici din țara noastră 
pregătesc noi lucrări de artă mo
numentală pentru împodobirea 
litoralului. In stațiunea Mamaia, 
de exemplu, vor fi amplasate 
statuile în bronz „Pe valuri" și 
..Extaz" executate de C. Baras- 
chi, la Constanța, în fața noului 
complex comercial din cartierul

marinarilor, va fi montat obe
liscul „Construim" aparținînd 
sculptorului C. Lucâci, iar la 
Eforie nord o statuie în bronz 
intitulată „Sădire". Cu acestea, 
numărul lucrărilor de artă mo
numentală care vor împodobi li
toralul va ajunge la 65.

(Agerpres)
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„NEAMUL ȘOIMĂEEȘTILWE
PETRU COMARNESCU:

• Despre legile armoniei

■
 na dintre problemele cele mai puțin discutate în legătură 

cu filmul „Neamul Șoimăreștilor" este aceea a pictura
lității lui. Cum avem aface cu un film în culori de mare 
amploare ți care a folosit cele mai modeme procedee 
de redare a coloritului, ne exprimăm nedumerirea ți 
regretul că tocmai problemele de lumină și culoare au 
fost în mare măsură nesocotite de către realizatorii lui.

Lipsa de măreție și de atmosferă într-adevăr specifică locului ți 
timpului ne-o explicăm tocmai datorită faptului că viziunea regizo
rală și scenografică a fost cu totul deficientă in privința valorilor pic
turale.

Filmul nu este desigur pictură și nu trebuie să-l pricești doar 
ca o succesiune de tablouri. Dar orice film, fie in culori, fie în alb 
și negru, poate crea o atmosferă predominantă și caracteristică pe 
care să o reții. Nu uităm nici după ani de zile scena încoronării intre 
fresce și albul zidurilor din Ivan cel Groaznic al lui Eisenstein, lait
motivele picturale din Hamletul lui OUioier (legătura dintre piatră, 
mare și cer sau interioarele puternic luminate), cum nici tonalitățile 
mai sumbre, dar viu -nuanțate din recentul Hamlet sovietic. Să mai 
amintim de coloritul caracterizator din exterioarele și interioarele fil

mului Ghepardul sau ale filmului englez Romeo și Julieta ? Pictura
litatea unor asemenea filme, colorate sau necolorate, este exemplară 
și ea dovedește o cultură plastică, ce a lipsit realizatorilor filmului 
sadovenian.

Ar părea paradoxal să spui că lumina și culoarea au fost nesoco
tite intr-un film care a adus în fața spectatorilor frescele și arhitec
tura Voronețului, Moldoviței și Suceviței, unde s-au văzut unele fru
moase peisaje ale tării și unde sute și sute de costume îți jucau pe 
dinaintea ochilor. Și, totuși, foarte puține au fost cadrele în care s-a 
simțit artistic spiritul locurilor și atmosferei epocii. Colorist ic sau 
pictural, scenele primei bătălii, petrecerea sau balul de la curtea po
loneză, interiorul cortului tătărăsc cu dansul cadinelor au fost redate 
cu o cruditate naturalistă, cu stridențe și bălțăturt. A alătura fres
cele pictate cu subtile armonii și cu un neîntrecut simțămînt decorativ 
cu scene țipătoare prin coloritul lor înseamnă o imensă contradicție. 
In frescele de la Voroneț apar fel de fel de costume ale diferitelor 
popoare, inclusiv ale tătarilor, și ce splendid armonizate sînt I Nu s-a 
învățat nimic de la ele ? Cum nici din armoniile fii și totuși sobre, 
ale costumelor moldovenești, ale artei noastre populare ?

S-ar putea zice : dar ce era să facă regia și scenografia cind, in
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CRONICA LITERARĂ

■ ona de umanitate 
prinsă sub reflec
torul acestui pro
zator se revendică 
în cel mai înalt 
grad de la o cate
gorie greu încer

cată de calamități naturale și 
izolare socială, condiții care 
au creat existentei un aer de 
profunditate rar întîlnită.

Existenta de sinisliali, mize
ria socială au determinat o în
cleștare tragică cu ceea ce de
pășește perisabilul, durata con
cretă. E uimitor cum înverșuna
rea cu care s-a manifestat ca
racterul dizolvant al unor con
diții subumane a întărit tocmai 
instinctul de conservare. De
monstrația scriitorului e că a- 
ceastă umanitate profund sen
sibilă la semnele vremii, dar 
suspect îndti-Ie, sustrăgîndu-li- 
se dintr-o prea adincă adapta
re, are o înaltă concepție. 
Nu e vorba așadar, de 
o arhaizare, de 0 exal
tare tără măsură a unor 
forme încremenite de viată 
ci de urmărirea modului 
subtil în care pătrund în acea
stă zonă spasmele istoriei, spi
ritul dizolvant al războiului, 
îndeosebi. E de remarcat fap
tul că haosul care se face sim
țit în nuvela Satul de lut rămî
ne în niște granite indetermi- 
nabile, în fond, iar titlul e sim
bolic numind un himeric sat 
din lut împietrit la secetă și 
vînt. (Indeterminarea, în spiritul 
căreia e pusă și enigmatica în
trebare din final, conduce la 
vagi analogii cu experiența lite
rară a expresionismului). Tre-

IOAN GRIGORESCU:

• consecvențe v inconsecvențe

ca

ll un aproape total insucces de critică, „Neamul Șownă- 
reștilor" întrunește un cvasitotal succes public. Intrări
le la acest film depășesc cu rmA prognozele amare ide 
scepticilor. Ca în numeroase alte razuri. critico neagă 
iar publicul afirmă. Se intimplă, insă, după cum am mas 
căzut, și invers . entuziasmul tinerilor noștri critici de 
cinema să nu rimeze întru total cu preferințele publi

cului. Lucrul este cu atît mai demn de luat m considerație, cu cit 
am ajuns să ne spunem : a desființat cutare critic tilmul 5 în
seamnă că e bun, să mergem să-l vedem. Butada are o latură t-:^.- 
că: criticul care, din prețiozitate, din mizaniropse sau dsss tcepiscssn. 
ignoră pulsul publicului, e un prost diagnostician A te aaib.txzna pe 
o poziție de frondă, după moda mersului în răspăr, înseamnă « urrs 
muntele creației artistice de-a-bușilea, și înot utamtina cu spetele

Nu țin cîtuși de puțin să-mi moralizez tovarășă mei de drum,
ticii de cinema. Moralistul veșnic înțelept e la fel de ridicol ca și 
iconoclastul furios. Dar așa cum cel ce tace nu e întotdeauna ințeiev' 
pachidermul scăpat in sticlărie nu înseamnă ci e tconodart. D‘ 
altfel, în cinematografie nici nu prea am apucai încă să ne tăun', 
icoane, așa că nu prea avem ce sfărima. Patrma ashjgtă e unora, re 
irosește în gol, ca vîntul in pustiu Ea nu a/utc rud publicul ș> cw 
atît mai puțin, creatorii din cinematografie.

Trebuie să spun de la bun început că nia pe departe nu i-r.t in
cintei de ultimul film al lui Mircea Drăf 

care l-am 
„l

... ultimul film al lui Mircea Dragan Acest talentat regizor. pe 
are l-am admirat profund pentru filmele sale anterioare, «SetM* tt 
Lupeni 29", făgăduia, prin însăși prezența sa rn fruntea gtuortcuhn 

„Neamului Șoimăreștilor", o operă care sâ-i continue ascendența t-e 
drumul artistic deschis cu celelalte două pelicule. Stilul sau, marcat 
de sobrietate, capacitatea unei profunde investigări in carnete ■ 
meșteșugul rar intilnit de a dirija masele de figuranfi femmtiți-că 
secvența atacării tirgului țărănesc din „Setea' wu MOMCral Mine
rilor din „Lupeni 29“), umorul amar, lirismul reținut — toate aces
te trăsături care formează o onorabilă carte de vizită pentru un re
gizor modem. întrunite pe canavaua eposului tadocenean. trebuii 
să ne ofere o operă magistrală. La dupauȘM regrzoruhn eu teri oara 
cele mai modeme mijloace de care duțsune Battta. Fetieuii tart- 
mancolor, sunet stereofonic, imaging panoramică, o distribvpe dă 
prestigiu, o echipă de operatori încercați, compozitor, orchestră, sce
nografi ți costumieri de elită In plus, un scenariu bazat pe o operă 
de mare popularitate, ieșită de sub pana celui mai bun scriitor dt 
romane istorice pe care l-a dat literatura noastră. De imde atunci ne
reușita semnalată de mai toți criticii ? In primul find, din suprado- 
zare. In „Neamul Șoimăreștilor", totul e mult. Scenariul, bazat pe o 
povestire care se putea cel mult numi film de 80—90 minute, a fost 
dezvoltat, întins, pînă peste dublul acestui timp. Scenografia, dispu- 
nînd de cîteva idei valoroase, de rezolvări pline de ingeniozitate, a 
încărcat, totuși, în numeroase secvențe cadrul, îngreuindu-l prin ma
sivitatea precară a gipsului și cartonului Costumația operetistă a 
scos ca dintr-un corn al abundenței if ari înflorați, ilice, fote și ii â la 
„Muntele Găina", făcînd din țăranii sadovenieni, niște ilustrații pă- 
șuniste la un muzeu animat al satului. Oștile leșești mârțăluiesc cu

carimbti cizmelor la dungă, îmbrăcate în uniforme scoase din cutie, 
fără un fir de preș, fără o ruptură, fără tenta uzurii, ca o recuzită 
de panopticon păstrat tub sticlă

Singeie e roșu ca vopseaua, scenele hatalistice lipsite de sclipire, 
in ciuda strălucirii armelor ți costumelor omului îi e greu să dirtir.i 
cme cu cine te bate de parcă ar asista la un meci de fotbal pe un 
teren dat undat Distnbutie a primit, alături de actori de prestigiu 
in stare a duce greul himuiui pe umerii lor, diletanți pasageri in 
cinematografie, cu escale ce se cor duce în uitare. Muzica greoaie, 
de trn patos prea oevzat. ezeeiind printr-o prezență prea de sine stă
tătoare, mei mub deservește filmul decît îl servește.

Și, totuși, in fibnul acesta îl sunțiri pe Mircea Drăgpn Alături de 
secvențe cere er putea fi atribuite doer in mod discutabil vreunor 
influente. cele mm Iiujăl MMaeate din film păstrează amprenta re
gizorului de pe generic. Seeceața de după prima bătălie, răpirea 
Megdei Ohrwra. chefui de le hanul de poștă, cind boierul îl răsplă
tește pe Șn'mirnr, uarw/»rita rnrail»;. wnt lucruri demne de reținut, 
cere punctează sobster o ptiinii caiet, nelipsită de cenușiu.

.4 contesta acme cafaăși H—ăw ha Mtrcea Dragau ți, îndeosebi, 
a trece sub tăcere p iatipria aa ratate — rpecteculosid — «inșurs 
cere, alături de fandai pririatst eduaatic al ^Neamului țoimâreștiior’. 
explici succesul de ceea ecenrii pebeuii se bucure dm partea publi- 
csdui. inseemni e ignore lac» ti mc—e ai-a aibă ponderea lor 'mir-o 
critici ficați dupi crima* cit de cit ștăntifict

Mircea Drăgan s-e engriri cu -Naaasa/ ^onuireștiof in replica 
la filmul corniced de tap ^aaaaaax'. cere susțais afișul eidusm șrrin 
inecteeulm. In ce anăaami »-a rearpC acest lacra (și aed ci intr-o bună 
mituri i-e reușit p tis de umA a ofcae ri inarp in meșele mamu
tului de carton, o poate Ma*C aaaoa a critaci obiectică.

Fenonai, nu cred ei a*MMă aia fdm ar arii la antipodul Arif 
mu ai Jjupenrior If, a ia twatanoMalaa acvinea pn wnafitifT. dez- 
cibnndu ut o Iriani anedrii p paaae mm pa»a> așteptată dm partea

taie gaemm.
.4 seabdt eu stntaofe aaăaana ia are eaemaema pămeeaxi ana 

trideuză bdeinetea fagi de aemenui aariocoM— ar pome face a— 
prin acceptarea aaaai harra artaa—acut O maaavr aMacOa-Mane 
este, pe cit de anapeaMă. pe aOt de •modi, isăa praera șpptai oi 
întotdeauna, frenapaiă pr rea—, e apta faMmaă trrAaar aă pase li 
ceva. Mei diseutebde tint, ia raaaă ^N'epaauta auărrjtAr". aata- 
girîle, umflarea dopropc■•amantă a epâarace-lar « ee—-
tatea sodoceniani, tratarea baracă < rabăeeta—.

„Neamul Boimireștiof' demonstrează, --.risse de steri ra*ur«atpa 
tehnică a cinematografiei nrartrr De—ec- - - lotarf rne- 
drfă — poate diacaîpHă — in cannhe laa Mărcap Daigux in uibnaă 
instanță, filmul mai deaumstreazi tâerei nraartae cranes . aarainOfja 
fice necesitatea de a Mă tara in perna... . racrai rake-n n
obligația de a explice ce anume impune ap ast-rlde >’■»» .--wt-.-i
spectatorilor.

Ilb ste firesc ca un film după o 
povestire istorică a marelui 

X| nostru scriitor Mihail Sadovea- 
1 nu să producă un viu interes 

J la cele mai largi categorii de 
III oameni. Tinerii spectatori, iu

bitori ai povestirilor sadove
niene pătrunse de înalt patriotism, au aș
teptat cu bucurie o ecranizare care obliga 
desigur la deosebite exigențe. îndată după 
apariția filmului reacțiile au fost însă con
tradictorii, critica de specialitate formu- 
lînd rezerve asupra viziunii cinematogra
fice, autenticității atmosferei, modului de 
interpretare. Au fost și voci, fără ecou e

drept, care au adoptat o atitudine eu total 
indulgentă, tratind chestiunea de pe poli
ția unui entuziasm facil. Oricum, temeinice 
rămîn analizele serioase, la obiect, care 
printr-o lucidă disociere fac bune servicii 
atît realizatorilor — in vederea lucrărilor 
lor viitoare — cit și spectatorilor de film, 
cărora li se pun la îndemînă criterii seri
oase de apreciere. Astfel, Călin Căliman 
observa intr-un articol din Scinteia nr. 
6611: „Există însă în film o tendință spre 
simplificare a personajelor din roman, ten
dință care se răzbună, datorită unei inter
pretări neconvingătoare tocmai la unele 
personaje centrale". Cronicarul Citează pe

acțiunea filmului, avem călăreți și pedestrași moldoveni, polonezi, 
tătari, ba'și din alte neamuri, îmbrăcați așa de diferit? Dar filmul 
este operă de artă, vom răspunde, și orice operă de artă cere com
poziție, adică gîndite în ce alegi din realitate și pui în noi relații, 
obținînd tonalități predominante. Oricît de variate ar fi costumele, 
ele se pot grupa, nuanța, armoniza prin tonalități intermediare, prin 
jocuri de lumină și umbre (vechea tehnică a clarobscurului, ridicată 
la culmi de Da Vinci și Rembrandt), prin alăturări de culori calde și 
reci (ca la Luchian, Petrașcu, Ciucurencu). Chiar și contrastele sau 
opozițiile de forme și culori încă pot fi armonizate, dacă gîndești 
imaginile cu ochi de pictor și ții seamă de tradițiile coloristice. In 
film nu s-a folosit aproape deloc jocul luminilor și al umbrelor, tona
litățile scăzute, dar armonizate și de aceea am văzut împestrițătu- 
rile din scena marii bătălii de la început sau balul de la curtea polo
neză. Doar scena cu lupta pe strada orășelului polonez, cavalcada 
cu făclii pe vreme de noapte și unele din scenele din cimitir au folosit 
umbrele și au acut efecte picturale, unitare în expresivitatea lor.

