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TOWIMIILIII NICOLAI CLAiIȘLSCII

CU MEMBBII PREZIDIULUI ACADEMILI

REPUBLICII SIICÎALISTE ROMÂNIA
Vineri după-amiază, la Comî- 

Partidului 
tovarășul 
împreună 

Niculescu-

tetul Central al 
Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășii: Paul 
Mizil, Manea Mănescu și Ro
man Moldovan s-au întîlnit cu 
membrii Prezidiului Academiei
Republicil Socialiste România.

Au participat academicienii 
Miron Nicolescu, președintele 
Academiei, Athanase Joja, Re- 
mus Răduleț, Serbau Țițeica, 
vicepreședinți, Dumitru Dumi- 
trescu, secretar general al A- 
cademiei, Gheorghe Vrănceanu, 
președintele secției de științe 
matematice, Horia Hulubei, prc- 
ședintele secției de științe fi
zice, Costln Nenițescu, pre
ședintele secției de științe chi
mice, Elie Carafoli, președinte-

Secția cazangeri» a Uzinei 
de utilai chimic Ploiești
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le secției de științe tehnice, 
Emil Pop, președintele secției 
de științe biologice, Nicolae 
Cemescu, președintele secției 
de științe agricole și silvice, 
Sabba Ștefănesgu, președintele 
secției de științe geologice și 
geografice, Aurel Moga, pre
ședintele secției de științe me
dicale, C. Ionescu-Gulian, pre
ședintele secției de științe filo
zofice, psihologice și juridice, 
Constantin Daicoviciu, președin
tele secției de științe istorice, 
Alexandru Philippide, președin
tele secției de literatură și 
arte, Raluca Ripan, președintele 
filialei din Cluj a Academici, 
Cristofor Simionescu, președin
tele filialei din Iași a Acade
miei, și Nicolae Teodorescu, 
membru în Biroul Executiv al

Dejun cu prilejul vizitei
primului ministru 

al Republicii Singapore
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, a oferit vi
neri la amiază un dejun în sa
loanele Consiliului de Miniș
tri, cu prilejul vizitei în țara 
noastră a primului ministru al 
Republicii Singapore, Lee 
Kuan Yew, cu soția.

Au luat parte Gheorghe 
Apostol-, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Dumitru Be- 
jan, prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Edu- 
ard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Valentin Steriopol, adjunct al

Toastul președintelui
Consiliului de Miniștri

Ion Gheorghe Maurer

Bază științifică 
de cercetări

La Moroșeni, regiunea 
Maramureș, a luat ființă o 
bază științifică de cercetări 
pentru minereuri neferoase. 
Ea va dispune de 15 labo
ratoare și 7 secții de spe
cialitate, precum și de mai 
multe stații-pilot. înscriind 
în programul său de cerce- 

[ tare probleme legate de 
perfecționarea metodelor 
de exploatare ți prelucrare 
a minereurilor, va aduce o 
însemnată contribuție la re
zolvarea multiplelor pro
bleme pe care le ridică dez
voltarea și modernizarea 
continuă a industriei mi
niere in țara noastră.

Consiliului Național al Cerce
tării Științifice.

La întîlnire au luat parte to
varășii Andrei Păcuraru și Ște
fan Bîrlea, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R.

Tovarășii Miron Nicolescu, 
Roman Moldovan și alți parti- 
cipanți la întîlnire au înfățișat 
activitatea și preocupările ac
tuale ale Academiei Republicii 
Socialiste România și ale Con
siliului Național al Cercetării 
Științifice.

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
sarcinile oamenilor de știință, 
al’e ftiturbr • cercetătorilor în 
dezvoltarea activității științifice 
din țara noastră, în participarea 
lor Ia îndeplinirea planului cin
cinal, a hotărîrilor Congresului 
al IX-lea al P.C.R.

ministrului comerțului exteri
or, și alte persoane oficiale.

Din partea Republicii Sin
gapore au luat parte S. Ra
jaratnam, ministrul afacerilor 
externe, Othman Wok, minis
trul culturii și afacerilor so
ciale, și celelalte persoane ofi
ciale care îl însoțesc pe primul 
ministru.

In timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul 
ministru al Republicii Singa
pore, Lee Kuan Yew, au rostit 
toasturi.

(Agerpres)

★

Toastul primului ministru 

al Republicii Singapore
Lee Kuan Yew

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu 
Stoica, vineri la amiază a sosit 
la București Maiestatea Sa 
Imperială Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, Șahinșa
hul Iranului.

înaltul oaspete este însoțit 
de excelențele lor Abcas 
Aram, ministrul afacerilor ex
terne, Ahmad Eghbal, amba
sadorul Iranului la București, 
dr. Hossein Aii Loghman

Adham, general-colonel dr. 
Abdol Karim Ayadi, Abbas 
Massoudi, vicepreședinte al 
Senatului, general-colonel 
Fathollah Min Bachiyan, pri
mul aghiotant al Maiestății 
Sale Imperiale, Mostafa Mes- 
bahzadeh și dr. Mostafa Ala- 
mouti, membri ai Parlamen
tului, și de alte persoane ofi
ciale.

în întîmpinarea Maiestății 
Sale Imperiale, pe aeroportul 
Băneasa se aflau președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de

Vizită protocolară 

la președintele Consiliului de Stat
în cursul după-amiezii, Șa

hinșahul Iranului a făcut o vi
zită protocolară președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

La sosirea înaltului oaspete 
la Palatul Consiliului de Stat, 
garda militară a prezentat 
onorul.

între președintele Consiliu
lui de Stat, Chivu Stoica, și 
Maiestatea sa Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr a a- 
vut loc o convorbire cordială.

La întrevedere au luat parte 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Ion Drîn- 
ceanu, ambasadorul Republicii

Dineu oferit de președintele 

Consiliului de Stat
Seara, președintele Consiliu

lui de Stat, Chivu Stoica, a o- 
ferit un dineu în onoarea Șa
hinșahului Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Ră
dulescu și Petre Blajovici, vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Constanța Crăciun, 
Mihai Gere și Ilie Murgules- 
cu, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Stat, Grigore Geamănu, 

Miniștri, Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale, oameni de cul
tură, generali și ofițeri supe
riori.

Erau de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

Pe clădirea aeroportului 
Băneasa erau arborate stea
guri românești și iraniene. Pe 
fațada centrală a aerogării 
erau înscrise, în limbile celor 
două popoare urările „Bun 
venit Maiestății Sale Imperia
le Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, Șahinșahul Iranu
lui 1“ și „Trăiască prietenia 
româno-iraniană !“.

Avionul oficial, escortat 
deasupra teritoriului românesc 
de avioane ale forțelor noastre 
armate a aterizat la ora 11. 
La coborîrea din avion, Șahin
șahul Iranului a fost salutat

Socialiste România la Tehe
ran.

înaltul oaspete a fost însoțit 
de Abbas Aram, ministrul a- 
facerilor externe, și Ahmad 
Eghbal, ambasadorul Iranului 
la București.

După convorbire, președin
tele Consiliului de Stat a în- 
mînat Șahinșahului Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România“ clasa I.

Felicitînd călduros pe Șahin- 
șah pentru înalta distincție 
conferită, în numele Consiliu- 
liului de Stat și al guvernului 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului de 
Stat a subliniat că prin aceas
ta poporul român și conduce
rea sa exprimă deosebita lor 
apreciere pentru contribuția pe 

secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, Justinian, 
patriarhul Bisericii ortodoxe 
române, conducători de insti
tuții centrale, aoademicieni, 
generali.

Au participat Abbas Aram, 
ministrul afacerilor externe al 
Iranului, Ahmad Eghbal, am- 

cordial de președintele Consi
liului de Stat, Chivu Stoica.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări. în 
semn de salut sînt trase 21 
salve de artilerie. Șahinșahul 
Iranului și președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România au trecut 
apoi în revistă batalionul de 
onoare aliniat pe aeroport, 
înaltului oaspete îi sînt pre
zentați șefii misiunilor diplo
matice aflați pe aeroport și 

persoanele oficiale române.’ 
Are loc apoi defilarea gărzii 
de onoare.

Numeroși bucureșteni aflați 
pe aeroport au salutat căldu
ros pe oaspeți. Un grup de 
pionieri au oferit flori.

într-o mașină escortată de 
motocicliști, Șahinșahul Iranu
lui și președintele Consiliului 
de Stat au părăsit aeroportul, 
în drum spre reședința înal
tului oaspete, pe bulevardele 
pe care erau arborate steaguri 
românești și iraniene, ei au 
fost salutați de numeroși lo
cuitori ai Capitalei.

care Maiestatea Sa Imperială 
o aduce la dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare 
între România și Iran, la asi
gurarea bunelor relații între 
popoare. Folosesc acest pri
lej — a subliniat vorbitorul — 
pentru a prezenta Maiestății 
Voastre urările mele cele mai 
cordiale de sănătate și fericire 
personală, iar poporului ira
nian prosperitate și pace.

Șahinșahul Iranului a expri
mat calde mulțumiri, apre
ciind înalta distincție ca un 
simbol al prieteniei care une
ște cele două popoare.

Maiestatea Sa Imperială a 
înmînat apoi președintelui 
Consiliului de Stat al Repu-

(Continuare in pag. a V-a)

basadorul Iranului Ia Bucu
rești, dr. Hossein Aii Logh
man Adham, general colonel 
dr. Abdol Karim Ayadi, Ab
bas Masoudi, vicepreședinte al 
Senatului, și ceilalți membri 
ai suitei Maiestății Sale Impe
riale.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
de caldă cordialitate, președin
tele Consiliului de Stat și Șa
hinșahul Iranului au rostit 
toasturi.

Despre documentarea

tehnică în industria

Sîntem contemporanii seco
lului în care tehnica înaintea
ză cu pași uimitori de repezi. 
Ceea ce azi reprezintă o nou
tate , o cucerire a tehnicii, 
mâine, va fi doar un preludiu 
al altor noutăți. Putem ține 
pasul, în aceste condiții, cu 
tot ce apare nou în tehnică ? 
Răspunsul este afirmativ : da ! 
Cu o condiție însă: institutele 
de cercetare și proiectare, fa
bricile și uzinele să apeleze 
continuu, zi de zi, Ia servici
ile documentării tehnice.

Documentarea este deci un 
adevărat comutator care face 
permanent contactul cu tehni
ca mondială. O asemenea mi
siune poate fi îndeplinită nu
mai dacă documentarea este 
bine organizată, dacă la servi-

constructoare
ciile ei se apelează metodic și 
sistematic, dacă ea însăși este 
bine documentată.

Am reunit în jurul unei 
„mese rotunde" — în preaj
ma consfătuirii pe țară a lu
crătorilor din industria con
structoare de mașini — pro- 
iectanți, cercetători, ingineri 
șefi de concepție, documenta
riști, specialiști în problemele 
documentării din de
la I.D.T. și Editura tehnică.