Însuși peisajul ales nu a fost valorificat pictural, nu a trecut în- 
t>-o compoziție care să te facă să siinji mai temeinic spiritul și ca
racterul locurilor. Admrțind scenariul așa cum este — deși sîntein 
de acord cu observațiile lui D. I. Suchianu din „Gazeta literară", 
penultimul număr, că nu s-a învederat îndeajuns esența concepției și vi
ziunii sadoveniene — ți adnuțind, de asemenea, alegerea locurilor din 
film. încă se putea face mult mai mult. Vegetația — și mai ales ier
burile — au avut aspectul șters, prăfuit, monoton al mijlocului de 
toamnă, pentru ca doar in scenele finale să apară un verde mai viu, 
caracteristic locurilor respective ți însăși viziunii marilor noștri pei- 
sajițti.

Nu ne corn lega de inadvertența că tocmai pe vreme de toamnă, 
cind se dă bătălia in care este infrint Tomșa (bătălia s-a dat în 
toamna anului 1615 și chiar hanul tătar amintește în scenariu că 
urma să se ducă la cinătorile de toamnă) apare un verde viu, variat 
și caracteristic, pe cind in restul filmului iarba este spălăcită și 
ștearsă, făcînd și mai stridente costumele luptătorilor. Nici că s-au 
ales frumoasele locuri ale Bucovinei, in locul celor ieșene și din 
preajma Iașilor, unde s-au dat real bătăliile sau că însăși configurația 
terenului nu era cea mai indicată pentru bătălii. Dar vom spune că 
locurile alese nu au trăit indeatuns artistic, că au rămas oarecum 
decoruri naturale, cu un pitoresc banal, fără vibrația și atmosfera 
pe care o puteau acea dacă lucrurile ar fi fost trăite și pictural. Un 
singur moment am simțit ceva din viziunea peisagistică a picturii 
noastre, anume cind. asemenea unei țărănoi pictată in natură de către 
N icolae Grtgorescu. Amța șade in iarbă și este evident ea insăși o 
ființă legată indestructibil de pâmintul patriei. In film, nu ;-a în
vederat pămintul muncit de oameni, iar scena în cme răzeșii răzvră
tiți așează parii pe pămintul răpit de hrăpărețul Orheianu ar fi pu
tut fi culminată dramatic, dacă s-ar fi adincil atmosfera socială 
și peisajistică, dacă s-ar fi stăruit asupra expresivității oamenilor 
printr-o grupare ți portretizare mai expresivă.

Spațiul a fort prea puțin sensibilizat de lumini și umbre, de oîn- 
turi și furtuni și nici gruparea personajelor sau tratarea lor portre
tistici (in prim-planuri) in peisaje sau în interioare nu au fost stărui
tor urmărite, punindu-se accentul în tot filmul pe un dinamism fizic, 
nespîritualizat. Puține momente au ajuns pînă la interiorul eroilor, 
au adinert conștiița lor. Mișcarea filmului nu a avut o ritmică plastică 
suficientă, nu a trecut de la valuri la talazuri.

Si mă scuze Profrrrța Sadoveanu că nu sînt de părerea sa, cind 
. rimă ci marele scriitor Mihail Sadoveanu l-ar fi vrut pe Tudor 
Sormaru ca pe un erou al lui Walter Scott (articolul din „Gazeta li- 

■-rcrâ~. penultimul număr). Intr-un eseu din 1946 am arătat că suflul
• l'^-.i lui Mihail Sadoveanu se ridică la ceva legendar, la măreția
• oopcii. pe cind Scott rămîne adesea la aspectul documentar-istoric, 

: c entura brută, netransfigurind locurile, oamenii și faptele lor.
tocmai acest suflu epopeic, prezent mai ales în capodopera lui 

S'idoceanu Frații Jderi, dar existent fi in Neamul Șoimăreștilor a 
■: -it filmului, rămas la un dinamism de aventuri fizice sau exteri- 
sre. Sadoveanu este superior lui Scott și lui Dumas cu mușchetarii 

-:i tocmai pentru că dă aventurii o viziune și un suflu epopeic, ne- 
rezumindu-se la acțiunea brută.

Priritr-o compoziție cu deoărat picturală, prin folosirea luminii 
șt umbrelor, a tonalităților pmdorrdnante ți accentelor unitare expre- 
Kce, prin grupări și jrortretizăn iutii artistice, filmul ar fi putut că
păta ctnrnrtera de epopee sadoveniană. Cu ajutorul lor, oamenii și 

ar fi fost modelați și transfigurați în sensul scriitorului și în 
spiritul culturii ți artei noastre.

*r a oroase: G. Calboreanu și Șt. Ciubotă- 
ra»_ :atr-o scenă din film

interpretai lai Todor Boăaaara. pe deba- 
tanto Aaa Maria Năceiaa ia rotai Magdei 
arătind apoi că -tot pria simplificare a- 
nele personaje devin eui greu tnseligibtle*. 
In sfirșiL Călin Cilirain are dreptate eind 

spectaculozitate ale superproducției an. ne
îndoielnic. repercusiuni ia rezultatele ar

de". Judicioasă este aâaBza făcută in 
Gazeta literară de D. I Suchianu. care de
monstrează convingător simplificările exa
gerate survenite in film

Asupra unor aspecte ale filmului, dis
cută in pagina de față, la invitația noas
tră. un scriitor și un critic de artă, formu- 
lind exigențe pe care noi le considerăm fi
rești Sint subliniate totodată parțiale reu
șite de natură a stimula pe creatori în noi 
si mai bune lucrări, „Neamul Șoimărești
lor- fiind prima încercare de superproduc
ție pe care o face cinematografia româ
nească, avînd un conținut care depășește 
producția de duzină de acest tip. Dar a- 
eest lucru nu-1 poate împiedica pe specta
tor. ca și pe specialist, să-l privească cu 
exigența iubitorului de artă cu A mare.

cînd peste efectul imediat 
al absurdității de a com
pune poem simfonic în plin 
război — simbolul vizează 
și el nevoia fixării de ceva -du
rabil, poate, cum zice preotul 
lăutar, de locul unei noi des
călecări. O liniște la fel de ab
surdă în haosul monstruos pro
dus de război, caută și un alt 
personaj, un pictor surprins ca 
și ceilalți de bombardament în 
plină cîmpie. Așadar, o primă 
constatare care se impune în 
legătură cu aceste nuvele e că 
dacă nu alcătuiesc ceea ce am 
obișnuit a încadra literaturii 
de război ele nu sînt mai pu
țin încărcate de aerul acestuia, 
ca de un curent subteran ce-și 
caută lec de izbucnire. Nouta
tea, așa cum spuneam, e de a 
sesiza teribilul război al rezis
tentei umane în continuă pri
mejdie; de a identifica para
metrii forței care se opune. 
Scriitorul, un excelent mînui- 
tor de metafore și simboluri, 
face dificilă o asemenea incur
siune în aerul dinlăuntru al 
prozelor sale printr-o tehnică 
a alternantelor, a dispunerii 
planurilor, a trecerilor rapide 
peste lungi perioade pentru 
a-și urmări ideea. El nu este, în 
primul rînd, un narator ori evo
cator ci, printr-o fină disimu
lare a mijloacelor acestora dez
bate idei, adesea încifrate, dar 
de mare interes.

Vară și viscol debutează cu 
o secvență care se petrece 
în timpul primului război 
și — deși aflăm repede da
tarea — tot aerul e plin 
de mister. încărcat de o 

vechime dată de mișcări ritua
lice și dialog sibilin. Totul e 
tratat în manieră aproape er
metică ; reținem doar că un a- 
nume Tobol e parcă un condu
cător de trib ieșit la vînătoare. 
In fond toată nuvela e o de
monstrație a conservării spe
ciei pe baza consangvinității. 
Implicațiile sociale adinei sînt 
legate de situația lui Grigore 
Nereju — din neamul acelui 
vechi Tobol — care a scăpat 
de cîteva ori de la moarte, fu
gind spre locurile spiței sale. 
Amenințarea nu privește sim
plul individ ci istoria însăși 
prin exponenții ei. Ideea con-

Stefan Bănulescu:

„IARNA BĂRBAȚILOR11
servării străbate toată nuvela 
dîndu-i tulburătoare adîncime. 
Asupra dîrzeniei neamurilor 
din Glava — „sat singur, la 
stînga soare, la dreapta soare, 
în fată crivăț, în spate lupi“ — 
face considerații prevăzătoare, 
pline de aluzii bine strunite, 
un om care cunoaște satul. 
Omul are aerul unei iscoade 
trimisă de sat — deși nu este 
— care face istoria locuitorilor 
pentru a-i înfricoșa subtil pe 
asediatori. Glăvenii, zice el, au 
rude peste tot, pînă și în Tran
silvania, par oameni blînzi dar 
nu sînt Informatorul se apro
pie concentric de subiectul bă

nuit al interesului celor doi 
străini: Grigore Nereju. Aces
ta, mai spune el, e dintr-un 
neam de vrînceni care fac osul 
satului. Și cel căutat e ultimul 
din partea bărbătească a spiței. 
Așadar, înserarea nu e sec
vență cinematografică, epică 
pură, ci capitol de istorie mo
rală.

Conservîndu-și virtuțile, ca 
și obiceiurile ce le ilustrează, 
oamenii se opun degradării. E 
o rezistentă nearmată, nu mai 
puțin teribilă decît cealaltă 
însă avînd legile ei, aplicate cu 
strictele. Regimul adaptării 
duce la impresia de minerali

zare datorită acestei opoziții 
orgolioase în sens înalt. Civi
lizația înapoiată, calamitățile 
de tot fe’'i) n-au modificat 
structura omului. Existenta 
tragică a solidificat chiar sen
timentul de protectiune a reg
nurilor, de afecțiune pentru a- 
nimale și, evident, de păstrare 
a ordinii interioare. Sensul 
fundamental al lucrurilor e 
nealterat de ptezența catastro
fei și în asta stă uluitoarea 
putere de opunere. Rezistenta 
vine dintr-un fond uman forti
ficat prin repetiție, deci și ve
rificat, de generații întregi. 
Tragedia socială n-are cum ge« 

nera angoasa, neliniștea fioroa
să pentru că omul e un expo
nent cu simțul descendenței 
foarte dezvoltat. Tăcerea e 
semn de respect și Încredere 
fată de aceste acumulări expri
mate metaforic intr-sin cult al 
soarelui. Dominant e deci sen
timentul creației, iar tragedia 
nu e mărturisită, panicardă, ci 
gravă, privită calm nu cu re
semnare. ci cu un curaj admi
rabil. Superbul hohot de ris 
care plutește sfidător pe intin- 
derea apelor învolburate ce au 
cotropit satul (Mistreții erau 
blinzi) ca si crir.cena „vară pe 
viscol" — sintagma sugerînd 

răsturnarea ordinii naturale — 
nu sînt altceva decît semne — 
unul simbol, altul metaforă — 
ale puternicei umanități ultra
giate de împrejurări naturale 
ori sociale. Pe acest prag al 
creației lui, autorul „Iernii băr
baților" are subterane puncte 
de contact cu marea poezie a 
forței germinative care se ros
togolește în versurile unui Lu
cian Blaga. In măsura în care 
acela poate fi asociat lui Sado
veanu ar putea fi și tînărul 
prozator identificat în zona de 
sensibilitate a acestuia. Lucru 
sigur e că în cele mai bune 
pagini ale sale, Ștefan Bănules

cu are o adincă receptivitate 
de poet al prozei, iar dacă lu
crul nu transpare decît in sim
boluri si metafore e pentru că 
uroza modernă a disimulat po
ezia în ce! mai înalt grad. Pusă 
sub semnul unor astfel de dis- 
oonibilităti, care numai în chip 
facil ar putea fi etichetate 
-ent arhaizante, existenta oa

menilor care se împotrivesc 
distrugerilor de orice fel — 
graficul e de ia natural la so
cial. Incit volumul apare sur- 
prinzăior de unitar printr-o 
idee centrală — e învăluită cu 
adevărat de tragism

Izolarea socială a concentrat 
obiceiul devenit lege. Ecourile 
erorilor dinafară nu schimbă 
erdinea, pentrucă iată sublima 
etică mioritică a morții:

— „Cum e soarele ?
— Răsare și apune : Pepe

nele verde are miezul roșu, iar 
dovleacul e galben. Dunărea e 
între maluri, iar crapii — grași. 
Pămintul ne rabdă” (Vară și 
viscol). Soarele răsare și Du
nărea e Intre maluri, dispunem 
adică de clementa elementelor 
primare care solidifică ideea 
vieții. E un transport metafo
ric de vitalitate bucuroasă. 
Iată, deci, pe ce se sprijină ju
decata morală a oamenilor : pe 
respect fată de viată și de înfă
țișările ei, pe generozitatea re
ciprocă, pe disprețul de avari
ție și neomenie. Toate acestea 
sînt o ordine morală interioară 
căreia îi dau echilibru. Tragedia 
războiului le întunecă, le as
cunde insă nu le anulează. De 
aici, senzația că socialul spas
modic e sesizabil aici abia prin 
semne. în realitate el fiind tot 
atît de prezent ca peste tot. O 
contrapunere violent polemică 
întîlnim în „Masa cu oglinzi", 
în fond concepția acesteia e, 
schematic, balzaciană. Percepe

rea de la distantă a obiectivului, 
abordarea lui treptată, privirea 
pe părți etc. Izbitoare e im
presia că orașul încremenit e 
asaltat de agitația celor care 
pătrund în el, mînati de sco
puri diverse. Grupul de țărani 
e statuar, cei trei orășeni sînt 
hilari cu problemele lor mă
runte, domestice. în oraș e o 
acalmie plină de tensiune, ci
neva a comparat-o , cu aceea 
din orașul ciumat al lui 
Camus tn această atmosfe
ră, excelent sugerată, auto
rul plasează un memorabil 
„Memorial de amiază", un fel 
de jurnal în care e transcris 
un coșmar. Funcționarul, autor 
a) memorialului, înregistrează 
liniștea ca pe un supliciu. Obi
ceiurile pe care i se sprijinise 
liriiștea în timp „normal" se 
transformă în contrariul lor si 
toate lucrurile i se par intrate 
într-o sumbră perioadă de di
zolvare. O căruță cu un cal 
subliniază monstruos haosul li
niștii care plutește material 
peste oraș și omul nu-și mai 
află echilibrul pierdut. Masa 
cu oglinzi — iluzorie reflecta
re a echilibrului — emite ima
gini răsturnate — simptom al 
dezagregării resimțite de stra
niul personaj. Dar evenimen
tele nu ocolesc orașul de la 
marginea cîmpiei, cum zice un 
personaj, ignorînd că are 
în preajma sa pe unul a- 
tins grav de „evenimente". 
Lucrurile se precipită, sîntem 
în primele zile ale insurecției 
armate, țăranii trec prin oraș 
spre conacele boierilor pe care 
le iau în stăpînire ca pe un 
bun al lor de mult furat. în
treaga nuvelă e o excelentă 
cavalcadă a socialului.

C. STANESCU

orizont
cultural

PRIN
ATELIERE

Doua, 
microinterviuri
• Interlocutor: pic

torul VJOREL MAR- 
GINEANV

— In ce zonă a plasticii 
se înscriu preocupările ar
tistice ale dumneavoastră ?

— în ultimele lucrări mă 
simt atras în mod deosebit 
de peisaj, cu toate că nu 
neglijez compoziția sau 
portretul. încerc o sinteză 
organică între decorativ, pe 
care îl concep într-o aglo
merare de detalii semnifica
tive și o esență a sentimen
telor și stărilor umane mai 
profunde. Decorativul în 
sine nu e decît. un joc a- 
greabil de linii, volume sau 
culoare, dincolo de care nu 
răzbate decît foarte greu 
universul gîndurilor unui 
artist.

— Pregătiți ceva pentru 
viitoarele expoziții ?

— Da. Două peisaje, u- 
nul de iarnă și altul de 
toamnă, ca și florile de muș
cată. Vor intra, probabil, 
într-o expoziție colectivă 
mai mare. în stadiul ac
tual socotesc prematură o 
expoziție personală. Prefer 
să mai aștepț... și să mai 
lucrez, bineînțeles. Pentru 
Expoziția artelor decorative 
am mai pregătit cîteva pa
nouri realizate din frunze 
de plante și arbori aplicate 
pe pînza de sac. E o expe
riență și aștept confrunta
rea rezultatelor ei cu marele 
public, și cu exigența cri
ticii.

• Interlocutor: 
graficianul OCT AV
GRIGORESCU

— Am dori să ne pre
zentați cîteva amănunte 
privind evoluția creației 
personale.

— Aș începe, prin a 
spune că grafica actuală 
cunoaște faza unui prețios 
experiment, atît în tehnică, 
cit și în, tematică sau vizi
une. Se manifestă stiluri și 
tendințe variate. Consider 
ca un bun cîștigat faptul 
că au fost completate ve
chile tehnici ale gravurii 
în linoleum sau lemn aie 
căror densități în tratare și 
monocromare (alb-negru) 
deveniseră monotone, cu 
altele noi. In grafica noastră 
e tot mai vizibilă sensibili
tatea pentru culoare, ceea 
ce corespunde structurii su
fletești a celor mai mulți 
artiști ai noștri. în ce mă 
privește, această constatare 
este perfect aplicabilă.

— Ce lucrări sînt finisa
te, sau în curs de finisare?

— In ultimele lecrări în 
tuș încerc o îmbinare între 
principiul simultaneității în 
perceperea operei de artă 
caracteristic artelor plasti
ce și sudeesivitatea întîlni
tă în literatură sau muzică. 
E, dacă mă pot exprima 
astfel, un mariaj între spa
țiu și timp. Grafica mea 
actuală se ,,citește" în spa
tii succesive, în care- dese
nul reprezintă ideograme. 
Mai pot menționa ilustrații
le executate la un volum 
de poezii aie lui Tudor Ar- 
ghezi și ilustrațiile pentru 
opera lui M. Proust ,,ln 
căutarea timpului pierdut", 
din care cîteva vor apare 
în revista „Secolul XX".

C. CONSTANTINESCU

0 originală 
invitație 

Ia muzeu
Printre scurt metrajele 

programate în ultima vre
me pe ecranele bucurește- 
ne, atrag atenția două pe
licule care-1 invită pe spec
tator prin dopa , muzee de 
artă ale Capitalei. Este vor
ba de muzeul și casa ime
morială Cornel Medrea și 
Muzeul Zambaccian. Reali
zate de studioul Animaiilm, 
la cererea Sfatului popular 
al Capitalei, filmele reusesc 
să se detașeze de obișnui
tele producții cn caracter 
publicitar realizate anterior 
de același studio (ne refe
rim mai ales la pelicula 
lipsita de gust văzută în 
urmă cu cîteva luni intitu
lată „Povești de primăva
ră" și Ia neinspiratul re
portaj „Cluj 64“).

Filmul Închinat sculpto
rului Cornel Medrea prile
juiește un debut regizoral 
promițător in persoana ti- 
nărului critic de artă A- 
drian Petrinaenaru. Evoclnd 
viata artistului prin inter
mediul bogatei sale opere. 
Ulmul invită la popas în
delung în sălile muzeului. 
De notat partitura colora
tă din coloana sonoră a 
Ulmului, montajul său alert 
și frumoasa fotograiie a ta
lentatului operator de ima
gine Costache CiobOtaru.

Casa, devenită muzeu a 
criticului și coiecționaru- 

| lui de artă K. Zambac
cian, este dezvăluită cu toa
te comorile sale de frumu
sețe intr-un Ulm a cărui 
regie este semnată de ope
ratorii de imagine Nicu 
Stan si Elena Lallier. Pre
zentarea muzeului este tă
cută prin intermediul' unei 
tinere vizitatoare laelrita 
ilinca Tomoroveanu). ,

Plăcute și educative, a- 
ceste filme constituie, . in 
același timp, o călduroasă 
invitație către vizitareâ u- 
nor muzee poate mai puțin 
cunoscute ale Capitalei.A.' 
crizont 
cultural



UN CATALIZATOR

AL ȘTIINȚELOR

MATEMATICA
Coordonată

fundamentală
„Farmecele"

electro
CERIUELt

static Georg* Gucu

Cutremurele,
petrolul

și calculele
Interviul nostru

cu academicianul

MIRON NICOLESCU Conf. univ

Radiologul
v. SĂHLEANU

automat
&XS0T ta și—s;e medicele, .

iicexîic: ta fizroc-—roric: | In cifre"

S m

' Matematica

adîncuri

medicmet a pătruns azi ma
tematica?

— Nu găsesc nici un sector 
al brorogrei și al medicinei în 
care sâ mi apară o imixtiune 
matematică. Astăzi există teo
rii matematice bine stabilite 
ale fmtenenelor biologice: 
teoria matematică a creșterii, 
aceea a înmulțirii celulare, 
sau a transmiterii ereditare, 
sau a carcera genezei, sau teo
ria matematică a creșterii și 
i-muițirii populației, sau teo
ria matematică a excitabilită
ții celulare. Și sînt numai câ
teva exemple.

Să nu ■ uităm despre „mo- 
ielele* matematice ale dife- 
ritelor organe sau țesuturi. 
De pildă, modelele neuronilor 
— celulele sistemului nervos.

— La ce servesc aceste mo
dele?

— Interesul acestor mo
dele. ca și al teoriilor mate
matice ale diferitelor procese 
ale vieții, constă în ajutorul 
pe care-1 dau la înțelegerea 
fenomenelor intime respecți- 

ve. Un ajutor de o mare im
portanță a adus, de pildă, ma
tematica în biofizică și biochi
mie. Astăzi, altfel se pune 
problema reglării funcțiilor 
organismului nostru, de cînd 
a fost cherpată în ajutor teo
ria matematică a sistemului 
nervos autonom.

Și iată un exemplu concret, 
nesemnificativ la prima ve
dere. Este vorba despre ex
traordinarul ajutor pe care-1 
dă prelucrarea matematică 
mai elaborată (pe baza calcu
lului probabilităților), în cer
cetare. Astfel, de exemplu, în 
cercetarea eficacității -medica
mentelor, se pot tria foarte 
repede sute de substanțe, a- 
jungîndu-se iute la cea u- 
tilă. în acest fel, cu ajutorul 
matematicii, știința progre
sează mai rapid și mai direct, 
fără greșeli și ocoluri. Mate
matica constituie astăzi in
strumentul de fiecare zi al 
omului de știință

Sau, dacă dorești un exem
plu foarte recent de aplicare 

a matematicii în medicină: 
tratarea matematică a datelor 
medicale, în scopul punerii 
diagnosticului. Este vorba de 
transferarea operațiilor ne
cesare diagnosticului unei 
boli, asupra mașinilor de cal
cul. Astfel de „mașini de 
diagnostic11 care nu sî'nt alt
ceva decît mașini electronice 
cu programare specială, s-au 
construit în U.R.S.S. și în 
S.U.A.

— Ce se face la noi în țară 
în acest domeniu ?

— La noi în țară se aplică, 
mereu mai mult, metodele ma
tematice în cercetarea medi
cală. Problemele de teoria ma
tematică a fenomenelor bio
logice sînt astăzi studiate la 
centrul de calcul al Universi
tății din București. Un colec
tiv de biologie matematică 
funcționează la Institutul de 
Calcul din Cluj. La politehni
cele din București și din Ti
mișoara lucrează colective 
care se ocupă cu modelarea 
neuronului.

re-

far fa cew-

combinată
L P.

Ete. țgaaenrxniac rx 30X23

1*^ “3 •*!
STIINTA

deCalculatorul „Dacia-1* construit 
matematicienii elujeni

Foto: B. FU N DUBEA

1
Recent, un grup de 

ția „modelare zm 
versitatea cazani 

strait on aparat can 
cui rapid al repa 
temperaturilor în fiecare pcrxt r la orice 
adinei me a corpului unui barai.

Pentru ce este aeceaar aerai |Mte? 
Cunoscând aceste date, se pot alese meto
dele cele mai raționale pentru eseeteara 
lucrărilor. De asemenea, apar: 
evitarea formării fisurilor om dat adeseori 
provocate de diferentele de temperatei fc 
adîncime și la suprafața corpetai de bete 

Noul aparat se numește .etectratategra- 
torul static* și funcționează pztrr.it princ- 
piului modelării matematice. □ va patea fi 
folosit pentru construirea Erarajefcr, teorie- 
lor, marilor construcții de beton. Experimen
tarea sa la ridicarea a două centrale hidro
electrice din U.R.S.S. s-a soldat cu un succes 
deplin.

s-s ronstrait ri introdus ta 
âă analogă de calcul — co-

Deschiderea unei no: mine, din care se 
extrage cărbune sau metal, nu este un 
lucru foarte simplu. Dimpotrivă ! Mai 

iotii, trebuie binecunoscută situația zăcămân
tului de sub păminL După aceea, se stabi
lește unde trebc.e începută săparea, în ce 
direcție vor merge diferitele galerii subpă- 
minteoe, ce h—rime vor avea etc. Pe urmă, 

lucrările.
De curtnâ, acad. N. Menikov (U.R.S.S.) 

i descris o nord metodă pentru poiectarea 
.nărilor murise, bazată pe analiza mate

matică. Este vorba despre „metoda optima- 
roiffi < pentru stabilirea celei mai
rune șofați * facrărilcr miniere. Pentru sta- 
rilirea acestor sokrțu. se utilizează mașinile 
eX-tronjce de calcul.

într-adevir, folosind această metodă, in- 
■1 t.Jtri „Tenirogliiproșaht" a stabilit datele 
-tspecrive perriru două mine din Uniunea 
SovBxă. Rezultatele sînt mult mai econo-

ai

Firma americană „Packard Bell Compu
ter" a anunțat de curînd realizarea 
unei mașini de calculat cu dispozitiv 

pentru transformarea datelor. Această ma
șină pune matematica la îndemîna ingineri
lor, cercetătorilor și calculatorilor din cele 
mai diverse domenii de activitate !

Despre ce este vorba ?
Despre o mașină care se poate folosi 

pentru a modela zborul cosmic, diferitele 
procese din industria chimică, din industria 
petrolului, din cercetările asupra atomului. 
Dar nu numai atît: ea servește la calcula
rea matematică a regimului reactorilor, la 
transmiterea căldurii, la... Lista s-ar putea 
mult mări.

Un dispozitiv de calculat cu cifre, imprimă 
datele de la intrare și ieșire și transformă 
datele cifrice în date interpretate.

pztrr.it


344 pag.

TELEGRAMA

In EDITURA POLITICĂ
a apărut:

Wilfred Burchett:

RĂZBOI ÎN JUNGLĂ

Sport
Silite de antrenament și laboratoarele 
late cu aparate și instalații cu ajutorul

Iși Însușesc mai temeinic

dm Capitală 
nroiesor: sau 
•ico-taet>ce

redacției
Ceorgeta Damian — Școala 

generală de 8 ani nr. 2 Slobozia.
Ne-ai scris că ești hotărâtă să 

urmezi școala pedagogică. O ase
menea școală există la Tr. Măgu
rele. Durata studiilor este de 6 
ani, iar admiterea se face pe bază 
de concurs. Se susțin probe la 
limba română și matematică — 
scris și oral — si o probă prac
tică la muzică (care este elimi
natorie).

Concursul de admitere are loc 
ân perioada 17—27 iunie a.c. •

Ioan Hărăț — Str. Stejarilor 36 
Hunedoara.

Supărarea dv. nu este înteme
iată. Doriți să urmați cursurile 
școlii tehnice de maiștri. Una 
din condițiile care se cer pentru 
a fi admis la concursul de admi
tere. este vechimea de cel puțin 
5 ani în meseria de cocsar. Or, 
dumneavoastră încă nu îndepli
niți această cerință.

Gheorghe Canacheu — Zalău.
Școala tehnică de exnloatare și 

întreținere auto din cadrul Minis
terului Transporturilor și Teleco
municațiilor pregătește tehnicieni 
pentru exploatarea și întreținerea 
parcurilor auto și are durata de 
studii de 2 ani. Pot frecventa a- 
ceastă scoală absolvenții școlilor 
medii de cultură generală cu di
ploma de maturitate, vîrsta mi
nimă 27 de ani. Obiectele la care 
se dă examen în cadrul concursu
lui de admitere sînt : matema
tică — scris și oral, fizică — oral 
și lucrare grafică la desen tehnic. 
Adresa : str. Vorniceni nr. 29. ra
ionul 23 August — București.

,.C u R S A PĂCII"

Cu prilejul aniversării a 20 
de ani de la eliberarea Austriei 
și a 10 ani de la semnarea Tra
tatului de Stat, prin care Austria 
a fost restabilită ca stat suveran 
și independent, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populare Ro
mâne, a trimis o telegramă de 
felicitări ministrului federal al 
afacerilor externe al Republicii 
Austria, dr. Bruno Kreisky.

10,50 lei

Autorul, cunoscut publicist aus
tralian, descrie in carte cele vă
zute in timpul celor șapte luni pe
trecute recent printre luptătorii 
Frontului national de eliberare 
dip Vietnamul de sud

Cartea este ilustrată cu fotogra
fii făcute de autor la fata locului.

Declarațiile directorului

Expoziției industriale austriece

Cu prilejul închiderii Expozi
ției industriale austriece, care 
a fost organizată la București 
între 3 și 13 mai, directorul aces
teia, dr. W. Foramitti, a decla
rat următoarele :

Vă pot spune cu multă satis
facție și bucurie personală că fe
lul în care expoziția noastră a 
fost primită de public a depășit 
toate așteptările noastre. Am a- 
vut deosebita onoare de a primi 
vizita conducătorilor țării dv. Ș' 
de a le putea prezenta personal 
exponatele. Reprezentanții fir
melor austriece au acut totodată 
prilejul să stea de vorbă nu nu
mai cu delegații întreprinderilor 
românești de comerț exterior, ci 
d cu numeroși tehnicieni și ingi
neri care au vizitat expoziția.