Documentarea... 
documentării

Părerea generală a 
celor care au participat 
la masa rotundă este a-

de mașini
ceea ca în uzinele con
structoare de mașini 
pătrunde un vast mate
rial documentar. Biblio
tecile uzinelor prezente 
la masa rotundă — „23 
August", „Electronica“, 
„Vulcan“, „Autobuzul“, 
„Timpuri noi“ și IOR — 
dispun fiecare în parte 
de un fond de cărți de 
15 000 —25 000 de volume, 
de numeroase reviste și 
publicații de speciali
tate. Ele sînt dotate cu 
o bogată literatură de 
specialitate, care se a- 
dresează în egală mă
sură muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor.

Participanții la masa rotun
dă au arătat însă, că există și

Salutînd pe primul ministru 
al Republicii Singapore și per
soanele care îl însoțesc, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a subliniat că România și Re
publica Singapore, apropiate 
prin multe năzuințe comune, 
își consacră eforturile întări
rii economiei și independenței 
lor naționale. Vorbitorul a re
levat cu satisfacție faptul că

(Continuare in pag. a V-a)

în răspunsul său, primul 
ministru al Republicii Singa
pore, a exprimat în numele 
său, al soției și persoanelor 
oficiale care îl însoțesc mul
țumiri pentru modul cordial 
în care au fost primiți. Salu
tînd hotărîrea României de a 
avea relații cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor 
socială și politică, primul mi
nistru a arătat că aceasta co-

(Gontinuare in pag. a V-a)

Toastul președintelui Toastul Șahinșahului

Consiliului de Stat Iranului Mohammad Reza

anumite sectoare -— adesea 
dintre cele mai importante — 
neacoperite suficient cu ma
terialul documentar.

—■ Nouă, proiectanților — 
remarca EUGEN MĂNDES- 
CU, constructorul șef al Uzi
nei „Timpuri noi“ — cărțile 
tehnice nu ne satisfac nevoile 
pe măsura cerințelor.

Există în momentul 
de față pentru uzul ca
drelor din proiectare o 
serie de titluri depășite 
dar pe care Ie folosim 
în lipsă de altceva. A- 
pariția unor îndrumare 
eare să prezinte opera
tiv noul în proiectare

ar veni să acopere un 
„gol“ în munca de pro
iectare.

Aceeași părere au expri
mat-o și alți participanți la 
discuție.

— Pentru industria con
structoare auto — menționa 
tovarășul C. DIACONU, in
ginerul șef de concepție al u- 
zinei „Autobuzul“ — nu a fost 
încă editată o carte tehnică 
care să se adreseze atît pro
iectanților cît și uzinelor spe-

CONSTANTIN PRiESCU 
Ing. NEAGU UDROIU

(Continuare in pag. a V-a)

Chivu Stoica
Maiestate,
Stimați oaspeți,
Dragi tovarăși,
îngăduiți-mi ca, în numele Consiliului de 

Stat, al guvernului și poporului român, să a- 
dresez un salut cordial de bun venit în Repu
blica Socialistă România, Maiestății Sale Impe
riale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șa
hinșahul Iranului, și distinselor personalități 
care îl însoțesc.

Doresc să subliniez, în această plăcută îm
prejurare, simpatia cu care este întîmpinată vi
zita Maiestății Voastre și să exprim convinge
rea că înalții noștri oaspeți-vor simți în timpul 
șederii lor în România căldura sentimentelor 
pe care le nutrește poporul român față de po
porul iranian.

în România sînt urmărite cu mult interes e- 
forturile harnicului popor iranian, popor cu o 
străveche civilizație, pentru dezvoltarea țării, 
pentru ridicarea economiei și promovarea pro
gresului social și cultural al Iranului. Este cu
noscută contribuția importantă pe care Iranul

(Continuare în pag. « V-a)

Pahlavi Aryamehr
Domnule președinte al Consiliului de Stat, 
Excelențe și
Dragi prieteni,
Vă mulțumesc sincer pentru amabilele cu

vinte pe care ați binevoit să le pronunțați la 
adresa poporului meu și a mea personal. Sînt 

deosebit de mișcat. La întoarcerea mea voi fi 
pe lîngă poporul meu interpretul sentimentelor 
de prietenie pe care ni le-au arătat poporul 
român, domnul președinte, precum și guvernul 
român.

La drept vorbind, eu nu am fost mirat de a 
găsi puncte de contact între poporul dumnea
voastră și aspirațiile care îl animă, și acelea 
care ne animă pe noi. Dacă studiem istoria re
lațiilor, de veche tradiție, dintre țările noastre, 
vedem că din secolul al XV-lea a existat între 
Uzun Hasan, regele perșilor, și Ștefan cel 
Mare, domnitorul Moldovei, un vast schimb de 
scrisori. Mai tîrziu Eshabe, primul ambasador 
iranian, în același timp om de știință și diplo
mat, a făcut tot ce i-a stat în putință pentru

(Continuate in pag. a V-a)



4. COMPOZITORII
CÎNTÂREȚI ai na turii

p

Pst /... Ce explicajie mai vreji 1 Bunicul îmi repară racheta. 
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CINEMATOGRAFE
SERBĂRILE GALANTE

rulează la Patria (orele 8; 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21.15) , București (orele 8; 
10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Grădina Progresul (ora
20.15) .

NOAPTEA IGUANEI
rulează la Luceafărul(orele 
9; 11,15; 14; 16,15; 18,30), 
Flamura (orele 9,15; 11.30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

SOȚIE FIDELĂ
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,30; 14; 16.45: 19;

21.15) , Grivita (orele 10; 12;
14,15; 16.30; 18,45; 21), com
pletare, CULORI IN PICTURĂ. 
Moderu (orele 12: 14: 16,30;
18,45; 21), completare, ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC nr. 2.

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE

rulează la Capitol (orele 9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20,45), Bucegi 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,30; 21), Gloria (orele 8,30: 
11: 13,30; 16; 18,30; 21). Arta 
(orele 8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21).

GENTLEMANUL DIN CO- 
CODY — cinemascop

rulează Ia Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.15). 
completare, VIZITA ÎN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMÂ
NIA A PREȘEDINTELUI IOSIP 
BROZ TITO. Feroviar (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15: 18,45; 
21,15), Excelsior (orele 10: 12,30; 
15; 17,30; 20), Tomis (orele 
8,30: 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Melodia (orele 8,30; 
11,30; 16: 18,30; 21). completa
re, 1 MAI 1966.

SEMNALE DEASUPRA ORA
ȘULUI — cinemascop

rulează la Victoria (orele 10,15; 
12,45; 15,30; 18; 20,30), comple
tare. AL VIII-LEA CONGRES 
AL U.T.C. Aurora (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

VIZITA — cinemascop
rulează la Central (orele 9,30; 
11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30), 
Giulești (orele 16: 18,15: 20,30).

HAIDUCII — cinemascop —
rulează la Lumina (orele 9,30; 

11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Clubul uzinelor „Republi
ca" (orele 15,30; 18; 20,30).

.VINNETOU
rulează la Union (orele 14,15; 
16,30; 18,45; 21, pîuă la 26 mai), 
Moșilor (orele 11; 15,30; 17,45; 
20, cinemascop — seria a II-a, 
completare, 1 MAI 1966.

PARCAREA INTERZISĂ ■ 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30; Program 
pentru copii ora 10 în fiecare 
zi), completare, DOUĂ SÂPTĂ- 
MÎNl ÎN YEMEN. Unirea (orele 
16; 18,15).

ADEVĂRATA FAȚĂ A FAS
CISMULUI

rulează la „Timpuri Noi* (ore
le 10,15; 12,45; 15,15; 17.45; 
20,15).

BARCAGIUL —
rulează la Dacia (orele 9,15; 
13,30; în continuare 16; 18.15; 
20,45), în completare, ENER
GIA.

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA

rulează la Buzești (orele 14; 
16,15; 18,30), completare, VERI- 
FICAȚI-VĂ CEASUL.

FINALA BUCLUCAȘĂ
rulează la Crîngași (orele 15.45; 
18; 20,15), completare — V1R- 
STE.

ÎN PUSTIUL PAT AGONIEI 
rulează la Cosmos (orele 14; 
16; 18; 20), completare, ORA
ȘUL CARE IUBEȘTE.

OPERAȚIUNEA „1“
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30), completare, VREAU 
SĂ ȘTIU TOT NR. 41. Pacea 
(orele 16: 18.15: 20,30).

HAI, FRANȚA
rulează la Miorița (orele 9,30; 
11,45; 16,15; 18,30; 20,45), com
pletare, ORIZONT ȘTIINȚIFIC 
NR. 2.

TRAGEȚI ÎN STANISLAS 
rulează la Munca (orele 16; 
18,15; 20.30), completare, MIC 
ROMAN.

A FOST CÎNDVA HOȚ 
rulează la Popular (orele 10,30; 
14; 18,15; 20,30).

VISCOLUL
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20), completare, CULORI IN 
PICTURĂ.

DESENE SECRETE
rulează la Colentina (orele 16; 
18.15; 20,30), completare, GEO
LOGII

LA PORȚILE PĂMÎNTULUI
— cinemascop —

rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30), completare, 
UN BLOC NEOBIȘNUIT.

AVENTURA
rulează la Volga (orele 9: 
11,45; 14,30; 17,15; 20,15), Lira 
(orele 15,30, 18,15).

ATENTATUL — cinemascop 
rulează la Rahova (orele 16; 
18,15; la grădină — 20,30.

I

uțini sînt marii 
compozitori ai 
lumii care să 
nu fi vibrat 
adine în fa
ța frumuseți
lor naturii. 
Farmecul unui 
apus de soare,

majestuozitatea înălțimilor 
montane, vuietul mării, șipo- 
tul izvoarelor, au găsit întot
deauna rezonanțe adinei 
inimile compozitorilor.

Așa s-au născut, în seculara 
legătură dintre om și natură, 
unele din cîntecele trubaduri
lor ce colindau castelele Eu
ropei medievale, corurile „a 
capella", ale lui Janequin, 
„Chemarea păsărilor" a lui 
Rameau, „Anotimpurile" lui 
Vivaldi, oratoriul „Anotimpu
rile" al lui Haydn, Simfonia 
„Pastorala“ a lui Beethoven, 
multe dintre piesele vocale 
ale lui Schubert, Schumann, 
Brahms, Hugo Wolf, pagini 
din operele lui Wagner și Ver- 
di, poeticele linii melodice 
despre fiordurile scandinave 
ale lui Grieg, preludiul „Re
vărsatul zorilor deasupra rîu- 
lui Moscova" din „Hovansci- 
na" lui Mussorgski, „Vltava" 
lui Smetana, „Marea“ lui De- 
bussy, „Simfonia primăverii" 
a lui Britten, oratoriul „Cîn- 
tarea pădurilor" de Șostako- 
vici și multe, multe alte piese 
de majoră importanță în is
toria muzicii.

Continuînd ciclul nostru de 
audiții menit (înainte de a da 
detalii de „gramatică muzica
lă", de a da amănunte 
forme și genuri, despre 
teristicile principalelor 
ale istoriei muzicii) să 
prin ascultarea unui 
număr de lucrări, un vast ba
gaj de „lecturi muzicale", vă 
propunem de astă dată ascul
tarea cîtorva piese în care 
vibrează gîndurile unor com
pozitori în fața frumuseților 
naturii.

„Electrecordul" a editat sub 
numărul ECE-020 o celebră 
suită simfonică românească 
„Prin munții Apuseni“ de 
Marțian Negrea.

Inspirată de

B

Iarnă ln plina

vară. (Plecîna

de la Peștera

Ialomicioarei

spre Babele)

Foto :

O. PLEC AN

B

în

despre 
carac- 

etape 
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frumusețile

• O NOUĂ EMISIUNE va fi 
inaugurată la televiziune sîmbătă 
4 iunie la ora 21,30 : Antena este 
a dumneavoastră. Antena va apar
ține pe rînd unor soliști din dife
rite centre culturale ale țării. De
butul îl fac sîmbăta viitoare re
prezentanții Craiovei.

• BACĂUL va fi și el prezent 
în actualitatea programului televi
ziunii prin intermediul Teatrului 
său de Stat care va prezenta tele
spectatorilor comedia lui G. M. 
Zamfirescu, Idolul și Ion Anapoda. 
Seara de teatru, realizată sub con
ducerea artistică a regizorului 
George Teodorescu, este progra
mată pentru miercuri 1 iunie la 
ora 20,15.

® ȘI IAȘII vor deveni săptă- 
mîna viitoare obiectul unei ex
cursii televizate. în cadrul emisiu
nii Centre literare vor citi din 
versurile lor, joi 2 iunie, orele 
21,50, poeții George Lesnea, Nico- 
lae Tațomir, Florin Mihai Petrescu, 
Horia Zilieru și Corneliu Sturzu.

• SERIA EMISIUNILOR consa
crate filmului de animale — in 
pregătirea festivalului internațio
nal de pe litoral, do la sfîrșitul 
lunii iunie — continuă în deschi
derea programului de sîmbătă 4 
iunie. După o prezentare a clasi
cilor animației — Disney și Flel- 
cher — ca și a unor importanți 
creatori moderni între care Jiri 
Trnka, Vukotici sau McLarcn, cri
ticul cinematogralic B. T. Rîpcanu 
vorbește despre iilmul de anima
ție în Polonia, Bulgaria și U.R.S.S.

• MULT MAI GENEROS cu ele
vii, decît cu studenții, programul 
televiziunii propune atenției tele
spectatorilor emisiunile Elevi com
pozitori (mârti 31 mai ora 19) și

la rubrica Școli și tradiții o in
structivă vizită la Liceul „Nicolae 
Bălcescu“ din Pitești (joi 2 iunie, 
orele 19,35).

• MUZICA DISTRACTIVĂ este 
bine reprezentată în programele 
viitoare. Spicuim, între altele, 
concertul dat de cîntărețul italian 
Michele și formația sa instrumen
tală (regia Valeriu Lazarov) dumi
nică 29 mai ora 19,45, un mic con-

Luminija lucobescti în Ulmul 
„Camera albă"

masivului transilvănean, suita 
(ce constituie de-altfel una 
din cele mai interesante lu
crări simfonice românești) este 
compusă din patru tablouri cu 
o titulatură pe deplin sugesti
vă pentru caracterul muzicii 
lor: 1) „Pe Arieș în sus“ su- 
gerind un urcuș pe i 
cunoscutului rîu de 
2) „Cetățile Ponorului1 
compozitorul 
colț de munte 
vechi cetăți ; 
Scărișoara“ ce 
țea unuia din 
nătoare monumente 
ale Apusenilor și 4) „Izbuc“ nu
mele pe care localnicii îl dau 
izbucnirilor de apă) „tarantel
la" cunoscută fiecăruia din noi

malurile 
munte ; 

unde 
un„descrie“ 

amintind stră-
3) „Ghețarul 

evocă frumuse- 
cele mai impu- 

naturale

caracteriza compozitorul poe
ticele pagini ale tabloului in
titulat^ „Griu sub soare“.

Iată cum e formulat argu
mentul literar al celuilalt ta
blou pe care vi-l propuneam 
spre audiție (de-altfel prima 
mișcare a suitei): „Tazlăul, 
romanticul pirîu de deal ce 
șerpuiește alene printre live
zile de pruni și holdele de 
griu, este descris de corzile 
divizate ale orchestrei peste 
care un flaut schițează nostal
gic un început de doină... Ur
mează un episod mai vioi, ce 
simbolizează o ceată veselă de 
flăcăi și de fete ce se îndreap
tă spre horă... Alaiul trece, 
flautul doinește mai vesel, a- 
poi se îndepărtează și el, lăsînd

FARA PROFESOR

muzica, ce precede „jur- 
cotidian al postului

din 
naiul' 
nostru de televiziune.

Un alt disc românesc (ECE 
038) vă prilejuiește audiția 
unei remarcabile lucrări a 
acad. Mihail Jora „Priveliști 
moldovenești“, scrisă în 1924, 
și inspirată de frumusețea 
peisajului moldovenesc.

Suita este compusă din pa
tru mișcări din care vă pro
punem să ascultați două din
tre ele: „Grîu sub soare“ și 
„Pe malul Tazlăului“.

„Liniștea domnește pe cîmp. 
Griul în spic, bătut de vini:, 
se leagănă în valuri dulci și 
regulate, și sub soarele dogo
ritor atmosfera de grea năbu- 
șeală capătă străluciri de to
paz, ce descresc cu apusul 
soarelui“ — în aceste cuvinte

în urmă murmurul monoton 
al pîrîului, întrerupt doar de 
orăcăitul obraznic al cîtorva 
burateci“.

In sfîrșit, dacă aveți posibi
litatea (din păcate casa noas
tră de discuri nu ne-a dat 
pînă în prezent o imprimare 
a acestei prestigioase lucrări) 
ascultați într-o fonotecă pu
blică „Simfonia Alpilor“ de 
Richard Strauss — un sublim 
imn închinat naturii.

Deși intitulată simfonie, lu
crarea lui Strauss este un am
plu poem simfonic, mai bine 
zis un larg reportaj muzical, 
în care compozitorul încearcă 
să descrie minunatele tablouri 
ce apar în fața acelora care 
cutează să înfrunte înălțimile 
„Alpilor“.

La fel cum, cu ani în urmă,

după călătoria prin peninsula 
italică, R. Strauss a încercat 
să surprindă in partitura fan
teziei simfonice „Din Italia" 
frumusețea sudului, tot așa 

•în„Simfonia Alpilor“ marele 
compozitor german a dorit să 
redea fermecătoarea frumu
sețe a munților, gîndurile oa
menilor în fața priveliștilor 
naturii.

„Răsăritul soarelui“, „Dru
mul de lingă pirîu“, „Urcuș“ 
„Ceață și nori“, „Coborîșul 
pe furtună și ploaie“, „Creas
ta“, „Pe ghețar“ — iată cîte
va dintre subtitlurile indicate 
de autor în partitură, care ne 
dau posibilitatea să urmărim 
întregul program al acestei 
captivante „povestiri" muzica
le descrise cu o bogată paletă 
coloristică de unul din cei 
mai inspirați muzicieni cîntă- 
reți ai naturii.

Analizînd lucrarea, Ernst 
Krause (cartea sa despre R. 
Strauss a apărut în 1965 și în 
limba română și la pag. 252 
puteți găsi detalii asupra pie
sei) insistă asupra faptului că 
scriind „Simfonia Alpilor“, 
compozitorul nu s-a gîndit 
nici o clipă să ofere o operă 
apropiată de înțelegerea be
ethoveniană a naturii (și de 
aceea este inacceptabilă orice 
comparație cu „Pastorala“), ci 
a urmărit să făurească un re
portaj muzical în care să des
crie (într-o serie de episoade 
ce se cîntă fără întrerupere) 
tablourile ce se perindă în 
fața cutreierătorilor înălțimi
lor alpine.

în afara unor' lucrări men
ționate în articolele trecute, 
de astă dată nu vă putem re
comanda drept material bi
bliografic decît unele pagini 
ale broșurii prof. R. Negrea- 
nu — „Despre muzica cu pro
gram" — (editată în 1960) li
neari depășită ca informație 
și optică, dar în care puteți 
găsi cîteva date utile cu pri
vire la istoria muzicii progra
matice, necesare și pentru au
dițiile următoare.

IOSIF SAVA

de MIHAIL SADOVEAMU
Rezumat 1 Dușmanii lui Ștefan cel Mare au pus la cale planuri nea 

gre. Vor să ia — în aceeași noapte I — pradă îndoită : atît pe coco
nul Alexandrei, cit și calul năzdrăvan Catalan. Jderii au aflat, parte, 
din aceste planuri vrăjmașe.

1. In apropiere de grajdurile domnești de la Timiș. Căpetenia de 
lotri Gogolea ține sfat de taină cu tovarășii săi. Se dăduseră prin 
partea locului drept neguțători de ceară. Mai ales moș Ilia, foiosin- 
du-se de beteșugul de la un ochi s-a dus de multe ori în munte, vezi 
doamne, la un izvor tămăduitor. El aflase însă așezarea grajdurilor și 
locurile de veghere ale străjilor.

Constanța :
Peste 300 de obiecte, repre

zentând principalele ramuri și 
genuri ale creației artistice 
populare din țara noastră, sînt 
prezentate la prima expoziție 
de artă populară românească 
organizată la Constanța de 
Muzeul de artă populară al

cert de muzică ușoară la care își 
dau concursul, sub bagheta regi
zorală a lui Ion Barna, Vasilica 
Tastaman, Anca Agemolu, Lumini
ța lacobescu, Florin Piersic etc. ; 
vineri 3 iunie ora 21,40, o Paradă 
a vedetelor, programată pentru 
sîmbătă 4 iunie, ora 21, la care 
participă Dalida, Jean-Claude Pas
cal și Jacqueline Francois și — 
prin intermediul iriterviziunii — o 
transmisie de la Moscova a unui 
concert de muzică de estradă la 
instrumente electronice, mărfi 31 
mai ora 21.

• FILMUL DE AVENTURI pare 
a fi preocuparea unilaterală a 
transmisiilor cinematografice din 
programul săptămînii viitoare. în 
afară de o premieră pe țară cu fil
mul inedit Ultima reprezentație

expoziție de artă populară
Republicii Socialiste România 
și Muzeul regional de artă 
Dobrogea. Sînt expuse unelte 
și obiecte de uz casnic din os 
și lemn sculptat, țesături, cu
sături, broderii, vase din lut 
etc. realizate de maeștri ai 
artei noastre populare din

regiunile Argeș, Banat, Mara
mureș, Oltenia, Suceava și al
tele. Expoziția va fi deschisă 
pe tot timpul sezonului de 
vară.

(Agerpres)

interpretat de Harry Piei (Joi 2 
iunie, ora 20,15) vom putea reve
dea și ecranizarea în două serii 
Contele de Monte-Cristo, avîndu-1, 
în rolul lui Edmond Dantes, pe 
Pierre Richard-Wilm (duminică 29 
și mărfi 31 mai orele 21,45 și res
pectiv 21,30).

© DIN SUMARUL emisiunii 
pentru sate de duminică 29, spi
cuim prezentarea stațiunii experi
mentale agricole din Brașov, a ex
cursie în Delta Dunării și o expu
nere despre organizarea taberei 
de vară pentru animale. Iubitorii 
muzicii populare vor putea urmări 
apoi un concert oferit de o forma
ție condusă de Parascbiv Oprea și 
avînd ca soliști pe Ana Măndoiu, 
Ștefania Stere-Polovenko, Elena 
Radu și alții.