Referindu-se la rezultatele 
practice ale expoziției, directorul

acesteia a subliniat : In ce pri
vește partea comercială, sîntem 
mulțumiți. După cum știți, ma
joritatea firmelor reprezentate 
aici sînt de mai mulți ani cu
noscute pe piața românească, au 
hune relații comerciale cu între
prinderile românești de comerț 
exterior.

După ce și-a împărtășit impre
siile culese în timpul vizitei la 
București, oaspetele a spus în 
încheiere : Eu, personal, prețu
iesc foarte mult Bucureștiul. Sint 
aici pentru a patra sau a cincea 
oară și mă simt ca acasă. Aș 
rrca să nudfumesc pentru atitu
dinea prietenească, ospitalieră, a 
vizitatorilor bucttreșteni, pen
tru sprijinul de -arc ne-om bucu
rat aici în tot timpul expoziției.

(Agerpre*

Sport

Informații
Vineri, 14 mai. o delegație 

culturală din R.P. Chineză, 
condusă de Li Cian, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului 
pentru relații culturale cu 
străinătatea, a sosit în Capita
lă in vederea încheierii unui 
nou acord cultural între R. P. 
Română și 11.P. Chineză.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația R.P. Chi
neze a fost întîmpinată de 
Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Ion Moraru, vicepreședinte ai 
C.S.C.A., precum și de func
ționari superiori din M A E.

Au fost de față Van Tun, 
însărcinat cu afe^eri ad-inte- 
rim al R.P. Chineze in R.P. 
Română, și membri ai amba
sadei.

★

de scriitori con-
Zaharia Stancu, 

al Uniunii scrii-

Nicoleta M. Veleanu, comuna 
Cornu, raionul Calafat.

„Din gama de idei și simță
minte adunate în poemul „Sla
vă partidului", reiese nemărginita 
dragoste a poetului Păunescu față 
de țară. El dă glas frumuseților 
și bogățiilor patriei, cîntă hărni
cia oamenilor muncii care, sub 
steagul desfășurat al partidului, 
luptă pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste. Printre aceștia 
mă număr și eu și împărtășesc 
aceleași sentimente".

Ți-am îndeplinit dorința de a-i 
transmite poetului Adrian Păunes
cu urările de noi succese. Iți do
rim și noi spor la învățătură. Aș
teptăm să ne scrii despre faptele 
cele mai interesante din cadrul 
colectivului, despre țelurile pe 
care v-ați propus să le atingeți 
și mai ales cum ați pornit la 
realizarea lor.

Cea de-a 6-a etapi 
a „Cursei Picii* Ber
lin — Praga — Varșo
via s-a disputat ieri 
pe traseul Hlumec — 
Pardubice, contra cro- 
nometrului individual. 
Cel mai bun rezultat 
l-a obținut polonezul 
Rajumund Zielinski. 
Surpriza etapei a fost 
abandonul lui Alexei 
Petrov, purtătorul tri
coului galben.

Ciclistul român Con
stantin Dumitrescu s-a 
clasat pe locul 7 la 
1'01“ fată de învingă
tor. Deși a beneficiat

de o „plecare' 
Dumitrescu a 
un 
cit

buni, 
marcat 

timp mai slab de
ll recomandaseră

performantele sale 
acest gen 
Totuși.
două tile

In
de întreceri, 
în ultimele 
Dumitrescu

30 de 
fnmtee 
Mepre- o

a ficat un «fort se
rios de a recaae'î 
minutele pierdute 
etapa a 3-a. reuswd 
un salt de 
locuri spre 
c ’asa men tuiul
zentantul nostru se 
află acum pe local 6 
la 438*. in unea 1 
Lebedev, noul lider 
clasamentului.

Pe echipe, etapa 
fost cistigatĂ de R. 
Germană, urmată 
R. S 
R P Pol. 
mână. 1 
U R SS

a
D. 
fie 

Cehoslovaci,
mă . R. P Rr> 

Fran ta. Belgia.
ta I* Ca ln

isrgKâ* a

PE SCURT
Etapa I in

ti.1 firii șt tinerele de la -Au- 
tetand" vor zncwpe ccncursu- 
rtJe ta xeste rle. menționând 
că «startul îr.’.rzLat * s-ar da- 
■.cra mor motive— obiective 

ă capricioasă etc), 
e cert : angajamer.-

taă de a iw-gan-za cit mai 
uifiutt întrecerile primei 
tape trebuie îndeplinit

■

asociațiile»

prin

• Stadionul Republi
cii din Capitală găi 
duiește duminică u 
nou cuplai fotbaliștii 
în cadrul etapei 
22-a a campionatn 
categoriei A ln d 
chidere 
15.15 
reții 
Farul 
de la 
București va 
Dinamo Pitești

sportive din Capitală

O delegație 
dusă de acad, 
vicepreședinte 
torîlor. a plecat în R D. Ger
mană. unde participă la manife
stările organizate la Berlin și 

eimar, cu prilejul împlinirii â 
20 de ani de la victoria asupra 
fascismului.

Din delegație mai fac parte 
scriitorii Eusebiu Camilar, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Române, Alecu Ivan-Ghi- 
lia și Paul Schuster.

* '
Vineri și-a încheiat vizite 

în țara noastră, înapoindu-se 
'in Franța, prof. Jean Orcel, 
directorul Laboratoarelor de 
mineralogie din Paris.

Timp de 10 zile, oaspetele 
a vizitat instituții de învăță- 
mînt superior și cultural-ști- 
ințifice din București și din 
tară, localități pitorești, a ți
nut conferințe de specialitate. 
Oaspetele francez a fost pri
mit de acad. Ilie Murgulescu, 
președintele ‘ ‘ - - -
Române.

Academiei R. P.
Ei ne-au relatat preocupa

rea activiștilor clubului pen
tru organizarea în cele mai 
bune condiții a primei eta
pe a Spartachiadei de vară.

Deocamdată, însă, rezultate
le înregistrate nu sint pe mă
sura posibilităților. Mai mult 
de jumătate din cele 63 de 
asociații sportive din raionul 
N. Bâlcescu nu au organizat 
nici măcar deschiderea fes
tivă a competiției. Despre în
treceri, nici vorbă. Cum se 
explică această situație ? Ac
tiviștii sportivi cu care 
discutat afirmă că au < 
alte sarcini, datorită 
Spartachiada de vară 
putut începe în toate 
țiile la termenul stabilit prin 
regulament. Și, desigur, nici 
vremea nu s-a dovedit prea... 
favorabilă.

Timpul nu așteaptă. Au tre
cut patru săptămâni de la 
data începerii primei etape a 
Spartachiadei de vară. Măsu
rile preconizate da activiștii 
clubului „Constructorul", ca 
și de alte asociații și cluburi 
sînt bune. Ele trebuie însă 
înfăptuite cît mai urgent.

★

„Tractorul" dinLa clubul
Brașov au început vineri lu
crările unei consfătuiri 
țară cu tema: 
maselor plastice 
rii".

La consfătuire participă re
prezentanți ai Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini și ai C.C.S., specialiști din 
institute de cercetări și din 
peste 40 de întreprinderi meta
lurgice și constructoare de ma
șini din țară.

în discuțiile purtate, parti- 
cipanții au recomandat noi 
căi pentru extinderea maselor 
plastice în construcția de ma
șini.

Lucrările consfătuirii con
tinuă.

pe
„Utilizarea 
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existat 
cărora 
nu a 
asocia-
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(i s-a 
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Tinac

• Scurt interviu la clu
bul „Constructorul".

Ion Tiriac l-a 
cu 6—2, 3—6. 

pe australianul 
Davidson

Interlocutori : tovarășii Du
mitru Dincâ. secretar cu pro
blemele organizatorice și Va
sale Dumitru, șeful comisiei de

• In turneul inter
national de tenis de 
la Florența, jucătorul 
român 
învins
6—4
Owen
calificat pentru 
finale. Anterior, 
eliminase pe italianul 
Ciardi si pe austra
lianul Bowerv.

Veselia acestor suporteri ai 
„Știin(ei"-Craiova are o ex
plicație sigură: ultimul 
meci a lost in favoarea ju

cătorilor olteni

sportivă SJ».

R tri

Ritm și calitate
ln cîteva zile. tocat '• fi

George Tudora, șeiul unei echipe de fie
rari betoniști: „Toate lucrările care mi-au tost 
repartizate le-am predat cu 10—15 zile mai de
vreme. Cu această hotărire mă Îndrept ți 

către turbina nr. 2 a centralei electrice"

a» cere o
cu «Je < 

fi câMtrfi cu I—

Asocațxa sportivă de la 
Combinat^' 6e cauc'.uc-Jri 

ÎW de 1 
Aproape toți

Toma Ton 
gaze: „'•letoda de girsa 
aici Împletește 
lății. Vom ridica zifruc pi

de la 
Progresul But 

intilnește 
Constanta 
ora 17

ICAB.

a.r«-
3 3*»
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• Start proautttor fi la 
CmtctacwZ'.

a V-a* a învins -Sectorul 
•mr-cni’v* eu 3—1 Ca f 
Dintre rezultatele înregis 
te la handbal, menționăm 
torta echipei feminine a sec
ției a V-a in meciul cu _Tă 
băcăria* si a echipei d® băieți 
de la secția a Ii-a in meciul ca 
selecționata „Laboratorului*" 
La haltere au concurat, pină 
in prezent, peste 200 de ti
neri. S-au evidențiat Tudo*- 
Iancu. Atanase Baltă. Gheor
ghe Marinescu. Ion Bivolaru. 
Todor Bâdinici și alții.

contribuția directă a comite
tului U.TAL și a consiliului 
asortați» sportive. Există con
diții ca și aceste întreceri să 
confirme frumoasele rezultate 
obținute în competițiile prece
dente desfășurate la „Autobu-

Tinerti și tmere’e de 
Urina «Autobuzul"* n-au fos: 
invitați penă acum cîteva zik 
la startul întrecerilor Spar- 
tachiades de vară. Vina o 
poartă, desigur, consiliul a 
sedatfii sportive. comite
tul U. T. M. care nu au 
luaî dm timp măsurile nece
sare pentru organizarea com
petiției. Condiții există. La 
-Autobuzul' s-a amenajat
o fn imoasă bază sportivă, s-a 
pregătit popicâria și s-a re
vizuit magazia cu echipament 
sportiv. Toate acestea sînt, de 
fapt— invitații pentru spor
tivi. Dar consiliul asociației 
s; comitetul U.T.M. trebuie să 
ta măsurile necesare pentru 
întocmirea listelor de partici
pant! și organizarea întrece- 
T"ixOT- Tovarășul Constantin 
Gngoriu, instructorul sportiv 
al asociației, ne-a asigurat că

(Urmare din pag. I)

de cazane pînă acum. Cînd eram pe 
șantier, „cazangiii" executau lucrările 
de finisare și pregăteau cazanul pentru 
probele hidraulice. „Angajamentul nos
tru, este de a începe probele hidraulice 
pe 20 mai — ne spune tovarășul tng. 
Alexandru Labunțev, șeful lotului de 
montaj cazan — dar îl vom apropia cu 
5 zile".

Creșterea gradului de preasamblare 
la sol de la 60 Ia sută, cît era înainte, 
Ia 85 Ia sută, realizat la acest cazan, 
modificarea și îmbunătățirea tehnolo
giei de montaj au permis montorilor să 
execute numai lucrări de calitate, să 
depășească toate termenele prevăzute în 
grafice. Nicolae Turiga, Stafie Mihai 
(omul de șoc al șantierului ; acolo unde 
sînt lucrări grele, este și el) — șefi de 
brigadă Manole Stefănescu-șef de echi
pă. Ion Neagu. Nicolae Aricesteanu 
montori — iată pe cîțiva dintre înfăp
tuitorii acestor rezultate.

Construcția centralei 

începe cu...
acoperișul

Fierarii betoniști din echipa lui Geor
ge Tudora, vechi „șantierist" (cunos- 
cuți în tot șantierul pentru calitatea 
lucrărilor), tocmai se pregăteau de ple
care de la centrala electrică cu gaze.

Nicolae Coti, inginerul șef adjunct, îi 
felicita pe băieți. Un gest a cărui semni
ficație am deslușit-o mai tîrziu.

Stratul de apă freatică — povestește 
inginerul șef adjunct — ne-a dat multă 
bătaie de cap. Mai ales că în această 
perioadă a mai și plouat. Ritmul de 
lucru era periclitat. Dar echipa lui 
Tudora a fost la „înălțime". La înălțime 

au fost și ceilalți conztmrton. «ar- £ 
s-a terminat ia rimp barem caLyr 
286 de pilofi care susția sala man wiles’, 
s-au turnat fandațule tvrbiaetor r. ale 
celorlalte utilaje, tn prezent, se fac pre
gătiri pentru glisarea peretufir centra
lei. La construcția centralei cu gete, 
prin adoptarea unei solețzi propuse de 
^ntier, se folosește liftarea acoperișu
lui odată cu clădirea. Deci, eowsfuctia 
centralei începe ce —acoperișul.

Sala mașinilor, in lungime de C3 m 
și lată de 30 m, are o arhitectură deo
sebită, al cărei scop este să micșoreze 
zgomotul produs de detenta gazelor. 
Cei trei pereți »i centralei vor fi execu
tați concomitent prin glisare eantinai. 
Instalația de glisare care poartă pe 
„umerii" ei acoperișul montat la supra
față (grinzile metalice ale aeoperișnlui 
cîntăresc 127 de tone) este pregătită. 
Metoda — cu soluțiile adoptate aici — 
se aplică pentru prima dată în țară. Ea 
împletește cerințele ritmului cu ale 
calității, întrucît permite ridicarea zil
nică a clădirii cu lj2 m. Colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni este 
hotărît să termine lucrarea in 15 zile. 
Cei doi ingineri care conduc lucrările 
de glisare — Nicolae Con, inginer șef- 
adjunct și Ion Calotă, șeful lotului V, 
împreună cu maiștrii Gh. Tonciulescu 
și Nicolae Hanganu, specialiști în aceste 
lucrări, și-au pregătit pină la ultimul 
amănunt oamenii din echipe pentru 
cunoașterea perfectă a lucrărilor de 
glisare.

„Sîntem hotărîți — spunea inginerul 
Calotă — să creăm front de lucru 
montotilor cu 15 zile mai devreme. 
După înălțarea cu 5 m a acoperișului 
glisat, vom putea începe lucrările de 
turnare a elevației turbinelor. O dată 
ajunși ăici. fioi, constructorii, vom pre
da „cheia" mpntorului".

,J, un mic defect!... 

II rezolvam repede*‘
Si totuși, obiectivul nr. 1 care con- 

diționează punerea in funcțiune a pri
ciului grup de la centrala electrică de 
termoficare. este stația de epurare clii- 
• â.că a apelor. De aici trebuie să por- 
neescă spre sala cazonelor apa demine
ralizată.