• OCHIUL MAGIC se numește 
suplimentul lunar al emisiunii pen
tru tineret Vreau să știu, care va 
fi inaugurat luni 30 mai, ora 16,30, 
pe programul II. Raza „ochiului 
magic" va cuprinde, între altele, 
și o discuție despre științele de 
„frontieră", susținută de prof. univ. 
Victor Sahini, membru corespon
dent al Academiei, prof. univ. Ed
mond Nicolau, conf. univ. Petre 
Raicu și dr. N. Racoveanu.

• DRUMEȚII VESELI au ajuns 
la Cluj 1 Două echipe de elevi de 
la liceele „Gh. Barițiu" și „E. Ra- 
coviță" se vor întrece într-un con
curs care aro ca temă viața cele
brului întemeietor al bio-speolo- 
giei și explorator al Antarcticii, 
Emil Racoviță. întrecerea va pu
tea fi urmărită luni 30 mai, ora 
19, pe programul I.

© PRINTRE emisiunile teatrale 
ale săptămînii ce vine, ne atrage 
atenția premiera „Atentatul" (marți

31 mai, ora 20,20 pe programul II). 
Scenariul radiofonic al lui Wolf- 
gang Schreyer aduce „în scenă" 
pe colonelul Stauffenberg, dr. 
Goerdeler și alți participanți Ia com
plotul împotriva lui Hitler, care a 
eșuat la 20 iulie 1944. Sub con
ducerea regizorului Dan Puican, 
evoluează actorii Ion Marinescu, 
Ion Caramitru, Dan Nasta, Fory 
Eterle etc. „Micul prinț" al lui 
Antoine de Saint Exupery, va fi 
evocat în cursul unei lecturi dra
matizate, transmisă vineri 3 iunie, 
pe programul II, la ora 13,30. In
terpretează, între alții, Sanda 
Toma, Roxana Demetrescu, Vasiie 
Gheorghiu.

• DIN SUMARUL Revistei lite
rare radio (sîmbătă 4 iunie, ora 
11,20, progr. I). Ritmuri contempo
rane : Emil Giurgiuca, Geo Dumi- 
trescu, Aurel Rău, Ion Gheorghe 
și Ioana Diaconescu : Cronica idei
lor de Vladimir Streinu ; Șantier 
de creație cu Ion Biberi, Nicolae

Tăutu, Violeta Zamfirescu și Fănuș 
Neagu ; Cronica literară de Gepr- 
ge Ivașcu etc.

© SĂPTĂMÎNĂ EMINESCIA
NĂ la radio : de luni pînă vineri, 
in fiecare seară la ora 22,30, pe 
programul II cîte un moment poe
tic Eminescu, prefa(at și selectat 
de acad. D. Panaitescu-Perpessi- 
cius. Versurile vor fi recitate de 
actori de frunte ai scenelor româ
nești.

© LUI ION CREANGA îi va fi 
dedicată emisiunea Capodopere 
ale literaturii transmisă sîmbătă 4 
iunie, la ora 17,30, pe programul 
II.

• ȘTIAȚI CÂ în fiecare dimi
neață la ora 9,30 (pe programul I) 
și în fiecare seară la ora 17,40 (pe 
programul II) medicul de la radio 
dă consultații pe cele mai diferite 
teme ? Iată unele dintre acestea, 
din cursul săptămînii : „Cîteva
probleme ale pubertății", (luni), 
„Odihna activă" (marți), „Jocurile 
în aer liber ale copiilor" (miercuri) 
„Cura de aer Ia munte" (vineri), 
„Alimentația și sănătatea" (sîm
bătă).

© ACROPOLA DIN ATENA va 
Ii obiectul emisiunii Carnet plas
tic de mar/i 31 mai, ora 18,15, 
programul I. Despre milenarul mo-

Pe Acropole

nument antic, simbol al gradului 
de civilizație la care s-a putut ri
dica Grecia antică, va vorbi acad, 
prof. George Oprescu,

Pe șantierul 
Cetății 

de scaun 
a Sucevei

Lucrările de restaurare și 
consolidare a cetății de scaun 
a Sucevei se desfășoară din 
plin. Pulberăria, locul unde se 
prepara și se păstra praful de 
pușcă, a început să arate ca 
acum cinci secole cînd a fost 
construită. Au fost refăcute 
zidurile, bolțile interioare etc. 
Muzeografii au început pre
gătirea materialului pentru 
muzeul cetății ce va fi ame
najat în incinta pulberăriei. 
Se lucrează de asemenea la 
consolidarea exterioarelor ce
tății, la degajarea șanțului de 
apărare etc.

Lucrări de restaurare se 
execută și la alte monumente 
istorice din regiune, printre 
care hanul domnesc, unde va 
fi amenajată secția de istorie 
a muzeului din Suceava. Dra-
gomirna, unul din cele mai 
frumoase monumente din a- 
propierea orașului Suceava, 
și-a recăpătat aspectul pe 
care-l avea acum .trei secole 
și jumătate, iar la Sucevița 
s-au terminat lucrările la 
Casa Movileștilor, ea urmînd 
să adăpostească muzeul mî- 
năstirii.

(Agerpres)

• RITMURILE CINCINALULUI, 
interesantă emisiune de actuali
tate, consacrată perspectivelor în 
transporturile auto. Emisiunea va 
Ir transmisă luni, 30 mai la ora 
18,30 pe programul I.

e PSIHOLOGIA MUNCII în 
etapa actuală este tema unui ra
dio simpozion la care participă 
Alexandru Roșea, membru cores
pondent al Academiei și conferen
țiarii universitari Tatiana Slama 
Cazacu și Constantin Pufan. Ra
dio simpozionul poate fi urmărit 
sîmbătă 4 iunie, orele 17,20 pe pro
gramul I.

© DINTRE tradiționalele trans
misii muzicale din această săptă- 
mînă, ne atrage atenția concertul 
pe care orchestra simfonică a 
Radiotelevîziunii îl consacră joi 
seara în întregime lui George 
Enescu. Concertul dirijat de Ema- 
noil Elenescu va putea fi urmărit 
la ora 19,50 pe programele II 
și III.

© TOT DIN calendarul muzical 
al programului de radio mai spi
cuim emisiunea de folclor Răspun
suri muzicale scrisorilor dv. (dumi
nică 29 mai ora 14,15 pe progr. I) 
fragmente din opera Turandot de 
Puccini avînd în distribuție pe 
Maria C-allas și Elisabeth Schwarz- 
kopf, transmisă în aceeași zi, la 
ora 17,17 pe programul III, și cele 
două prime audiții din creația com
pozitorului Paul Constantinescu 
(studii în stil bizantin și mică ba
ladă pentru recitator pe un poem 
de Ion Barbu, programată pentru 
miercuri 1 iunie ora 19 pe progr. I.

© DEBUTURI ACTORICEȘTI 
BUCUREȘTENE și momente clin 
istoria teatrului românesc — două 
din titlurile înscrise în agenda 
Actualității teatrale de luni 30 mai 
(programul 1, ora 17,15).

■Recomandări :
T. CARANFIL

2. Simion Jder pîndește mîhnit. în noaptea asta cu lună își aduce 
aminte de un pîrjol de dragoste trăit în tinerețea cea dinții. O Solie 
grecoaică i-a stricat sufletul său, poate pentru totdeauna. Aceeași 
Sofie frumoasă i-a dus pe fratele său Nicoară în scîrba monahiei și 
i-a schimbat numele în părintele Nicodim. Mare negură a rămas în 
frați de cirrd s-au întîlnit araîndoi la aceeași ibovnică.

3. Gogolea a dat atacul la grajdul lui Catalan, dar Simion Jder l-a 
umilit in coarnele furcii.

— Sfîrșitul hoților la Moldova e într-o creangă de copac, unde îi 
leagănă vintul.

— Am îndrăzneală zise lotru Jderului — să-ți spun că sfîrșitul meu 
nu va fi sus. Nu-s beat și nici nu-s nebun. Eu am cunoscut că treaba 
mea de aici nu-i ușoară de aceea mi-am luat prevederi 1

Lotru Gogolea mărturisește că alți oameni ai lui fac acum atac la 
Ionășeni pentru a fura pe Alexandrei și Ionuț.

—■ Facem schimb — zise lotrul. Dumneata mă slobozi pe mine ; eu 
ți-i dau pe dînșii...

împreună cu lotrii, Simion grăbește spre Ionășeni.

4. Dar Ionuț Jder, bănuind mai din vreme amenințarea, îl rupe pa 
coconul Alexandrei de la clipa lui de desfătare închipuită.

5. Cei care au voit să-i fure îi ajung pe drum. Se iscă lupiă. Ho
ții încearcă să se apropie îndărătul unui car cu snopi. Jder trimite să
geată cu șomoioc aprins spre car. Hoții se țin însă trufași.

Adaptare de GHEORGHE SUCIU
Desene de MARIN PREDESCU 

(VA URMA)



D
ac-ar fi să dăm o definiție acestei etape 
de însemnătate crucială în viața fiecărui 
om, despre care un poet latin a afirmat că 
reprezintă „primăvara ființei umane“, am 
fi tentați să consemnăm că...

Și ar fi putut urma propoziția funda
mentală care întotdeauna se vrea atotcu
prinzătoare. Numai că de data aceasta, o 
inițiativă lăudabilă a Comitetului regional

Brașov al U.T.C. — și-anume un interesant sondaj făcut 
în rîndul a 1 000 de tineri în vîrstă de 18 ani —- muncitori 
și elevi _ ne-a făcut să renunțăm la definiția din carte
în favoarea unor reflecții asupra unui material „viu , 
captivant. * ★ ★

O primă întrebare pusă celor 1 000 de adolescenți — și 
care socotim că nu este cîtuși de puțin prematură — șrmă. 
„Ce însușiri ai dori să aibă soțul sau soția ta ? Evident 
sînt vizate concepțiile etice precum și spiritul de dișcer- 
nămînt îngemănat cu valoarea pe care tinerii o atribuie 
diferitelor particularități ale personalității omenești.. Ti
nerii muncitori de la „Rulmentul“ — reamintim, în virsta 
de 17 18 și 19 ani — răspund astfel: Cinste și integritate 
morală 44 la sută ; Inteligență 18 Ia sută ; Frumusețe 

I fizică 12 la sută ; însușiri gospodărești 12 Ia suta ; Să
nătate desăvîrșită 4,5 la sută ; Farmec personal 3 Ia suta : 
Stare materială bună 2,7 la sută ; Succes în activitatea 
profesională 0,8 la sută.

Răspunsul celor de la „Tractorul“ — în aceeași ordine:

29.7 la sută — 9 la sută — 12 la sută — 10,9 la sută —
20.7 la sută — 5,2 la sută — 4,1 la sută — 1,5 la sută.

După cum se remarcă, masa de adolescenți are în ches
tiunile fundamentale convingeri asemănătoare; totuși 
între tinerii de la cele două uzine brașovene există o 
seamă de opinii întrucîtva diferite, ceea ce permite să se 
evidențieze gusturi și preferințe individuale.

ÎN SONDAJ: 
1000 x 18 ANI
Pentru ca și atunci cînd întrebarea : „Ce activitate v-ar 

pasiona mai mult?“ este pusă elevilor și elevelor de la 
Liceul nr. 1 din Brașov, din răspunsuri să rezulte în mod 
pregnant o seamă de trăsături specifice epocii adolescen
tine, caracteristice atît pentru băieți, cît și pentru fete 
(prima cifră reprezintă răspunsurile băieților; a doua pe 
ale fetelor) : , .. .

Activitate tehnică : (41 la sută, 9,6 Ia suta) ; Activitate 
într-o expediție îndepărtată și primejdioasă : (27,2 la suta, 
13,4 Ia sută); Misiuni nrobînd curaj si vitejie : (14 la suta, 

4,9 la sută); Activitate științifică: (9 la sută, 24,2 la sută): 
Activitate literară : (4,5 la sută, 18,3 Ia sută); Activitate 
artistică : (4,4 la sută, 9,6 la sută); Activitate didactică: 
(0 la sută, 18,3 Ia sută).

Nu ar trebui găsite oare în aceste răspunsuri viitoarele 
intenții ale adolescenților privind alegerea profesiunii lor? 
Și, nu numai atît: poate și o expresie a înclinațiilor și, 
preferințelor „în afara profesiei“ ?

Avem de-a face cu un adevărat ocean de preferințe șl 
gusturi ale adolescenților. Aceasta impune ca organizația 
U.T.C. să desfășoare o activitate tinerească și atractivă 
potrivită cu vîrstă adolescenților și care, în același timp, 
să fie bogată în conținut și consecințe educative. In 
această lumină poate că nu-i lipsit de interes și merită să 
zăbovim puțin și asupra răspunsurilor pe care le-au dat 
textilistele de la „Partizanul roșu“ din Brașov, în cadrul 
sondajului la întrebarea : „Ce forme de activitate pre
ferați ?“ :

39 ia sută — discuții despre prietenie, dragoste, căsă
torie ; 23 Ia sută — excursii; 19 la sută — seri distractive; 
15 la sută — concursuri de cultură generală ; 8 Ia sută — 
manifestări artistice; 4 Ia sută întreceri sportive ; 1 la 
sută — conferințe.

Doar o remarcă : pe prim plan (30 la sută !), discuțiile 
pe teme etice, cu largi posibilități de dezbatere și investi
gație, și, de asemenea, activități atractive, care să contri
buie Ia îmbogățirea lor spirituală.

■Ar
Iată-ne, așa dar, în fața cîtorva semne de întrebare :

— CUNOSC OARE ÎN MOD PROFUND 
ACTIVIȘTII ORGANIZAȚIEI NOASTRE 
TRĂSĂTURILE SPECIFICE ADOLESCEN
TULUI ?

— ȚIN EI OARE SEAMA ÎN ÎNTREAGA 
LOR MUNCĂ EDUCATIVĂ DE PARTICU
LARITĂȚILE ACESTORA ȘI IZBUTESC 
SĂ ORGANIZEZE ASEMENEA ACȚIUNI 
CARE SĂ VALORIFICE TOT CE AU MAI 
BUN ADOLESCENȚII ȘI SĂ-I AJUTE ÎN 
ACEASTĂ EPOCĂ DE CONTURARE A 
PERSONALITĂȚILOR LOR?

Evident, a încerca să răspunzi într-o pagină de ziar la 
toate problemele pe care le ridică vîrstă adolescenței, este 
aproape imposibil. De aceea ne vom mărgini în mod deo
sebit la acelea care au apărut cu evidentă pondere în dis
cuția noastră purtată cu mai mulți activiști ai Comitetu
lui orășenesc Brașov al U.T.C.

VASILE VÎȘCĂ 
secretarul comitetului 

U.T.C. al Grupului 
școlar profesional
„Hidromecanica"

Prima întîlnire cu adoles
cenții o are organizația noas
tră U.T.C. atunci cînd vedem 
pășind pragul școlii, zeci de ti
neri de 14—15—16 ani, sfioși și 
emotivi, curioși dar reținuți, 
toți avînd însă o dorință su
premă : să-și însușească o me
serie ori alta, să capete acea 
„brățară de aur“ care să Ie fie 
dragă, să le aducă împlinire și 
satisfacție. De aceea am soco
tit că organizația U.T.C. are 
datoria de a iniția chiar de Ia 
început o seamă de acțiuni 
care să Ie ușureze cunoașterea 
mai îndeaproape a viitoarei lor 
profesiuni, aptitudinile ce se 
cer pentru a deveni un mese
riaș bun într-un dopicniu, și a 
vedea dacă în fața realităților 
alegerea inițială se transformă 
în convingerea că „aceasta 
este meseria mea, cea mai fru
moasă dintre toate“. (Mi-aș 
permite o remarcă : întrucît la 
intrarea în școală tinerii își pot 
alege diferite meserii metalur
gice, poate că s-ar putea re
zerva la începutul anului o pe
rioadă pentru cunoașterea unor 
elemente de cultură generală 
a diferitelor profesiuni meta
lurgice, după care abia să fie 
posibilă alegerea definitivă).

Intr-un anumit moment am 
remarcat că mai mulți tineri 
vin în școală cu concepția gre
șită că meseria de turnător — 
de pildă — nu este „o mese
rie bună“ ; fără s-o cunoască, 
deși, poate, mulți dintre ei ar 
fi avut aptitudini, o resping. 
Organizația U.T.C. a conceput 
un plan mai multilateral. 
Scopul: a dovedi că această 
meserie este frumoasă. Un 
grup mare de tineri a fost in
vitat la Uzinele „Hidromecani
ca“, la secția turnătorie, unde 
s-a întreținut îndelung cu 
muncitorul fruntaș Dima Ște
fan. Elevilor li s-a arătat cum 
se face o formă și au trăit 
emoția elaborării unei șarje de

NEGUȚ ELENA 
secretarul comitetului 

U.T.C. de la Liceul nr. 1

Aș remarca înainte de toate 
că adolescența este acea vîrstă 
la care setea de a ști, de a pă
trunde în profunzime în uni
versul plin de semnificații și 
învățăminte al valorilor acu
mulate de omenire cunoaște 
prunele împliniri. De aceea, 
nu o dată membrii comitetului 
U.T.C. din liceul nostru au dis
cutat ce acțiuni eficiente, care 
să aibă ecou în rîndul elevi
lor, am putea organiza pentru 
a veni în sprijinul procesului 
instructiv-educativ din școală. 
Și întotdeauna ne-am străduit 
să ținem seama de faptul că 
orice acțiune poate avea suc
ces doar dacă corespunde inte
resului adolescenților. De mai 
multe ori am remarcat că unii 
elevi din clasele a X-a și a 
Xl-a atunci cînd nu se com
portă corect, ori nu-și îndepli
nesc anumite îndatoriri — și 
se face apel la maturita
tea pe care ar trebui s-o 
aibă — par a nu sesiza 
exact sensul acestui termen. 
Ne-am dat seama că nu 
este vorba de o neînțelegere de 
ordin semantic, ci de una de 
conținut, de o deosebită va
loare pentru adolescență, epo
că în care tinerii se îndreaptă 
cu pînzele întinse tocmai spre 
maturizare. Am stat de vorbă 
mai mult cu elevul Teodor 
Redlov, secretarul U.T.C. al 
clasei a Xl-a F, sugerîndu-i să 

oțel, care i-a impresionat mult. 
Bineînțeles piesele realizate 
au fost privite cu multă aten
ție, în plus explicîndu-li-se cu 
acest prilej însemnătatea me
seriei de turnător în ansam
blul economiei naționale.

Dar, chiar între adolescenți 
există o seamă de deosebiri pe 
care organizația U.T.C. le-a se
sizat. Elevii din anii II și III 
după ce s-au apropiat de me
seria aleasă — deci chestiunea 
opțiunii a fost rezolvată — de
vin extrem de receptivi Ia tot 
ceea ce se referă la mese-ia 
lor. Vor să știe cit mai multe, 
vor să pătrundă tainele profe
siunii lor. Astfel apare un alt 
cerc de preocupări. întilnirea 
celor din anul III cu inginerul 
Gheorghe Trușcă de la Uzinele 
„Hidromecanica“, absolvent al 
scolii noastre profesionale, a 
deschis multora gustul pentru 
aprofundarea diferitelor aspec
te ale profesiunii. Cum s-ar 
spune, le-a Ifost stimulată în
clinația în spre cercetare, 
spre creații profesionale. A- 
ceasta este și rațiunea înfiin
țării, din inițiativa organiza
ției U.T.C., a cercului de crea
ție profesională din școală, în 
cadrul căruia au fost construi
te cele 12 aparate de precizie, 
în întregime realizate de elevi.

Ne-am propus să mergem și 
mai departe : să dezvoltăm ia 
elevi mîndria pentru realizări
le lor în profesie, să dăm o 
înaltă calitate și un înalt con
ținut termenului de MESE
RIAȘ BUN. La Uzinele „Hi
dromecanica“, Uzinele nr. 2 și 
Uzinele „Rulmentul“ am des
chis expoziții cu lucrările ele
vilor, mult admirate de mun
citorii celor trei uzine și în 
care, pe panouri, au fost expu
se fotografiile elevilor ce au 
realizat respectivele aparate.

Socotesc că este foarte im
portant ca organizația U.T.C., 
în colaborare cu școala, în toa
te acțiunile pe care le inițiază 
să-și propună scopuri concre
te, precise, să urmărească sis
tematic cum se dezvoltă ado
lescenții, să-i ajute să devină 
oameni bine pregătiți în pro
fesiunea aleasă.

organizeze o adunare generală 
U.T.C. cu tema : „Ce se înțele
ge prin maturitate". Adunarea 
generală a avut loc și s-a 
bucurat de mult succes printre 
elevi. Colegii săi au fost rugați 
să scrie pe bilețele, într-un gen 
de „Extemporal“, ce înțeleg 
prin maturitate. Pe marginea 
răspunsurilor s-au desfășurat 
ample dezbateri. Concluzia 
adunării: maturitatea în liceu 
este sinonimă cu preocuparea 
serioasă, zi de zi a elevului de 
a-și însuși o temeinică cultură 
generală.

Alteori am înțeles că setea 
de cultură a adolescenților tre
buie stimulată și canalizată 
precis în anumite direcții. Ol- 
teanu Mihai, de pildă, din cla
sa IX-a A, se dovedește a avea 
o pasiune deosebită pentru fi
zică. Citește și chiar studiază 
mult în acest domeniu, a par
ticipat și la Olimpiada elevilor 
și a obținut un premiu pe re
giune. De asemenea, ne-am dat 
seama că este înzestrat și pen
tru literatură, și că în general 
în clasa a IX-a A există creat 
climatul unor preocupări lite
rare susținute. Din inițiativa 
organizației U.T.C., bineînțeles 
cu concursul dirigintelui și al 
profesorului de română, a fost 
înființată revista literară „Mu
gurul“, șapirografiată, care 
sperăm să devină o revistă a 
întregului liceu. Redactor șef 
este același Mihai Olteanu, „fi
zicianul“. Evident, nimic nefi
resc deoarece în liceu, deopo
trivă fac casă bună toate ma
teriile, a căror însușire temei
nică formează cultura genera

lă și a viitorului inginer, și a 
viitorului medic, și a viitoru
lui profesor. De altfel, cercu
rile pe materii — de istoria 
muzicii, de istoria artelor, de 
științele naturale, matematică, 
fizică etc. — îi reunesc dese
ori pe elevi în preocupări pe 
cît de serioase, pe atît de ti
nerești și de... perspectivă..