AnalUăm graficele de execuție a lu
crărilor la acest obiectiv. Montarea li
niei conductei de la filtrele de limpe
zire a apei s-a terminat cu 5 zile mai 
devreme. Dirigintele de șantier al be
neficiarului — prezent la discuție — 
adaugă; „în condiții de calitate foarte 
bună'. Graficul de -execuție indică, la 
alte poziții o rămînere în urmă. Tova
rășul I. Petrovanu, inginer șef-adjunct, 
arată cauzele acestei situații:

— Uzina „Vulcttn" ne-a creat greu
tăți peste care noi, montorii, n-am pu
tut trece. Uzina nu a respectat terme
nele prevăzute în contractul pe anul 
trecut și contractul a trebuit reînnoit. 
Noile termene au fost, ce-i drept, res
pectate. Am primit, în schimb, utilaje 
necorespunzătoare din punct de vedere 
calitativ, care necesită remedieri.

Cităm, spre edificare, textul unei mi
nute încheiate între conducerea șan
tierului și ing. Ion Furtună din cadrul 
serviciului C.T.C. al Uzinei „Vulcan" : 
„Filtrele menționate mai sus (se înșiră 
filtrele) sînt executate greșit, corpul 
acestora nerespectînd unghiul de axia- 
litate față de capac. Din această cauză, 
flanșele nu mai corespund ca poziție". 
Reprezentantul C.T.C. recunoaște gre
șelile de execuție și dă asigurări — în 
aceeași minută — că „pînă Ia ziua de 
24 aprilie va trimite o echipă pentru 
efectuarea remedierilor".

Au trebuit să treacă cîteva zile pînă 
cînd uzina și-a trimis reprezentanți pe 

șantier să execute remedierile. Mon- 
torti — în timpul acesta — au așteptat. 
Au așteptat: pe 25, pe 26, pe 27, pe 28, 
pe 29. Au așteptat pe 2, pe 3, pe 4, pe 
5 mai. Ce a urmat în ziua de 6 mai, 
vă redăm în întregime.

Inginerul I. Petrovanu ne relata că 
Uzina „Vulcan" a provocat întîrzierea 
lucrărilor de montaj cu peste 20 de zile. 
N-a apucat tovarășul inginer să ter
mine explicația și pe ușă a intrat șeful 
uneia din echipele de la „Vulcan" care 
executase filtrele cu pricina — Nicolae 
Munteanu. Se prezintă scurt:

— Sînt de la Uzina „Vulcan". Am 
auzit că aveți nevoie de ajutorul 
nostru (în paranteză fie spus, ar fi fost 
de dorit să nu fie nevoie de un ase
menea „ajutor").

I se explică tovarășului Munteanu 
de ce „ajutor" au nevoie montorii.

— A — veni repede părerea șefului 
de echipă — un mic defect! 11 rezol
văm repede și plecăm...

Cînd a mers la fața locului în hala 
filtrelor și a văzut Cît de „mic" este 
defectul, șeful de echipă și-a pus mii- 
nile în cap. Abia acum îi apărea în 
față „opera" realizată în uzină. A mai 
căutat dînsul niște explicații („Să ve
deți : eu am sesizat proiectantul, dar 
acesta nu a ținut cont de părerea 
mea") și apoi s-a apucat de lucru. Era 
treabă serioasă, de cîteva zile.

Uneori „auxiliarul" 

devine bară
Concluzia generală pe șantier este că 

ritmul de lucru e bun. Și e adevărat. 
Stadiul lucrărilor la obiectivele pentru 
primul grup se prezintă în avans față 
de termenele prevăzute în grafice. 
însă e tot atît de adevărat că ritmul 
putea fi și mai bun. Și asta cu o sin
gură condiție: o mâi bună și eficientă 
colaborare între constructori, montori, 
furnizori, proiectanți și... beneficiar.

„Colaborarea" aceasta și-a arătat 
roadele chiar în ziua vizitei pe șantier. 
Se efectuau unele remedieri la lucră
rile de montaj — la stația de epurare 
a apei, se modificau unele conducte de 
la turbina 1 și se refăceau unele su
duri.

— Cum se explică aceasta ? — îl în
trebăm pe tovarășul inginer Nicolae 
Boncea — șef de șantier la montaj.

— Pînă în luna martie — ne spune 
dînsul — n-am avut organ C.T.C. pe 
șantier. De cînd l-am numit pe tova
rășul inginer Radu Buzea, care să răs
pundă de această problemă, se exer
cită un control exigent asupra cali
tății lucrărilor. Am luat și măsuri care 
să stimuleze calitatea. Sporurile de 
șantier și premierile se acordă, în pri
mul rînd, în raport cu calitatea lucră
rilor executate.

Constructorul, la rîndul lui, începe 
discuția despre calitate cu lucrările de 
la fundațiile turbinelor, care sint exe
cutate — după cum spun beneficiarul 
și montorul — ireproșabil. Nu-i place 
însă să vorbească și despre unele lu
crări secundare. La executarea platfor
melor de la cazanul 2 au existat multe 
abateri de la proiect; la fel și la struc
tura de rezistență a stației de epurare 
chimică. Oare să fie vorba de o cla
sificare a exigenței pe lucrări de bază 
și lucrări „auxiliare" ?

Proiectantul a ținut să se încadreze 
și el în acest lanț de... mici slăbiciuni. 
Intre proiectul de construcție și cel de 
montaj au apărut uneori nepotriviri: 
la stingătorul de var de la epurarea 
chimică, intersectarea traseelor cablu
rilor cu ale conductelor, la cazanul 
nr. 1, canalele de aer cald nu s-au 
putut monta din cauză că intrau în 
grinzile antiseismice etc.

Pare paradoxal, dar și beneficiarul 
iși face singur greutăți. Deși proiectele 

sosesc la timp și deci constructorul în
cepe „atacarea" lucrărilor, beneficiarul 
face completări — prin dispoziție de 
șantier — după ce... lucrările au fost 
executate. Nu o dată s-au anulat unele 
prefabricate deja executate, s-a modi
ficat poziția pieselor metalice îngro
pate în planșee (la degazări s-au făc' t 
modificări cînd constructorul se pre<Silll|( 
tea să predea lucrarea la montaj). ȘT 
dacă însuși beneficiarul iși face singur 
greutăți, de ce n-ar face atunci și 
I.R.T.A. ? Stația de betoane a stat de 
mai multe ori din lipsa... autobasculan
telor. Aprovizionarea punctelor de lu
cru cu beton a suferit uneori din această 
cauză. Fără aceste lipsuri și greutăți, 
lucrările de construcții și montaj ar fi 
fost devansate cu cel puțin o lună de 
zile.

tiu cuvintul furnizorii 

și proiectantul

De pe șantier ne-am îndreptat către 
furnizori și proiectant Am considerat 
necesar să cunoaștem și părerea acesto
ra. Bineînțeles, a. Celor în cauză. Uzina 
„Vulcan", principalul furnizor, mai are 
de livrat 41 tone de utilaje (6 filtre și 
un rezervor-cisternă), care sînt planifi
cate a fi executate pină la 30 iunie.

Inginerul LACHE ENE
director tehnic al Uzinei „Vulcan" :

— Cunoaștem, că intrarea în funcțiune 
a primului grup este condiționată de 
montarea unui filtru tonic. Pentru a- 
ceasta am luat măsuri să executăm in 
prima urgență acest filtru.

Adresăm tovarășului director o în
trebare :

— Cunoașteți că montorii sînt ne
mulțumiți de calitatea unor filtre io
nice livrate de uzină ?
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frigări de stuiiș, pe care Anghel 
Saligny le întrevedea acum pa- 
tru-cinci decenii, au devenit as
tăzi o realitate.
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jri de recoltă.

ÎNVINGĂTORII Cînd nu ciugulește,
cerșește...

i-l închipui Infrun- 
tînd cu semeție ra
falele viatului și ale 
ploii abundente, a- 
dăpostit sub num- 

| taua sa cauciucată ;
sau protejindu-și 

ochii cu pălăria de paie in zilele 
călduroase, cind aerul tremură 
pină departe in zare... Iar în fața 
privirilor sale, dincolo de mlaș
tini și stufărișuri, fluviul lunecă 
leneș, auriu-argintat sub po
topul de lumină și căldură. Dar 
tiu fluviul este obiectivul acestor 
atente observații ci lunca Dună
rii acoperită pină departe de 
smîrcuri, bălți, păduri de răchi
tă și arbuști de plopi. El știa că 
dedesubtul acestor ape nemișca
te, provenite din marile revăr
sări de primăvară, dedesubtul a- 
cestei vegetații mustoase și a- 
proape nefolositoare, se ascunde 
un pămint irosit zadarnic, un pa- 
mint roditor, frate bun cu nă
molul fertil al luncii Nilului. El 
mai știa că la noi in țară, lunca 
fluviului oferă posibilități de ex
ploatare intensivă pentru ..g- - 
cultură, poate mai avantajoase, 
din toate punctele de vedere, t - 
oriunde. Visa la îndiguiri inrub- 
mersibile, la moduri de desecare 
specifice acestor locun. intr-un 
cuvint la toate mijloacele pe care 
tehnica acelei vremi le putea 
oferi pentru a smulge pămintu'. 
de sub ape, pentru a se putea 
practica o agricultură intensivă 
pe locurile îndiguite. Iar la lu
crările unei comisii de specialiști 
înființată in anul 1910 in cadrul 
Ministerului Agriculturii șt-a ex
pus punctul său de vedere înain
tat.

Acest bărbat visător, îndrăzneț, 
se numea Anghel Saligny.

Dar opiniile sale progresiste, 
bazate pe temeinice studii, pe 
concepții pline de curai, n-au 
fost luate in seamă.

Și bogata luncă a Durăni cu 
cele 570000 de hectare ale uile 
a rămas pe mai departe u» rm 
sălbatec al peștelui ți al pesări- 
lor. Iar încercările timide ale 
oamenilor de a folosi tereaanie 
eliberate sporadic de tub plat,jfu 
lunecoasă a apelor, tucerviri 
nesprijinite de nimeni, e»ca ia- 
vmse, spulberate de noi revăr
sări, culturile înecate, munca 
frîntă, irosită.

Valorificarea păm'mturdor aco
perite de ape a cunoscut arucrr- 
tizarea practică abia îi au 
noștri cind a început ai w-': 
avint fi mai ales cu crme dus cu 
în ce mai puternice. Efortul ti
tanic de a separa pămintul de 
apă, de a-l fecunda cu ascuțiș-.', 
fierului de plug, de a culeg-' 
roadele boabelor însăminfate, te 
apropie acum de un final tr:- 
torios.

In urma sarcinilor trasate de 
cel de-al lll-lea Ccng-r> ai pen
dulai nostru, pâninterile -r-r - 
ale marii lunci a fluviului eu 
devenit, în mare parte, ogpe-a 
întinse, mănoase, agausu de pe 
care se recoltează meri acnMări 
de cereale, ajungi-du-te -i : n- 
diții de irigare, la adevărate re
corduri (astfel, în smeir luturi s-s 
obținut o producție de 
9 000 kg porumb boabe -. 
tar), iar in condiții tumuade 
nîndu-se, de asemenea, 
însemnate (producția ■ 
terenuri neirigate atingind 
între 5 000—6 000 
boabe la hectar).

Visele romantice 
ție a digurilor, de

de cu 
detec

invitație 
la inspirație

, .Ferestrei*' 
dintre ploi

I ■

la toate cotele
— Mi-a comunicat ingibuenA șei Ca- 

stea. Am trimis oameni, deși m era a- 
bligația noastră, care au rcnMrita de
fecțiunile imediat. Noi executăm 
pentru toate șantierele. Uzm* a luat 
măsuri de tipizare a acestora. Pentru 
^Termocentrala București-Sud ---. z-. 
executat 36 de filtre ionice de ^nsen- 
siuni diferite. £ norma! c: !z ‘ z -. 
ele să fi apărut anumite nepotriviri — 
mai ales că din uzină au plecat aenM*- 
tate. Observația făcută la proiectul fil
trului (distribuitoarele r.:. încap pe g . z 
de vizitare) este adevărată. De- trebz.e 
să aveți în vedere că nci. uzina, '.e-e- 
executat după tema de proiectare 
a I.S.P.E.-ului, proiecta-.:-: cc-

Preocuparea uzinei de a trimite șan
tierului înainte de termen unsl din fil
trele care condiționează punerea in 
funcțiune este lăudabilă. Ne surprind, 
în răspunsul tovarășului director, ei- 
teva lucruri. „Era normal — se spun» 
în răspuns — ca la 2—3 filtre să apar* 
anumite nopotriviri". Dar de ce era nor
mal ? Nu puteau fi executate și ele fără 
greșeli ? în răspuns se spune, de ase 
menea, că nu era obligația uzinei să 
execute remedierile. Ne permitem o 
întrebare : dar a cui era obligația ? 
Răspunsul e : a Uzinei „Vulcan", care 
este datoare să livreze șantierului U 
timp și de bună calitate utilajele.

front de lucru asigurat ți utilajele ne
cesare — asigurate de constructor — 
«oi vom devansa mult ți aceste lucrări.

«e-am respectat angajamentul cu 
rmtileîe din lipsa membranelor de cau
ciuc. Acum. Brașovul a început să ne 
livreze aceste membrane ți noi vom face 
totul ce montorul să nu fie obligat să e- 
reeute provizorate la circuitul apei. Le 
vom expedia pe șantier în mod eșalo
nat, pe măsură ce vor fi executate.

Ing. M. BRATU
(IS.P.E.) proiectantul șef

(Urmare din pag. I)

Bine - la îimp
rerolic sporite

le LTM 
im ra.oa-
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tent căutările celelalte, 
ze luminare a orizontului săi» 
ie gindtre generală. Canmatea 
cunoștințelor, bogăția niforma- 
țwi se clădea, parcă ji mc: 
solid, cu lianml f ora fie n: al 
percepem înaltelor scopuri ți 
misiuni cară revin constructo
rului.
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zice. i« primul riad, o «auî 
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ce metode i> 
e grea de expîi- 

Fapt esta eă la Roznoc c 
bea: St de dnlghen, la 
era a laa: de la racepu: 
Citera ssetode ri«t insă 
t: bu orțanixaior al in- 

rntss ia c-.gadă si pasiona: 
edogog al meseriei, ei este în 

«ceiar. nmp «« mancitor de-o 
exactuaîe matematică, ince- 
pind cu intrarea pe poarta 
santierulai, pină la data pre- 
văxată pentru realizarea sar

de 
de 
ne

uțin — foarte pu
țin. Să știe 
toate, cite 
Așa, pentru 
men, ca să 
față într-o 
versație. Ăsta e i- 

dealul lui Puișor. Pentru acest 
ideal, Puișor ciugulește de di
mineață pină seara. Strictul 
necesar. Numai puțin, foarte 
puțin, atît cit ii trebuie ca să 
iasă bazma curată. Pe urmi
— după ce trec examenele — 
n-are importanță... după el 
potopul...