— După cum atunci cînd 
unii elevi vădesc aptitudini în
spre anumite obiecte, ei tre
buie stimulați în mod special 
— intervine tov. Tatu Horațiu. 
secretarul comitetului U.T.C.

C-TIN TUDORACHE 
secretarul comitetului

U.T.C. al Uzinei
..Tractorul"

Nu o dată am auzit spunîn- 
du-se că uzina este cea mai 
complexă școală pentru toți, 
fie adolescenți, ori oameni în 
vîrstă. De ce? Pentru că aici, 
la noi, arăți în mod real va
loarea pe care o ai ca om. în- 
frîrigînd și modelînd cu ajuto
rul cunoștințelor și al calități
lor umane duritatea metalului, 
producînd bunuri materiale ce 
trebuie să aibă parametri ai 
calității tot mai înalti.

De aceea, în munca cu noii 
muncitori și mai cu seamă cu 
cei adolescenți, ținem seama 
de faptul că tînărul care a 
venit astăzi. în uzină, cu X 
cunoștințe, pe de o parte este 
însetat de a ști cît mai mult 
în virtutea vîrstei tinere care 
cheamă înspre cunoaștere ; pe 
de altă parte, este vorba de 
a-i face pe tineri să-și aducă 
într-o măsură tot mai marc 
aportul la bunul mers al pro
ducției, și aceasta subînțelege 
continua perfecționare atît în 
domeniul cunoștințelor gene
rale, a celor înrudite cu profe
sia practicată cît și, în special, 
a celor de strictă specialitate. 
Dacă organizația noastră 
U.T.C. din uzină n-ar înțelege 
asemenea lucruri și i-ar privi 
pe tineri ca fiind mereu ace
iași, fără să aibă în față miș
carea lor vie înspre știință, 
tehnică, cultură, ar comite o 
greșeală de neiertat. îmi vine 
în minte unul din băieții noș
tri, Ion Năftănăilă, muncitor 
tînăr, capabil, apreciat în u- 
zină. Nu de mult a terminat 
școala profesională. Dar cît 
de mult s-a schimbat el în 
acest răstimp 1

A pus mîna pe carte și a în
ceput să învețe la liceu, la 
cursul seral. Este un bun elev 
cu reale înclinații înspre fizi
că și chimie, de pe urma că
rora a avut nu numai foloase 
ci și... ponoase. (îmi permit o 
scurtă paranteză : Năftănăilă, 
tot studiind diferite lucrări de 
fizică, electricitate și chimie, a 
ajuns la concluzia că poate 
experimenta și o rachetă pro
prie folosind un carburant „in

DE CE M MMS/E SM

ȘTEFAN VASELE 
secretarul comitetului 

orășenesc U.T.C.
Săcele

Adolescentului, ca oricărui 
tînăr, de altfel, îi place să par
ticipe la activități care-1 atrag 
și corespund vîrstei lui. Un 
exemplu poate fi edificator. In 
urmă cu cîteva luni comitetul 
U.T.C. al Centrului școlar pro
fesional construcții din Săcele 
s-a hotărît să inițieze o mare 
acțiune vizînd educația muzi
cală a elevilor. S-a organizat 
o audiție muzicală, bine popu
larizată, la care au participat 
mulți elevi dornici să capete 
un plus de noțiuni de cultură 
muzicală. Numai că tema „Co
ruri celebre din opere* — n-a 

al Liceului „Unirea* din Bra
șov. Numeroase exemple ne 
stau la îndemînă. Apoi, refe
ritor la cercurile din școală aș 
face două remarci: Să renun
țăm definitiv la practica de 
a-1 încadra pe fiecare elev în- 
tr-un asemenea cerc, fie că arc 
sau nu aptitudini spre obiectul 
de studiu al respectivului cerc 
Apoi prefer cercuri mai puține, 
dar mai bune și care să se 
bucure de atenția și îndruma
rea serioasă a conducerii șco
lilor.

ventat“ de el. A lucrat multe 
zile, pînă ce într-o noapte, făr:* 
să anunțe pe nimeni, a realizat 
experiența care, datorită ex
ploziei puternice produse a 
trezit din somn întregul că
min. Bineînțeles că nimeni nu 
l-a felicitat pentru isprava sa 
nocturnă, deși, în acela- i timp, 
nimeni nu-i va lua în nume do 
rău preocuparea adîncită pe 
care o manifestă față do chi
mie si fizica. Totul este Sa știm 
încotro să-î îndreptăm forțele 
și înclinațiile).

De altfel comitetul U.T.C. 
din uzină se preocupă îrtdea- 
Droape do modul în care est“ 
folosită dorința de învățătură 
a celor peste 2 000 de tineri 
din uzină, dintre care foarte 
mulți sînt adolescenți. Noi cu
noaștem îndeaproape situația 
la învățătură a fiecăruia din 
cei 1115 tineri care sînt fio 
elevi la liceul seral, fie stu
dent! la diferite facultăți alo 
Institutului politehnic. la 
cursul seral, fie că urmează 
școala serală de maiștri. Sute 
de tineri frecventează în mod 
regulat cursurile de ridicarea 
cunoștințelor profesionale. Alte 
sute de tineri sînt apoi fer- 
venți cititori ai bibliotecilor 
tehnice și ai bibliotecilor de li
teratură care se află în fieca
re sector, precum și ai celor 
două biblioteci pe uzină care 
însumează zeci de mii de vo
lume. Clubul muncitoresc în
cercăm să-1 folosim cu maxi
mă eficacitate : cercuri de pic
tură, arte plastice, cineclub. 
cerc literar care a avut chiar 
o emisiune la Radio, zeci de 
tineri în formații artistice de 
amatori.

— Mai poate fi evidențiată 
preocuparea pe care o vădește 
comitetul U.T.C. al Uzinei 
„Tractorul" pentru organizarea 
concursurilor pe teme profe
sionale — arată tov. M. Bratu, 
prim secretar al Comitetului 
orășenesc Brașov al U.T.C. 
Concursul în profesiunea de 
strungar, organizat pentru ti
neri, după ce a trecut și la 
„Tractorul“ de faza pe secție, 
sector'și uzină, se va desfășura 
în luna mai la nivelul orașu
lui. Un concurs, urmărit cu 
mult interes de masa tinerilor 
și care se dovedește a avea, 
prin caracterul său competi
tiv, rhult succes .

corespuns nici pe departe aș
teptărilor. Pe parcursul audi
ției numeroși elevi s-au ridicat 
și au părăsit sala. Ion Jianu, 
elev în anul II Operatori, mi-a 
explicat că tema nu l-a intere
sat și că n-a avut răbdare să 
urmărească dificilele construc
ții muzicale din corurile ope
relor deoarece nu are o cultură 
muzicală mai avansată. Dacă 
s-ar fi ținut seama de pregă
tirea șl dorințele adolescenți
lor, și nu s-ar fi organizat în 
mod oarecum arbitrar audi
ția, rezultatul ar fi fost altul. 
Concursul literar despre ope
ra și viața lui Vasile Alecsan- 
dri, la care au participat 250 
de elevi, a fost apreciat în în
treaga școală.

Tinerii s-au obișnuit să vină 
Ia sediul comitetului nostru o- 
rășenesc și să ne propună di
rect o seamă de acțiuni pe

Foto : N. STELORIAN

care să Ie inițiem împreună cu 
organizațiile U.T.C. din care 
provin. în perioada dinaintea 
aniversării a 45 de ani. de la 
înființarea P.C.R. am organizat 
mai multe întîlniri cu membri 
din ilegalitate ai partidului. 
Relatările acestor martori ocu
lari a diferite momente din 
trecutul glorios de luptă al 
partidului nostru au stîmit un 

CU GREU NOTA DE TRECERE
Aflați înaintea unei ședințe de in

structaj la sediul Comitetului orășenesc 
U.T.C. Brașov, i-am rugat pe cei 16 ac
tiviști prezenți — în majoritate instruc
tori — să ne răspundă în scris la două 
întrebări: 1) Ce este adolescența ?; 2) 
Ce trăsături are un adolescent ?

De ce am pus aceste întrebări ? Pen
tru că este firesc ca atunci cînd ai 
de-a face în organizații uteciste cu ado
lescenți, de a căror educație ești și tu 
răspunzător ca activist al U.T.C., să po
sezi o seamă de cunoștințe și să ai o 
imagine sintetică a trăsăturilor si parti
cularităților pe care le are această cate
gorie de tineri. Dacă dorim să inițiem 
forme tinerești, atractive, interesante, 
pentru adolescenți — trebuie mai întîi 
să-i cunoaștem !

Și acum, ce ne-au arătat răspunsurile. 
Trei dintre activiștii întrebați — și anu
me Marcu Dumitra și Precu Dumitru, 
instructori ai comitetului orășenesc, și 
Tomescu Aurelian, secretar ai comite
tului U.T.C. „Nod C.F.R.“ — cunosc 
unele din trăsăturile principale ale 
acestei vîrste. Alți 4 instructori ai Co
mitetului orășenesc U.T.C. Brașov — 
Eugenia Stîncescu, Liviu Boar, Dumitru 
Grigorescu și Martin Missbrand, cunosc 
doar o seamă de generalități în genul : 
„adolescenții sînt caracterizați prin elan, 
energie, pe care caută să le aplice la lo
cul de muncă unde-și desfășoară activi
tatea“, în timp ce restul activiștilor re
marcă doar o trăsătură ori două, cu 
precădere înclinația înspre orientare 
profesională și setea de a cunoaște.

O asemenea situație, în discordanță 
vădită cu problemele interesante ridica
te competent în cadrul discuției con
semnate mai sus. purtate cu alți acti
viști ai Comitetului orășenesc U.T.C. 
Brașov, ni se pare nefirească. Am su
gera biroului comitetului orășenesc să 
dezbată în mod temeinic cu întregul ac
tiv cîteva din problemele deosebite pe 
care le ridică în viața de organizație 
preocupările diverse și caracteristicile 
adolescenților — acești minunați tineri, 
aflați la începutul drumului în viață, 
și a căror prezență este deosebit de 
mare în rîndurile organizației.

Anchetă realizată de
CAROL ROMAN

puternic ecou printre tinerii 
din oraș. Așa se face că în
tr-o zi s-au prezentat la sediul 
comitetului nostru orășenesc 
lăcătușii Eugenia Moraru și 
Radu Bălan împreună cu ma- 
trițerul Rusu Ion, adueîndu-ne 
la cunoștință dorința tinerilor 
din uzină de a organiza și la 
ei o întîlnire cu un vechi mi- 

lltant al partidului, care a și 
avut loc.