Așa a căpătat Puișor arta 
de a ciuguli. Căci Piiișor nu 
ciugulește ca oricine. Ca stu
dent nu știe să studieze, dar ce 
e al lui e al lui — știe să ciu
gulească. Dacă în bibliografie 
e trecută studierea unui autor
— nici prin cap nu-i trece
să-i citească opera. Dă ime
diat buzna prin prefețe și re
cenzii. O carte fără prefață i 
se pare o barbarie : — Adică 
să nu-mi dea 
mă oblige să 
citesc ? £ o
crimă... Șt de 
acolo — Pui
șor cu ciocul 
lui incult ți ex
perimentat ciu
gulește citera 
aprecieri „re
prezentant al 
rom a n t is- 
mului*. citera 
date _A»ul naș
terii ți al mar
ții', titlurile cărților^, ți cu 
asta se socotește pus la punct.

Jiu cine știe — dar mă rog. 
strictul necesar.

După ce examenele trec, 
trec ți palidele lui cunoștințe. 
Fhtvșor nu regretă : „Pentru 
examen le-am învățat, de a- 
am nu mai au nici un rost. 
Cervantes cu ale 
ale mele*.

în privința 
Puișor a ajuns la 
performanță. Cite odată ciu
gulește considerații generale, 
citeodată amănuntul semnifi
cativ ; de la caz la caz, ciugu
lește chiar ți cite o pagină în
treagă, o învață pe de rost, ca 
să dea impresie de seriozitate. 
Dar -----
asta 
rire. 
la o 
n-are timp să citească, Puișor 
cerșește. în preajma exame
nului. Pur ți simplu cerșește. 
Cerșește de la colegi, date, 
nume de autori, considerații 
critice, repede. Vrea să înghită 
cit moi mult ți cit mai repede.

— Hai, spune-mi repede, re-

din 
ceva. 
exa- 
facă 
con-

rezumatul, să

FOILETON
de

Teodor Mazilu

pede de tot, anul nașterii, 
opera, contemporanii, am
bianța socială... ecoul stîrnit 
de opera lui...

Pe culoare, in cîteva minute, 
Puișor vrea să înghită toată 
cultura de la Platon pină la 
Brecht. Merge cu traista de 
la un coleg la altul. De la 
unul cerșește „anul nașterii", 
de la celălalt „sensul filozofic 
al operei". Fiecare dă ce are : 
Puișor nu e mofturos.

— Dragă, spune-mi repede 
Rilke a avut și momente de 
depresiune sufletească ? A a- 
vut crize de misticism ? Re
pede, dragă, repde...

Puișor ciugulește.
Cînd nu ciugulește, cerșește.
Cînd nici nu ciugulește, nici 

nu cerșește, trage cu urechea. 
Puișor prinde din zbor. A, cu 
cită ușurință prinde o frază 
din zbor, o infașcă și încearcă 
s-o folosească. A, da... Cervan
tes... parcă spunea cineva că 
literatura lui s-a născut din 
critica romanelor cavalerești 

trad iț tona
le 1 Așa să fie 
oare ? Ce prin
de din zbor, 
Puișor încearcă 
să verifice. își 
ia și el măsu
rile lui de pre
vedere...

— Mă băieți 
e adevărat ce 
se spune des
pre Cervan
tes... ?! Ați au-

lui. eu cu

ciugulUului, 
o adevărată

ți ciugulitul cere timp ; 
a fost trista lui descope- 
Atunci, Puișor s-a gindit 
soluție mai simplă. Cind

zit și voi ?
Puișor confundă informația 

culturală cu zvonurile... Parcă 
a fost unu’ Cervantes care.. E 
adevărat că Thomas Mann a 
scris „Moartea la Veneția" ? 
E adevărat sau minte Silvia 
cum are ea obiceiul?

Puișor nu vrea să învețe.
El nu vrea decit s-o scoată 

la capăt.
Vastitatea culturii nu-l în

grijorează ; el e băiat de viață, 
se descurcă: „Cîteva fraze 
despre eroul principal... su
biectul, îi mai trag ceva cu 
importanța descoperirilor geo
grafice. și mă descurc eu... 
Accentuez caracterul progre
sist al operei... și văd eu pe 
urmă".

Dar deși ciugulește de multă 
vreme, Puișor n-a reușit să a- 
dune nici măcar strictul nece
sar după care tînjește. Acele 
puține cunoștințe pe care ori 
le-a ciugulit, ori le-a cerșit — 
se invirtesc în capul lui și bie
tul Puișor nu mai înțelege ni
mic. Cine a scris „Moartea la 
Veneția" ? ! Thomas Mann, 
Brătescu Voinești ? Vai, că 
multi scriitori mai sînt !...

Sărmane Puișor !...

Cinematografe

Ing. VICA STOICA 
directorul 

Întreprinderii „Anticorozivul"
— Noi avem de executat pentru șan

tierul centralei electrice cauciucările la 
cald și la rece și ventilele. Cauciucările 
la cald ale filtrelor le-am executat cu 
15 zile mai devreme. Dorim să devan
săm și cauciucările la rece pe care le 
execută muncitorii noștri pe șantier. Am 
fost acum cîteva zile la termocentrală 
și am constatat personal că lucrările se 
execută de calitate. Am luat măsuri, la 
cererea șantierului, să mai trimitem o 
echipă care să lucreze în schimbul II 
la lucrările de sablaj. Dacă avem

— Centrala electrică de termoficare 
București-Sud este proiectată integral 
ia noi in țară. Primul proiect integral 
executat în țară a fost cel pentru ex
tinderea centralei de la Grozăvești. 
Pină la aceste lucrări, noi proiectam 
numai partea de construcție. E adevă
rat că au apărut unele nepotriviri în
tre proiectul de construcții și cel de 
montaj. Ele puteau fi evitate dacă spe
cialiștii noștri, care au participat la ela
borarea proiectului, ar fi avut legături 
mai strînse cu șantierul, cu furnizorii 
de utilaje și instalații. Observația fă
cută cu privire la asistența tehnică este 
justă. Pină acum mergeau pe șantier 
un număr restrîns de proiectanți. Vom 
lua măsuri ca în fiecare săptămînă o 
grupă de proiectanți să fie prezentă pe 
șantier pentru a da asistență tehnică.

în ce privește filtrele ionice noi am 
dat tema de proiectare (dimensiunea și 
caracteristicile tehnologice), iar proiec
tul de execuție a fost întocmit de Uzi
na „Vulcan". Uzina nu ne-a trimis spre 
avizare proiectul ca să putem constata 
dacă distribuitoarele pot fi montate și 
demontate prin gura de vizitare. Nu 
este normal așa.

Nu e firesc ca pentru înlocuirea dis
tribuitorului in timpul unei revizii, să 
demontezi integral filtrul.

Pe șantier am constatat unele „pro
vizorate". Lucrările de la instalația de 
circulație a apei deja au început pe 
unele improvizații. La fel la instalația

de lumină și camera de comandă. V-am 
ruga să ne spuneți la cit aproximați 
aceste lucrări și dacă în calitate 
proiectant șef le veți aviza ?

„în ce privește provizoratele de la 
instalația de apă nu voi fi de acord 
ele. Trebuia ca întreprinderea 
corozivul" să trimită la timp ventilele. 
Nu vom fi de acord cu nici un provizo
rat pentru lucrările prevăzute cu utilaje 
ți instalații din țară.

Cu provizoratele de la instalația e- 
lectrică și camera de comandă care se 
ridică (montare, demontare, instalare 
definitivă) la aproape 1500 000 de 
lei, este altă problemă. Noi am dat la 
timp proiectul și specificațiile de mate
riale din import (la sfîrșitul anului 
1963) dar nu au fost contractate. Acum 
direcția generală din ministerul nostru 
ne-a cerut să facem o instalație provizo
rie pe care am discutat-o deja cu șan
tierul".

Cînd am plecat de la I.S.P.E., tova
rășul ing. M. Bratu, împreună cu co
laboratorii săi, inginerii: M. Marinescu 
— instalații electrice, C. Popescu — con
structor, C. Petrea — mecanic, P. Tutu- 
nea — arhitect, M. Perceanu — mecanic 
epurare chimică, S. Mambel — instala
ții interioare și I. Dragomir — hidro
tehnic, se pregăteau să se deplaseze pe 
șantierul București-Sud.

Considerăm lăudabilă inițiativa Di
recției generale a energiei electrice din 
M.M.E.E. de a trimite constructori și 
montori la centrala electrică cu turbină 
cu gaze, Nu înțelegem însă de ce nu 
s-au luat măsuri pentru a nu se ajunge 
la provizorate. Explicația dată, potrivit 
căreia cheltuielile pentru provizorate, 
în cazul instalației electrice, vor fi e- 
chivalate de energia furnizată pină la 
executarea instalației definitive — este 
și ea... „un provizorat". Pentru că, dacă 
se luau măsuri din timp, se furniza 
economiei naționale aceeași cantitate de 
energie și fără nici un leu cheltuieli 
suplimentare.

de

cu
„Anti-

plan ți pînă la econo- 
materiale. Covaci nu 
'îl ‘igneșt: daeă-l tn- 
rpre așa cevaCo
te lasă pe tinjeală, 

așteaptă să-î dea cineva 
să facă un lucru și dacă 
s că-l face, curintul lui e 
t. Ori pe cine ai întreba 

>re omul acesta iți va 
te că este, prin modul cum 

iți face meseria, un om excep
țional.

—De la țtiința pe care-o cere 
postul de director, pină la 
munca celui ce are în dotarea 
sa doar un fierăstrău și-un 
chuer. omul poate fi, la locul 
iui. un om de bază.

Doru Optică și Cornelia Munteanu, principalii animatori ai 
cercului filatelic al Casei de cultură din Măgurele 

Foto: AGERPREST E L E V
SÎMBĂTĂ 15 MAI

19,00 Jurnalul televiziunii. 19,20 
Pentru copii : Povestiri pe dege
te : Intîmplări în... coșul cu atâ 
— povestire de Mioara Cremene. 
19,45 Umor pe compartimente : 
Caducelul lui Esculap. 20,45 Mu
zici populară românească, 21,15

(Din viața animalelor (XXX). 21,45 
Interviu pe portativ. în încheiere ; 
Buletin de știri. Sport. Buletin 
meteorologic.

DUMINICA 16 MAI

8,50 Gimnastica de înviorare Ia. 
domiciliu. 9,00 Reteta gospodinei 
-- transmisiune de la restaurantul

NEAMUL 
cinemascop 
'(completare 
15: 18; 21), București (completare 
ȘOPÎRLE — 9,30;
20,30), Melodia (completare 
PÎRLE — 8,30; 11,15; 16; 19), Flamu
ra (completare SPORT nr. 2-1965 — 
10; 13; 16,15; 19,30). CASA Rl- 
CORDI : Republica (9,30; 12,15; 
16; 18,45; 21,30), Capitol (8: 10,30; 
13,15; 16; 18,45; 21,30), Stadionul 
Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare — 
orele 20), Grădina „Doina" (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 20), To
mis (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30) ; 
la grădină — orele 19,45). FER
NAND COW-BOY : Luceafărul 
(completare COMORI DE ARTĂ 
ROMANEASCĂ — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Feroviar
(completare ALBINELE ȘI OAME
NII — 8,30; 10,45; 13 ; 15,30; 18;
20.30) , Excelsior (completare AL
BINELE ȘI OAMENII — 9,30; 
11,45 14; 16,30; 19; 21,30), Grădi
na „Progresul" str. Ion Vidu nr. 5
— orele 20), Arenele Libertății 
(str. 11 iunie — orele 20), Modern 
(completare POVESTE AFRICANĂ
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45 ;
21). OMUL CARE ADUCE PLOA
IA : Carpați (9,15; 11,30; 13,45;
16). IANOȘIK — cinemascop (am
bele serii) ; Festival 
14,15;
nă —
19.30) . 
FON : 
TUL PRIETENIEI —

Moșilor

ȘOIMÂREȘTILOR — 
(ambele serii) : Patria 

ȘOPÎRLE — 9; 12 ;

12,30; 17,30 ;
so-

12 ; 
qrădi- 
orete 

BU 
COL- 
16,15;

(9,45, 
16,30; 18,45; 21 ; la 
Pasajul Eforie — 

CRONICA UNUI 
Buzești (completare

14 ;
18,45; 21), Moșilor (completare 
VALURILE DEASUPRA NOASTRĂ 
— 15,30; 18; 20,30). NU TE ATIN
GE DE FERICIRE : Victoria (com
pletare PALMIRA «.— 10; 12; 14 , 
16; 18,15; 20,30), Grivița (comple
tare ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ nr. 5- 

20,30),1965 — 10; 12; 16; 18,15;
Volga (completare PRAGA FĂRĂ 
OCHELARI — 10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30). O STEA CADE DIN CER 
—' cinemascop : Central (10,30;

12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
CÎNT1ND ÎN PLOAIE : Lumina 
completare SPORT nr. 2-1965 — 
9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
SOȚII ÎN ORAȘ : Union (comple
tare CALATIS — 14,1'5; 16,30 ;
18,45; 21), Munca (completare 
CALATIS — 14; 16,15; 18,30 ;
20,45). ANIMALELE : Doina (com
pletare IEPURAȘUL ȘI FlNTÎNA-
— 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30 I
20,30), Unirea (completare COL
ȚUL PRIETENIEI — 16; 18,15; -,
la grădină — orele 20,30), Vitan 
(completare PIONIERIA nr. 2-1965
— 16; 18; 20,15 ; la grădină — 
orele 19,45). DRUMURILE CELUI 
DE-AL CINCILEA. CONTINENT
— COMORI DE ARTĂ ROMA
NEASCĂ - RAPSODIE UNGARĂ

— OMULEȚUL DE PLASTELINĂ t
Timpuri Noi (9—15 în continuare ; 
17; 19; 21). FATA ÎN DOLIU: 
Giulești (completare VENIȚI CU 
NOI — 16; 18; 20), Bucegi (com
pletare PIONIERIA nr. 2-1965 —
10; 12; 16; 18.15; 20,30). REGINA 
CÎNTECELOR : Cultural (10,30 ; 
15,30; 18; 20,30), Grădina „Buzești" 
(str. Buzești nr. 9-11 — orele 20). 
CĂPITANUL FRACASSE — cine
mascop : înfrățirea între popoare 
(completare DINOSAURII — 10,30; 
15,45; 18; 20,15). SCARAMOUCHE
— cinemascop : Dacia (9,30 ; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 211, Gră
dina „Bucegi" (Bd. 1 Mai nr. 57
— orele 20), Floreasca (10; 12 ;
16; 18,15; 20,30). GAUDEAMUS
IGITUR : Cosmos (16; 18: 20), Fe
rentari (completare SPORT nr. 2- 
1965 — 16; 18,15; 20,30).

TEATRUL 
„BARBU DELAVRANCEA"

prezintă în curînd:

AMPHITRYON 38“ de Jean Giraudoux

In distribuție: Dimitrie Dunea, Anda Caropol, Constantin 
Rășchitor, Voicu Jorj, Dorina Lazăr, Aurel Tunsoiu, Vasile 

Ichim, Margareta Dumitrescu, Ștefania Georgescu.
Regia: Dinu Cernescu 
Decoruri: Arh. VI. Popov

I Z I E
,,Perla". 9,30 Emisiune pentru co
pii și tineretul școlar. 11,00 Emi
siune pentru sate. 13,30 Duminică 
sportivă. Fotbal — transmisiune 
de la Moscova a întîlnirii dintre 
echipele Uniunii Sovietice și Aus
triei f transmisiuni de la Bucu
rești și Iași : meciuri de fotbal 
programate în etapa a XXII-a a

campionatului republican. 19,00 
Jurnalul televiziunii. 19,20 Filmul 
„Celulele amețite". 19,40 Filmul „Li- 
li". 21,00 Concertul orchestrei de 
estradă a Radioteleviziunii — 
transmisiune din studioul de con
certe al Radioteleviziunii. 22,10 
Buletin de știri. 22,20 Telesport. 
In încheiere : Buletin meteorologic.



„Mărșăluind
cu Caamano"
CCRESPONDENTUL AGENȚIEI U. P. I.

RELATEAZĂ: • ÎN INIMA 

„SECTORULUI REBEL" • ÎNCREDEREA 

MULȚIMII • „NU ȘTIU ENGLEZA"

Corespondentul agenției 
U.P.I., Jack V. Fox, care a vi
zitat recent Santo Domingo, 
scrie într-un reportaj al său 
intitulat „MĂRȘĂLUIND CU 
CAAMANO".

mă îndreptam spre cartierul general 
al rebelilor situat într-o parte izo
lată a orașului, colonelul Francisco Gaa- 
mano Deno și mina lui dreaptă. Hector 
Aristy, ieșeau din clădire. Era înconjurat 
de oamenii săi de gardă. Unul care nu 
depășea 17 ani purta o cămașă sport și 
avea în mină o armă. Altul era îmbrăcat 
într-o uniformă de camuflaj de junglă cu 
o cască în cap. Președintele hotărise să 
iacă o vizită la cei răniți aflați într-un 
spital catolic din apropiere și să iasă pe 
străzile aglomerate pentru a îmbărbăta 
populația... Caamano este un om cu o în
fățișare plăcută și care inspiră siguranță. 
Era Îmbrăcat într-o cămașă și pantaloni 
caki. Două stilouri cu pastă ieșeau din 
buzunarul de Ia piept al cămășii. Un pis
tol îi atirna la șold. Nu purta nici o de
corație sau vreun semn distinctiv care 
indice gradul.

in spital, Caamano s-a aplecat asupra 
paturilor celor răniți strîngindu-le miinile 
și vorbind cu aceștia în șoaptă. Unul din
tre cei care mă însoțeau mi-a tradus spu
sele lui: „Sintem mîndri de voi, nu vom 
pierde". Caamano s-a adresat unui număr 
de aproximativ 10 oameni și a ieșit apoi 
în stradă.

Mergind prin mijlocul străzii populația 
a început să-l recunoască. De la balcoa
nele clădirilor, bărbați și femei aplaudau 
și strigau „Viva Caamano'. La fiecare 
colț de stradă numărul celor care s-au 
adunat în jurul lui Caamano creștea, unii 
purtînd arme, alții fiind neinarmați. Am 
mers pînă în Parcul Independenței, inima 
sectorului rebel. Aici Caamano a rostit o

să-i

ste o senzație neobișnuită să 
mărșăluiești prin sectorul re
bel al acestui oraș cu o 'mul
țime agitind puști și mitra- 

! Here și scandind „Yankei pă- 
1 răsiți Santo Domingo". Rebe
lii (așa ii denumește corespon

dentul U.P.I. pe insurgenți — n.r) înar
mați mă priveau cu suspiciune de
oarece eu nu strigam. In timp ce

scurtă cuvîntare celor aproximativ 300 de 
persoane care-1 înconjurau. El a declarat 
că nu va renunța niciodată Ia luptă, și 
nu se va retrage de pe pozițiile cucerite 
nici un pas. Populația din jurul meu ova
ționa Ia îiecare frază a lui. Caamano s-a 
îndreptat apoi spre o altă stradă, mulți
mea care-1 înconjura crescind din clipă 
în clipă. O femeie cu o fetiță de vreo 
cinci ani în brațe s-a desprins din rntlfi- 
me și s-a indreptat spre Caamano pentru 
a-I îmbrățișa.

Puternice ovații au marcat drumul de 
la ultimele două blocuri aflate lingă „pos
tul de comandă' al iui Caamano. Mi-a 
fost imposibil să mă mai deplasez. M-am 
aflat în apropierea iui Caamano și a oa
menilor săi. Caamano a intrat la cartierul 
său general, iar eu am rămas in mijlocul 
mulțimii a cărei antipatie iată de ameri
cani m-a izbit. Mi-au fost aruncate priviri 
reci din mulțime, dar nimeni nu m-a lovi-, 
nu m-a împins și nici nu nu-a făcut vreun 
rău. Am zărit apoi un om cu o valiză de 
medicamente, ceea ce m-a făcut să cred 
că acesta este doctor și pe care l-am în
trebat : „Cum pot să ajung la clădirea 
teleioanelor ?'. El m-a privit și intr-o en
gleză perfectă, mi-a spus: Nu știu en
gleza'.

A fost o zi neobișnuită. Fanfara militară 
a celei de-a 82-a divizii de trupe aero
purtate americane străbatea coridorul care 
desparte „zona de securitate' americană 
de cea a rebelilor, cîntind imnul marinei, 
in timp ce oamenii de pe străzi strigau : 
„Yankee go home' și aruncau cu pietre.

Lucrările Comisiei Tulburările
de dezarmare O.N.U.
Intervenția reprezentantului 

R. P. Române
NEW YORK 14 (Agerpres). 

— La New Y’ork iși continuă 
lucrările Comisia de dezarma
re a Organizației Națiunilor 
Unite. în ședința din 13 mai a 
luat cuvântul reprezentantul 
Republicii Populare Române, 
ambasadorul Mihail Hașe
ganu.

Reamintind condițiile inter
naționale in care Comisia de 
dezarmare iși desfășoară lu
crările, vorbitorul a arătat că 
aceasta „trebuie să determine 
o sporire a spiritului de răs
pundere cu care sînt privite 
discuțiile din acest for, o creș
tere a eforturilor în vederea 
eliminării focarelor de neli
niște care tulbură atmosfera 
internațională".

M. Hașeganu a exprimat re
gretul și reprobarea opiniei 
publice din România față de

acțiunae agresive de tipul ce
lor din Vietnam 
blica Dominicană.

din insula Mauriciu
upă recenta vizită în insula Mauriciu a ministrului bri
tanic pentru problemele coloniilor, Anthony Greenwood, 
situația din acest teritoriu s-a agravat continuu. In pre
zent s-a ajuns la o încordare deosebit de puternică. 
Zilnic au loc ciocniri care se soldează cu morți și răniți. 
După cum transmit agențiile de presă, ciocnirile din 
insula Mauriciu au Ia bază divergențele dintre cele două 
politice în problema obținerii independenței. Cum s-au

și Repu- 
acțhim 

care dau naștere la focare 
de încordare m lume, tind să 
înăbușe mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor și în 
acest fel înrăutățesc situația 
internațională.

-Republica Populară Româ
nă — a spus vorbitorul ■— 
este profund interesată în în
sănătoșirea climatului politic 
internațional și statornicirea 
unor relații de înțelegere și 
cooperare intre state, in elibe
rarea tuturor popoarelor de 
coșmarul unei conflagrații nu
cleare, in schimbarea unei si
tuații internaționale în care, 
ori de cîte ori și oriunde iz
bucnește un conflict, soarta 
păcii generale este pusă 
pericol".

Reprezentantul român a 
• clarat că R. P. Română 

pronunță în mod constant 
pentru interzicerea și distru
gerea armelor nucleare și ca 
un prim pas în această direc
ție, pentru asumarea de către 
state a angajamentului 
nu folosi cel 
armă.

El a arătat, 
R. P. Română acordă impor
tanța cuvenită și altor măsuri 
care ar putea contribui la 
destinderea încordării, la sta
bilirea unui climat de încre
dere în relațiile dintre state, 
creînd astfel premizele nece
sare dezarmării generale.

O importanță deosebită ar 
avea în condițiile actuale rea
lizarea unor asemenea măsuri 
ca retragerea trupelor și li
chidarea bazelor militare de 
pe teritorii străine, desființa
rea blocurilor militare.

M. Hașeganu a declarat că 
este necesară restabilirea de 
urgență a drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze „întrucît 
este de neconceput rezolvarea 
eficace a problemelor dezar
mării în lipsa uneia dintre 
puterile nucleare".

în

mari partide
născut aceste divergențe și care este substratul lor ?

E bine cunosput că pînă la 
construirea Canalului de Suez 
insula Mauriciu a constituit o ex
celentă escală în drumul europe
nilor spre India, care au trans
format-o într-un însemnat antre
pozit al produselor 
țară.

Francezii, care o 
olandezi în 1715, (rebotezînd-o 
..Insula Franței") încep s-o popu
leze cu sclavi aduși din Africa, 
pe care îi silesc să lucreze în fo
losul proprietarilor întinselor 
plantații de trestie de zahăr. A- 
cești proprietari, în mare parte 
francezi, dar alături de ei și olan
dezi, stabilindu-se aici refuză 
eliberarea sclavilor chiar și după 
decretul Convenției. Coloniștii 
vor merge și mai departe. Ei vor 
transforma insula într-un cuib de 
corsari care, la începutul secolu
lui trecut, periclita securitatea 
traficului marin în zona Ocea
nului Indian; prilej binevenit 
pentru englezi: însfirșit puteau 
interveni. Ei pun stăpînire pe 
insulă în 1810, și-i redau vechiul 
nume Mauriciu (sau Mauritius, 
cum îi spun în prezent englezii). 
Sclavia este menținută totuși încă 
un sfert de veac; abia în 1835 
sclavii sînt eliberați.

Necesitățile de mină de lucru 
trebuiau totuși acoperite în con
tinuare, cu atât mai mult cu cit 
plantațiile de trestie de zahăr 
luaseră o dezvoltare tot mai mare 
(în prezent această plantă ocupă 
85 la sută din terenurile culti
vate). S-a apelat atunci la in
dieni, a căror migrație în insula 
Mauriciu a cunoscut o perioadă 
de boom. Alături de indieni au 
sosit în insulă și locuitori din alte 
țări.

Așa au fost puse bazele actua
lei structuri multinaționale a 
populației insulei Mauriciu. Din 
cei peste 750 000 de locuitori, 67 
la sută sînt indieni, 30 la sută 
mauritieni, adică urmași ai ve
chilor coloniști europeni și ai 
sclavilor africani, iar 2,5 la sută 
sînt chinezi.

Eterogenitatea națională a insu
larilor nu putea fi, desigur, prin 
ea însăși, generatoare de conflic
te. Altfel stau, însă, lucrurile 
cînd această structură multina
țională este folosită în mod deli
berat de către autorități în sco
pul perpetuării dominației colo
niale. Exact așa s-a întâmplat în 
insula Mauriciu. Mai întâi crearea 
partidelor politice a fost în așa 
fel dirijată îneît ele să se consti
tuie pe bază națională. Astfel, 
Partidul Muncii, cel mai mare 
partid din colonie, cuprinde în 
cea mai mare parte indieni, în 
timp ce Partidul mauritian, al 
doilea ca importanță, cuprinde, 
după cum îl arată și numele, mai 
ales mauritieni.

în continuare, s-a menținut un 
conflict perpetuu între cele două 
partide pe criteriul supremației 
naționale. Acest conflict s-a as-

din această

preiau de la

cuțit la maximum cînd s-a pus 
problema acordării independenței 
insulei. Autoritățile coloniale au 
lăsat să se înțeleagă că în cazul 
cînd insula și-ar dobîndi inde
pendența, populația mauritiană, 
minoritară, va avea de suferit 
din partea celei indiene. S-a reu
șit, astfel, ca Partidul mauritian 
să se ralieze tezei cu privire la

de
se

actuale.

Noi R. P. Chineză
a efectuat a douaasupra R. D. Vietnam

atacuri aeriene americane

TENSIUNE LA SANTO DOMINGO
Noi elemente de tensiune 

survenite în cursul nopții de 
joi spre vineri au agravat 
și mai mult situația din capi
tala Republicii Dominicane, 
Santo Domingo. Cinci avioane 
care au decolat de pe baza de 
la San Isidro au bombardat 
și mitraliat în mai multe rîn
duri pozițiile deținute de in
surgenți, obiectivul principal 
al atacului lor fiind postul 
de radio aflat în mîinile insur
genților.

Pe de altă parte, puternice 
schimburi de focuri s-au pro
dus între forțele insurgenților 
și trupele americane, care au 
depășit zona de demarcație și 
au încercat să pătrundă dincolo 
de „zona de securitate". Tru
pele americane, care înainta
seră cîțiva zeci de metri în 
zona ocupată de insurgenți au 
fost respinse pe pozițiile ini
țiale ca urmare a unei riposte 
puternice. In cursul acestor 
ciocniri dintre insurgenți și 
intervenționiști, doi soldați a- 
mericani au fost omorîți. Nu se 
cunosc pierderile insurgenți
lor.

Atmosfera de la Santo Do
mingo, scrie agenția FRANCE 
PRESSE, s-a înrăutățit mult, 
ca urmare a acțiunilor trupe
lor intervenționiste și atacu
rilor avioanelor de la baza 
San Isidro. Perspectiva regle
mentării pașnice a crizei do
minicane a devenit acum și 
mai îndepărtată.

Ministrul de externe din 
guvernul Caamano, Jottin 
Cury, a trimis Consiliului de 
Securitate și secretarului ge
neral al O.N.U. o declarație 
în care se arată că orașul 
„Santo Domingo este scena u- 
nor evenimente tragice și c‘ă 
se află în pericol iminent de 
a fi distrus". Documentul 
menționează atît atacul aerian 
asupra postului de radio, cît 
și poziția de luptă luată de 
trupele americane din Santo 
Domingo. Arătînd că atacu
rile aeriene au fost întreprin
se de la Baza San Isidro „con
trolată de forțele americane 
de ocupație", documentul a- 
daugă că „aceasta înseamnă 
că atacurile aeriene au fost 
făcute, în Cele din urmă, cu

consimțămîntul forțelor Sta
telor Unite sau la ordinul a- 
cestora". în continuare, docu
mentul arată că O.S.A. „este 
incapabilă să rezolve situația 
din Republica Dominicană și 
să se opună cererilor State
lor Unite".

Ca urmare, Consiliul de 
Securitate s-a întrunit vineri 
dimineața într-o sesiune ur
gentă pentru a relua dezba
terile privind Republica Do
minicană, unde situația se ca
racterizează, potrivit agenției 
FRANCE PRESSE, „printr-o 
reluare a luptelor". După ce 
președintele Consiliului a dat 
citire declarației guvernului 
Caamano la propunerea Ior
daniei, Malayeziei și Coastei 
de Fildeș, Consiliul de Secu
ritate a adoptat în unanimi
tate o rezoluție care exprimă 
profundul interes al Consiliu
lui față de evenimentele din 
Republica Dominicană și cere 
încetarea imediată a focului. 
Rezoluția invită, de asemenea, 
secretarul general al O.N.U. 
să trimită, ca o măsură urgen
tă, un reprezentant al său în 
Republica Dominicană, care 
apoi să prezinte un raport în 
Consiliul de Securitate asupra 
situației

HANOI 
siunea de 
Comandament al Armatei popu
lare vietnameze, a adresat Comi
siei internaționale de suprave
ghere și control din Vietnam o 
scrisoare de protest împotriva u- 
nor noi acțiuni agresive ale for
țelor americane și such-vietna- 
meze.