La fel am sprijinit și dorința 
mai multor organizații uteciste 
din oraș care ne-au semnalat 
că tinerii sînt dornici să-și cu
noască bine regiunea și țara. 
Vizitele și excursiile turistice 
în regiune, în orașe industriale 
din țară, Ia București — la di
ferite muzee, au venit în în- 
tîmpinarea dorinței tinerilor de 
a cunoaște profund țara și po
porul din care se trag, înfăp-

CONSTANTIN LEFTER 
membru al Comitetului 

U.T.C.
al Institutului politehnic

în anii adolescenței și ai ti
nereții îți pui marile, esenția
lele probleme încercînd să pă
trunzi tainele universului, să-ți 
explici viața socială și istoria, 
să afli sensul artei ori al crea
ției umane în general. în a- 
ceastă perioadă, printr-un pro
ces complex și sinuos se în
cheagă concepția despre lume 
și viață, ceea ce comportă cele 
mai profunde implicații asu
pra conștiinței politice a tine
rilor. Cunoscînd aceasta, or
ganizației uteciste îi revin sar
cini de mare însemnătate 
tinînd seama de faptul că ea 
unește în rîndurile sale tineri 
animați de idealurile nobile 
ale socialismului și comunis
mului. Tocmai de aceea orga
nizația noastră se străduiește 
ca folosind cele mai eficiente 
mijloace educative, cu multă 
putere de influențare asupra 
adolescenților și tinerilor, să 
contribuie la educarea lor în 
spiritul ideilor marxist-leninis- 
te, al glorioaselor tradiții re
voluționare ale poporului, ale 
clasei muncitoare, ale Partidu
lui Comunist, pentru libertate, 
independență națională și pro
gres social.

Desele discuții cu prilejul 
diferitelor acțiuni ale organi
zațiilor uteciste din Institutul 
nostru politehnic au reliefat 
un adevărat flux al adolescen
ților și tinerilor spre proble
me de ordin filozofic, social și 
etic. Dar pe cît de mare este 
interesul tinerilor pentru ase
menea probleme, pe atît de 
mare trebuie să fie preocupa
rea organizației noastre de ti
neret de a le oferi răspunsuri 
și cunoștințe esențiale pentru 
formarea concepțiilor lor, în
tr-un mod cît mai corespun
zător. Aș aminti de simpozio
nul „20 de ani de Ia conferin
ța națională a P.C.R.“, inițiat 
de comitetul U.T.C. al Institu
tului politehnic și care și-a 
propus să prezinte tinerilor un 
eveniment deosebit de însem
nat pentru evoluția partidului 
și a țării noastre în anii de 
după eliberare. Căutînd să pre
zentăm aspecte cit mai dife
rite ale evenimentului tratat, 
într-un mod dacă se poate 
spune Inedit, ne-am adresat 
unor oameni competenți, cu 
multă experiență în munca de 

tuirile socialismului ca și măr
turiile trecutului ce vorbesc 
despre talentul și capacitatea 
creatoare a strămoșilor noștri.

Dacă ții seama de dorințele 
firești ale adolescenților și-i 
ajuți să-și împlinească iniția
tivele, de cele mai multe ori 
demne de luat în seamă, a- 
tunci respecți personalitatea 
lor în formare, ceea ce are în 
ultimă instanță cele mai efi
ciente consecințe educative.

propagandă. în cadrul acestui 
simpozion sute de tineri din 
institut au ascultat cu mult in
teres expunerile deosebit de 
documentate ale unui tovarăș 
secretar al Comitetului regio
nal Brașov al P.C.R., a redac
torului șef al ziarului regional 
și a unui tovarăș prorector al 
institutului nostru.

Nu o dată am întîlnit la unii 
studenți părerea greșită că 
orice expunere, indiferent de 
tema tratată sau de cine ar 
susține-o, ar reprezenta o for
mă greoaie și‘ care i-ar înde
părta chipurile de problemele 
abordate. Practica ne-a dove
dit cît este de greși*'' o atare 
idee. Voi da două exemple : în 
cadrul unor adunări generale 
ale U.T.C. din institut, după 
ce au fost prezentate aspecte 
ale programului de dezvoltare 
economică a țării elaborat de 
partid, au fost invitate să ia 
cuvîntul cadre cu muncă de 
răspundere în economia regiu
nii noastre. Amintesc expune
rea deosebit de atractivă a ing. 
Ion lliescu de la Uzinele 
„Tractorul“ despre tractorul 
tip U-650 care a obținut Me
dalia de Aur și Diploma de 
Onoare la Tîrgul internațional 
de la Leipzig. Multă vreme au 
ținut minte studenții această 
expunere documentată, vie, 
presărată cu remarcile compe
tente ale specialistului. După 
cum a produs o impresie vie 
în institut expunerea de la 
Casa de cultură a studenților 
a acad. Constantin Daicoviciu, 
despre „Formarea limbii și a 
poporului român“. Asemenea 
acțiuni — și bineînțeles cîte nu 
se mai pot face ! — contribuie 
din plin la formarea unei con
cepții înaintate a tinerilor des
pre lume și societate.

— Și totuși, uneori acțiuni 
valoroase de la Casa de cultu
ră a studenților nu sînt sufi
cient de cunoscute de către 
studenți — intervine tov. Ni
colae Ioniță, secretar al Comi
tetului orășenesc Brașov al 
U.T.C. Ce păcat că doar un 
număr mic de studenți au par
ticipat la interesanta expunere 
a tov. Petru Comarnescu des
pre „Frumosul în artă“. Ar fi 
bine ca membrii comitetului 
U.T.C. al Institutului politeh
nic să sprijine și să se ocupe 
în mod special de populariza
rea în masa studenților a ac
țiunilor pe care le consideră a 
avea o însemnătate deosebită 
pentru formarea spirituală a 
tinerilor din facultate.



rea nivelului Caspicei și nu 
va prejudicia creșterea canti
tății de energie electrică fur
nizată de hidrocentralele de 
pe Volga.

Captarea fluviilor, nordice 
de către Volga va compensa 
pierderile mari de apă suferite 
de Marea Caspică în urma e- 
vaporării intense și va per
mite irigarea ținuturilor ve
cine. Unele golfuri vor fi, în 
același timp, izolate de mare 
prin diguri, fapt ce va micșo
ra suprafața de evaporare.

Tot în Uniunea Sovietică 
există un plan interesant pen
tru îndepărtarea excesului de 
umiditate din Siberia de vest. 
Se preconizează în acest scop 
construcția a trei complexe : 
primul — abaterea unor 
cursuri de apd spre sud pen
tru irigarea terenurilor desțe
lenite din R.S.S. Kazahă ; al 
doilea — îndreptarea cursului 
apelor și al treilea — modifi
carea vegetației prin extinde
rea plantelor cu puternică 
exudație.

Proiectele oamenilor de ști
ință, sumar schițate, sînt de
parte de orice fantezie neștiin
țifică. Ele se bazează pe cu
noașterea proceselor naturale 
și a legilor ce le dirijează și 
pentru înfăptuirea lor e ne
voie doar de o largă colabo
rare între popoare, de un cli
mat de încredere între na
țiuni, de pace trainică.

Baltică

o-

cadrul activității de re

dr. I. IRJMESCU

creator

EXPOZIȚIA 
ANTICARILOR

lui Soergel a intrat 
în actualitate. Proiec-

interes 
ani co-

re pe teritoriul statului Con
go și alimentarea cu apă a u- 
nei „mări“ obținută prin dez
voltarea lacului Ciad. .

ac- 
de 
la

nu este adîn- 
de 24 de ori 
decît Marea 
ar avea con-

fi remediat. Se proiec- 
ca atare captarea artifi- 
a bazinelor unor fluvii 
varsă în Oceanul Arctic, 
legarea lor de Volga,

ieșeană și 
Poni, fiica 
din secolul 
acum cîtva

civilizații — 
un nivel mai scăzut 

200 metri, s-ar putea 
țărm noi teritorii lo-
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Petrescu, după ti 
care jucase, înci 
„Valurile Dunări 
și apoi pină

vine cu prada sa vie Ia 
regală, Euristeu fuge spăi- 
și se pitește într-un vas

In laboratoarele Institutului ae 
Fizică Atomică

Foto: AGERPRES

MIHAIL NASTA
lector la catedra de filologie 
clasică a Universității București

ÎNVINGĂTOR

Incunabul editat la Ulm, in anul 1482, cuprinzi ud harta unei părți a teritoriului țării 
așa cum a fost desenat in cosmografia lui Ptolomeu

Foto: AGERPRES

„Chirurgia“ în geografie do- 
bîndește o semnificație din ce 
în ce mai actuală datorită 
planurilor grandioase de 
transformare a naturii elabo
rate în numeroase țări. Geo
graful care pînă de curînd se 
mulțumea doar să descrie și 
să explice natura este în pre
zent chemat să devină cu 
sprijinul geologului și ingine
rului un „chirurg“ sui-generis 
care o transformă, care creea
ză în mod artificial condițiile 
naturale jlorite.

Mări noi în Africa
Dintre planurile existente 

în cartotecile institutelor

proiectări geografice, să tre
cem în revistă pe cele mai im
portante.

încă de mult, inginerul ger
man Herman Soergel arăta că 
dacă Bazinul Mediteranei — 
leagănul atîtor 
ar avea 
doar cu 
crea pe 
cuibile.

Ideea 
din nou 
tele prevăd construirea unui 
baraj la Gibraltar, care ar stă
vili pătrunderea din Atlantic 
în fiecare secundă a 88 000 
m. c.

Prin scăderea nivelului Mă
rii Mediterane, geografia usca
tului din bazinul respectiv va 
eăpăta un nou aspect : Adria-

tica se va îngusta, devenind 
un golf lung, Sicilia se va uni 
cu Italia de sud, Sardinia cu 
Corsica etc.

Un inginer american John 
D. Isaaks a propus recent o 
serie de procedee pentru mo
dificarea climei și condițiilor 
de viață ale Terrei. Printre a- 
ceste proiecte se află ideea re- 
morcării unor ghețari pluti
tori din regiunile nordice care 
aduși în California ar îmbu
nătăți aprovizionarea cu apă 
în această regiune și ar scă
dea temperatura aerului.

în Africa centrală și sie nord 
specialiștii au întocmit calcule 
precise pentru crearea unor 
mări artificiale. Un baraj in
stalat la gura fluviului Congo, 
de exemplu, ar permite crea
rea unor bazine de acumula-

1500 de portă 
în Marea

Marea Baltică 
că și cuprinde 
mai puțină apă 
Neagră. Așadar, 
diții favorabile pentru un cli
mat mai blînd și o influență 
binefăcătoare asupra terito
riilor mărginașe. Ea ar putea 
acumula în timpul verii căl
dură pe care apoi să o cedeze 
iarna.

Dacă s-ar „astupa“ strîmto- 
rile Danemarcei, care nu au 
mai mult de 10 metri adîn-

CINE-ENCICLOPEDIE

• în aprilie a apărut 
prima Enciclopedie des
pre cinematograf, în ca
drul Edițiilor Larousse. 
Istorie generală a cine
matografiei, a epocilor 
de glorie și a marilor 
creatori ai acestei arte, 
Enciclopedia mai cu
prinde și o completă fil
mografie a celor mai 
bune 1 000 de filme 
create între 1895—1965.