La 13 mai, avioane americane 
și sud-vietnameze au bombardat 
și mitraliat în mai multe rînduri 
numeroase teritorii populate din

14 (Agerpres). — Mi- 
legătură a înaltului

provinciile Nghe An și Ha Tinh, 
precum și insula Con Co, din nor
dul zonei demilitarizate. A fost 
doborît un avion.

Alte grupuri de avioane au e- 
fectuat zboruri provocatoare și de 
recunoaștere deasupra altor teri
torii ale R. D. Vietnam.

în aceeași zi, numeroase nave 
de război ale flotei a 7-a au pă
truns în golful Bac Bo și au e- 
fectuat, împreună cu forțe ae
riene americane, operațiuni pro
vocatoare în largul Coastelor 
nord-vietnameze.

explozie nucleară

Comunicatul

Agenției China Nouă

de a
dintîi această

totodată, că

----•----

Succes conservator
m alegerile din Anglia

Luptele de la Bac Lieu

FRANȚA. — Ve 
cel de-al doilea Salon de a- 
vioane de agrement, deschis 
pe aerodromul Tousue—le 

Noble

LONDRA 14 «Agerpres). — 
miMrtrk alegerilor munici

pale din Anglia, la care au 
ipat alegători din 33 de 
$i 81 de comune au dat 
de cauză opoziției con- 
oare. Rezultatele obți

nute (cu excepția a numai 4 
din cele 356 consilii munici
pale) sînt următoarele: parti
dul conservator a obținut un 
câștig net de 545 de locuri, în 
timp ce partidul laburist a în
registrat o pierdere de 371 de 
locuri. Partidul liberal a pier
dut de asemenea. 174 de locuri.

Casa Centrală a Armatei So
vietice din Moscova a avut 
loc o adunare festivă consa
crată aniversării a 10 ani de 
la încheierea Tratatului de la 
Varșovia. Despre importanța 
acestui Tratat a vorbit mare
șalul R. Malinovski, ministrul 
apărării al U.R.S.S.

CAIRO. — „Zece țări arabe — 
R.A.U., Irak, Kuweit, Siria, Iorda
nia, Arabia Saudită, Yemen, Li
ban, Algeria și Sudan — au hotărît 
pînă in prezent să rupă relațiile 
diplomatice cu R. F. Germană ca 
urmare a recunoașterii Izraelului 
de către guvernul vest-german 
scrie ziarul „Al Ahram".

SAIGON 14 (Agerpres). — 
In provincia sud-vietnameză 
Bac Lieu, la circa 200 de km 
sud-est de Saigon, au avut 
loc joi violente lupte între 
forțele patriotice și trupele 
guvernamentale, sprijinite de 
aviația americană. Corespon
denții de presă din Saigon re
latează că luptele au început 
în zorii zilei și au durat pînă 
la căderea nopții. De ambele 
părți au fost înregistrate pier
deri în arme, muniții și în oa
meni. Mai multe elicoptere a- 
mericane au fost avariate, iar 
piloții răniți. Un purtător de 
cuvînt militar american a a-

nunțat că aviația S.U.A. a fo
losit bombe cu napalm. Cores
pondentul agenției France 
Presse relatează că în ciuda 
superiorității numerice a tru
pelor guvernamentale și inten
sității ofensivei, detașamente
le de patrioți au rezistat „cu 
un curaj extraordinar". Mai 
bine de trei ore ei au doborît 
la pămînt toți soldații guver
namentali care încercau să or
ganizeze un asalt împotriva 
lor.

Vineri, patrioții au atacat o 
patrulă din apropierea bazei 
aeriene americane de la Da 
Nang.

PEKIN 14 (Agerpres). — In
tr-un comunicat transmis de 
agenția China Nouă se anunță 
că la 14 mai în R. P. Chineză 
a fost efectuată O a doua ex
plozie atomică.

Comunicatul subliniază că 
„R. P. Chineză dezvoltă arma 
nucleară exclusiv în scopuri 
de apărare și nu va fi nicio
dată prima care să folosească 
armele nucleare. Poporul chi
nez speră sincer că nu va a- 
vea loc niciodată un război 
nuclear".

„Guvernul și poporul 
nez — se spune în comunicat 
— vor lupta, ca și pînă acum 
pentru realizarea țelului no
bil al interzicerii și distruge
rii totale a armelor nucleare".

C.C. al P.C. Chinez și Consi
liul de Stat al R. P. Chineze 
au adresat felicitări militari
lor, lucrătorilor, tehnicienilor, 
oamenilor de știință și între
gului personal care a contri
buit la realizarea cu succes a 
experienței.

STOCKHOLM. — Ziarul suedez 
„Expressen", care a furnizat re
cent informațiile ce au permis po
liției să aresteze clțiva membri ai 
unei organizații neonaziste su
edeze, a relevat joi că „fuhrerul" 
acestei organizații, Bjoern Lund- 
ahl, era membru al Ku-Klux-Kla- 
nului. Ziarul a publicat în facsi
mil carnetul lui Lundahl de ade
rare la Ku-Klux-Klan, semnat de 
către Horace Sherman Miller, 
prin care i se conferea titlul de 
„mare dragon' în „clanul nr. 1".

MOSCOVA. — Agenția TASS a- 
nuntă că la 14 mai Leonid Brejnev 
l-a primit pe Dang Quang Minh 
șeful reprezentanței permanente 
din Moscova a Frontului național 
de eliberare a Vietnamului de sud, 
însoțit de funcționari ai reprezen
tanței.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire în cursul căreia au 
fost abordate probleme ale luptei 
poporului sud-vietnamez pentru 
libertate și independentă.

și

PE SCURT

ostul de radio Sanaa a anunțat că președin
tele Republicii Arabe Yemen, Al Sallal, a 
semnat un decret cu privire la înființarea 
Consiliului republican al Republicii Arabe 
Yemen prevăzut de constituția provizorie a- 
doptată recent și de rezoluțiile Conferinței 
naționale yemenite de Ia Khamer. Consiliul

va ocupa de îndeplinirea hotărîrilor Conferinței 
la Khamer privind instaurarea păcii și stabilității 
Yemen. în competența sa va intra, de asemenea, 

aprobarea măsurilor social-economice luate de gu
vern.

Cei 195 000 km p ai Yemenu
lui ocupă extremitatea sud-vesti- 
că a Peninsulei Arabe. Străjuit de 
Marea Roșie la vest, înconjurat 
de Arabia Saudită și de Fede
rația Arabiei de sud, Yemenul 
este o țară în care munții se în
vecinează cu deșerturile, unde a- 
ridele perioade secetoase sînt 
urmate de interminabile ploi tro
picale. între meterezele recifelor 
de corali de pe țărmul Mării Ro
șii și lanțurile muntoase din cen
trul țării se întinde deșertul Ti- 
hama, o vale largă de 50—80 
km. Pustiul este străbătut numai 
de turmele care-și urmează fi
reasca lege a migrațiunii sezo
niere din regiunile litorale spre 
cele montane și invers. Autorită-

țile studiază în 
prezent planul 
irigării deșertului 
Tihama, unde 
locul nisipului a- 
uriu va fi luat de 
albul, la fel 
de strălucitor, al 
plantațiilor de bumbac, unul din 
importantele articole de export 
ale țării. Djebelul — partea mun
toasă a țării — ocupă, însă, două 
treimi din teritoriu. Ar părea pa
radoxal, dar aici, în regiunea 
muntoasă, este concentrată ma
joritatea populației de circa 5 mi
lioane de locuitori și tot aici pe 
povîrnișurile munților se întind 
terase cu ogoare. Pe povîmișuri

AUSTRIA. —Castelul Schdnbrunn din Vie na

cresc struguri minunați. Și, în 
sfîrșit, în munți mai crește arbo
rele de cafea, care a făcut renu- 
mele localității Mocca. Depozita
rul bogățiilor minerale este tot 
Djebelul, în scoica căruia se as
cund zăcăminte de cărbune, 
mercur, aur, pietre prețioase și 
sarea — foarte prețuită și ea în 
aceste locuri. Explorări recente 
au semnalat existența unor pungi 
de petrol.

liei Said, care a domnit în mod 
tiranic. Pentru rege, bogățiile na
turale ale țării, visteria, ba chiar 
și oamenii erau un bun al său 
personal. Autoritățile republican,- 
au confiscat imediat după revo
luție, uriașele domenii ale fami
liei regale, care reprezentau a- 
proape o treime din întreaga su
prafață arabilă. Totodată, guver
nul yemenit a elaborat și a înce
put să transpună în viață un larg

recuceri puterea. Monarhiștii au 
mizat mai ales pe triburile mun
tenilor din această parte a Ye
menului, 
artificial 
țelegerile 
tulburări.
treceau necontenit frontierele din 
nordul și sudul Yemenului. Auto
ritățile yemenite au izbutit insă, 
într-un timp

Au fost ațitate în mod 
nemulțumirile și nein- 
și s-au creat focare de 

Aurul și armamentul

Problemele Yemenului cea

i

Pentru fostul regat al reginei 
de Saba, secolul XX a început 
de-abia o dată cu bombardarea, 
la 26 septembrie 1962, a palatu
lui imamului, care a marcat sfîr- 
șitul regimului monarhic-feudal 
și a deschis o nouă filă în istoria 
tării. Timp de secole, Yemenul 
fusese un stat tipic feudal. în 
care dăinuia, oficial, sclavia. Țara 
a fost timp de 1100 de ani ia 
dispoziția bunului plac al fami-

program de dezvoltare în dome
niile economic, al educației și al 
asigurărilor sociale.

Dar toate aceste transformări 
s-au lovit de împotrivirea cercuri
lor feudale alungate de la putere 
și a sprijinitorilor lor din afară, 
încă din primele zile de existență 
a republicii, din partea cea mai 
accidentată a teritoriului din 
nord, s-au succedat continuu în
cercările imamului detronat de a

scurt, să respingă 
atacurile merce
narilor imamu
lui.

Dorința
mai arzătoare a 
poporului și gu
vernului yemenit 
este de a obți-

ne pacea indispensabilă pro
gresului. Pentru a evita noi 
vîrsări de sînge și pentru 
a pune capăt războiului fratricid 
care a costat pînă acum viața a 
peste 200 000 de oameni, a fost 
format un nou guvern, condus 
de Mohamed Noaman. Intențio- 
nînd să „asigure ordinea și secu
ritatea în Yemen și să restabi
lească reconcilierea națională", 
noul guvern a convocat o confe-

rință a triburilor yemenite, în 
vederea găsirii soluției pentru în
cetarea războiului. Ea conferință, 
care s-a desfășurat în localitatea 
Khamer, începînd de la 2 mai, 
au fost reprezentate majoritatea 
triburilor inclusiv unele care au 
luptat de partea imamului. Cei 
200 de participant au adoptat o 
rezoluție în care-și exprimă în
crederea în guvernul condus de 
Xoaman, cerîndu-i să depună în 
continuare eforturi pentru recon
cilierea națională.

Președintele Al Sallal a decla
rat deunăzi în cadrul unei confe
rințe de presă, că acțiunile mili
tare pe teritoriul Yemenului au 
încetat. Prin aceasta se deschid 
premisele unei rezolvări pe cale 
pașnică a dificultăților existente 
și se pun bazele asigurării unei 
păci trainice în țară. Dar această 
.pace va putea fi consolidată nu
mai dacă va înceta amestecul 
străin în problemele Yemenului, 
dacă poporul yemenit va fi lăsat 
să-și rezolve singur diferendele.

VICTOR URSU
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„menținerea și strîngerea legătu
rilor cu Anglia", adică a menți
nerii actualului statut al insulei.

Partidul Muncii se pronunță 
însă pentru o independență ime
diată, punct de vedere afirmat 
încă o dată cu prilejul recentei 
vizite a lui Anthony Greenwood. 
De aici tulburările din ultimele 
zile. După cum anunță agențiile 
de presă, în mai multe localități 
ale protectoratului s-au înregis
trat incidente violente între mem
brii celor două partide. Manife
stațiile din capitala insulei Port- 
Louis, n-au putut fi împiedicate 
decît prin intervenția poliției, 
în unele localități în care, de a- 
semenea, au avut loc incidente 
între cele două tabere, poliția a 
folosit gaze lacrimogene. în urma 
ciocnirilor se înregistrează morți 
și răniți. Gravitatea situației a 
determinat guvernul insulei să 
facă apel la populație prin radio 
îndemnînd-o la „calm și liniște".

Guvernatorul britanic al insu
lei Mauriciu, John Rennie, a 
considerat nimerit prilejul pentru 
a cere intervenția trupelor brita
nice. în urma cererii acestuia, la 
Londra s-a anunțat că un con
tingent de trupe engleze a părăsit 
Adenul îndreptîndu-se spre Port- 
Louis, cu misiunea de șț. „menți
ne ordinea" în protectoratul Mau
riciu.

După cum anunța anterior 
presa britanică, în toamna aces
tui an urmează să aibă loc o 
conferință privind viitorul consti
tuțional al insulei, în speță pri
vind acordarea independenței ei. 
Succesul unei asemenea între
prinderi presupune însă colabora
rea între toate grupările din 
insulă.

ION D. GOIA

Maimuțe

si rasism
iologul Carleton 
Stevens Coon din 
Philadelphia a scris 
și publicat o carte 
intitulată „Originea 
raselor".
Lucrarea respectivă 

demonstrează că s-a făcut un 
pas înainte față de vremurile cînd 
teoria, potrivit căreia, omul se 
trage din maimuță era declarată 
peste Ocean o nelegiuire și erau 
organizate „procese ale maimu
țelor". în prezent, Coon admite 
că omul se trage din maimuțe. 
El socoate, însă, necesar să facă 
o seamă de „precizări fundamen
tale". După „teoria" lui, rasa albă 
se trage dintr-o anumită specie 
de maimuțe, iar cea neagră iși 
are obîrșia în alte maimuțe. 
„Maimuțele din care se trag albii 
— scrie Coon — au fost mai 
dezvoltate decît acelea din care 
se trag negrii. Așadar, din punct 
de vedere istoric, rasa albă este 
superioară rasei negre".

Care este nivelul cercetărilor 
științifice ale autorului „Origine! 
raselor" se poate vedea, printre 
altele, și din următorul exemplu: 
el încearcă să „demonstreze" că 
ceea ce le-a plăcut cel mai mult 
femeilor din rasa albă la bărbați 
a fost... mintea lor, și de aceea 
bărbații albi s-au străduit mai 
mult decît cei negri să-și dez
volte intelectul. De aici, chipu
rile, și progresul social atins de 
rasa albă.

Esența întregului eșafodaj al 
cărții lui Coon este, de fapt, cu
prinsă în următoarele fraze : 
„învrăjbirea rasială se pierde în 
negura istoriei omenirii. Omul 
alb din zilele noastre, nutrește o 
dușmănie instinctivă față de ne
gri, simțind inconștient că este 
reprezentantul unei alte specii de 
maimuțe".

Așadar, elementele rasiste din 
Alabama au primit un sprijin 
„teoretic" din partea lui Carle
ton Stevens Coon. Credem că nu 
este necesar să adăugăm că bio
logul din Philadelphia, e depar
te de a fi original în tezele sale.

E. R.