• Salonul de Toamnă I 
va fi inaugurat în oc- I 
tombrie 1966 cu o expo
ziție a Anticarilor. Im
portanta manifestare a 
artelor plastice franceze, 
Salonul de Toamnă, își 
va alege cu această oca
zie și un nou președinte. I

Picasso
portretist

Multe dintre lucrările cele mai recente ale lui 
blo Picasso — acest neîntrecut pionier al artelor plas
tice moderne care, la cei 85 de ani ai săi, continuă să 
uimească contemporaneitatea prin nestinsa sa viva
citate și putere creatoare — au ca temă : artistul și 
modelul. Sînt zeci, sute de variante în care staticul 
obișnuit al pînzei de artist cedează parcă locul dina
mismului unor cadre ale unui film ai cărui eroi sînt 
aceste esențiale două personaje ale oricărei opere 
estetice : omul — subiect = autorul și omul — obiect 
= modelul.

Dar, pe lingă locul distinct pe care acest ciclu îl 
ocupă în vasta operă a celebrului pictor, ele sub
limează permanența în varietatea etapelor și preocu
părilor sale a celei mai de seamă teme : Omul. Astfel 
că portretistica picassiană poate fi considerată nu nu
mai una din căile cele mai bune de urmărire a mereu 
reînnoitelor căutări ale marelui pictor în ceea ce pri
vește expresia plastică dar, și mai ales, drept expresia 
înaltelor sale credințe umaniste.

Selecția alăturată tinde nu să dea o imagine sinte
tică a bogăției uriașe a operei lui Picasso consacrată 
portretului ci în primul rînd să puncteze cîteva din 
etapele mai importante ale creației sale.

Maternitate (foto 1) realizată la Barcelona în 1003, 
aparține „perioadei bleu" în care, continuînd preo
cupările de început (ale perioadei numită a Barce
lonei) aduce în cîmpul expresiei grafice — realizată 
cu predominanța tonurilor de albastru — chipurile 
unor oameni simpli, dezmoșteniți de soartă, redați 
sub puternica influență a marelui pictor spaniol 
El Greco,

Pictat Ia Paris, în iarna 1907—1908, ,,Femeie dor
mind" (foto 2) este caracteristic pentru trecerea de 
Ia o perioadă istorică — influențată de lucrările vechii 
arte a țării sale descoperite de Picasso la Louvre — 
la perioada neagră — exprimînd seducția exercitată 
asupra imaginației sale artistice de arta primitivă a 
popoarelor africane.

Picasso realizează prin numeroasele sale portrete și 
opere realizate în stilul cubismului, depășit apoi la 
rîndul lui, una din marile „cotituri estetice ale artei 
moderne". Autoportretul anunță încă din 
ția (întreruptă de întoarceri spre realism 
cism ca perioade distincte în timp sau 
paralele unor noi căutări) spre „Femeie în 
lă pe un fotoliu" (foto 3) realizată în 1944 și 
nînd seriei de „monștri" începută prin epocala 
nica, faimoasa compoziție din 1937 exprimînd 
războiului fascist.

Artist militant, pictor deschizător de drumuri 
noi. creator în permanent zbucium, cu nu puține con
tradicții recunoscute, afirmate, depășite și reînnoite, 
Pablo Picasso se prezintă, prin tot ce a creat mai va
loros în portretistică ca o lume de gînduri și simță
minte gravitînd în jurul astrului solar : omul.

1907 evolti
si neoclasi- 
preocupări 

bleu așeza- 
aparțl- 
Guier- 
groaza

mereu

cime și 20 km lățime, legă
tură cu curenții maritimi nor
dici care pun o „pecete nega
tivă“ asupra Balticii ar fi în
treruptă și climatul s-ar îm
bunătăți considerabil. în acest 
scop s-a propus crearea unui 
baraj uriaș cu circa 1500 
părți de metal, pentru ca apa 
rece sărată să iasă în larg, îm- 
piedicînd totodată venirea 
unor noi cantități de apă 
ceanică.

„Corectarea”
unor fluvii

în
glare a unor mări interioare 
se înscrie proiectul sovietic 
pentru ameliorarea tendinței 
de scădere a nivelului Mării 
Caspice. Acest fenomen, ce 
poate avea urmări nefavora
bile asupra economiei (apari
ția de terenuri sărate, scăde
rea producției piscicole etc.) 
poate 
tează 
cială 
ce se 
prin
măsură ce va preveni scăde-

Instalația primului post de 
emisiune radiofonică de la Bă- 
neasa, turbosuflanta de la Hu
nedoara, generatorul lui Vuia, 
macheta avionului cu care 
Traian Vuia a făcut primul 
său zbor — iată patru, din cele 
6 000 de exponate ale străve
chiului muzeu din Parcul Li
bertății, care fac din el una 
din marile instituții de acest 
gen.

Adunînd an de an noi și noi 
piese, Muzeul Tehnic, a deve
nit o imensă carte de istorie a 
tehnicii, demonstrînd în multe 
compartimente geniul 
al poporului nostru.

Cîteva piese de larg 
au îmbogățit în ultimii
lecțiile celor 10 secții ale mu
zeului tehnic bucureștean.

Universitatea 
prof. Margareta 
marelui chimist 
trecut, au trimis 
timp muzeului „deflegmatorul 
lui Petru Poni“, cu care a fost 
stabilită componența petrolu
lui de la Colibași,. dovedin- 
du-se că acesta nu conține hi
drocarburi nesaturate, lucru 
de importanță deosebită pen
tru fundamentarea științifică 
a industriei de prelucrare a 
petrolului.

Interesantă pentru istoria 
tehnicii petrolifere românești 
este și macheta primei rafină-

rii de petrol din țara noastră, 
care a fost înființată în dece
niul al 7-lea al veacului tre
cut lîngă Ploiești, la Rîfov.

Anul trecut, au poposit în 
standurile muzeului și turbina 
cu pînză tip AEG pentru 
ționarea unui alternator 
4 200 kW care a funcționat

JOYCE DESPRE 
JOYCE

• In Editura Galli- 
mard a apărut recent o 
nouă carte despre James 
Joyce 
zitorul 
scrisă 
Joyce, 
scriitor 
riile relatate de biograf 
întregesc portretul ace
luia care a revoluționat 
tehnica romanului con
temporan.

ÎN COLECȚIA 
„SEGHERS"

• Editura Seghers va 
scoate o nouă colecție 
populară de poezie. Pen
tru început vor 
poezii de Eluard. 
mează: „Les yeux 
sa" de Aragon și 
mancero Gitan 
Lorca.

intitulată : „Pă- 
fratelui meu" 
de Stanislav 

fratele marelui 
irlandez. Mărtu-

apare 
„Ur- 
d’El-

AGENDA TEATRULUI 
NAȚIUNILOR

* Teatrul Națiunilor 
și-a deschis porțile la 
18 mai. Condusă anul 
aceasta de Jean Louis 
Barrault, tradiționala 
manifestare internațio
nală de teatru, va prile
jui înfruntarea unor 
trupe teatrale prestigi
oase ca : „Piccolo Tea- 
tro" -din Milano, „Tea
trul Gorki" din Lenin
grad. Teatrul popular 

| din Varșovia, „Deutsches 
Theater“ din Berlin, 

I „Teatrul laborator" din
Wroclaw, „Living Thea- 
tre" (S.U.A.).

I
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HERACLES

curtea 
mîntat 
mare de provizii (scenă reprezen
tată cu muită vervă pe numeroase 
vase grecești din secolele VI—-V 
î.e.n.). Este trimis apoi să găsească 
vestita ciută cu coarne de aur a 
zeiței Artemis (a 4-a muncă). Pin- 
dar ne spune că ar fi urmărit a- 
ceastă jivină minunată pină pe 
meleagurile noastre. Aducind ți

acest dar stăpînulul său i se încre
dințează o nouă misiune de asa
nare : lupta cu păsările din lacul 
Stimfal. După ce au fost stîrpite 
păsările, Alcidul este supus unei 
munci foarte ingrate (a 6-a) : 
curățirea grajdurilor lui Augias.

Dintr-o treabă umilitoare, Hefa- 
cles înțelege să facă o adevărată 
performanță a viitorului. El schim
bă cursul unor fluvii, reușind să 
îndrume șuvoiul lor prin grajdul 
năpădit de bălegarul vitelor năz
drăvane. Mai departe, pentru a se 
achita de a 7-a muncă, eroul a- 
duce din Creta un taur cumplit. 
Tot animale năzdrăvane sînt și ie- 
pele regelui trac Diomede 
muncă).

Pentru fiica regelui din 
stăpînul său, Heracles va 
în ținutul locuit de amazoane 
gătoarea reginei lor Hipolita 
9-a muncă). Foarte departe îl 
duce pe Heracles drumurile 
căutarea cirezii lui Geryon, (a 
muncă). Victorios parcurge la în
toarcere mai toate regiunile occi
dentale cunoscute de greci. Spre 
răsărit trece din Tracia în Sciția. 
În regiunea Caucazului, ucide vul
turul lui Prometeu și scoate lan
țurile Titanului, în alt loc se ia

Argos, 
cuceri 

cin
te 

vor 
în 
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Reșița, precum și motorul 
TIAM tip 1952 pentru deter
minarea cifrei octanice dona
tă de una din unitățile Minis
terului Industriei Chimice.

Au mai sosit. în sălile mu
zeului un tip de avion turbo
reactor cu compresor centri
fugal, un steamp din lemn cu 
12 săgeți pentru sfărîmarea 
minereului aurifer de la Bu
cium — 
seni), un 
tracțiune 
extracția sării (care a func-

ționat la Salina Praid în sec. 
18), unul din primele planoare 
de fabricație românească care 
a fost folosit la școala de pilo
taj civil de la Clinceni...

O sală specială, recent ame
najată, este închinată evoluției 
cinematografului de la primele 
aparate de proiecție ale filmu
lui mut pînă la aparatele teh
nice folosite în prezent...

Au fost aduse, de asemenea, 
în Muzeul Tehnic bucureștean 
toate machetele marilor expo
nate prezentate la Expoziția 
Realizărilor Economiei 
nale în 1964.

Vizitatorul 
vedea astfel 
centralei de 
Bicaz, și a tuturor hidrocen
tralelor în aval de pe Bistrița.

într-un colț al muzeului, a 
fost recent amenajat un stand 
memorial închinat decenalei 
activități științifice, didactice, 
și muzeografice a prof. D. Le- 
onida, inginerul care a înfiin
țat încă din anul 1909 acest 
muzeu, menit a pune la înde- 
mîna specialiștilor, în diferite 
compartimente ale cercetării 
științifice, studenților, tehni
cienilor, tuturor amatorilor de 
tehnică, rezultatele unei largi 
introspecții în istoria realiză
rilor științei și tehnicii.

muzeului 
macheta 
pe Argeș,

Națio-

poate 
Hidro- 
de la
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la trîntă cu Anteu, de neînvins 
cită vreme atingea țărîna maternă. 
A 11-a muncă îl face să coboare 
în lumea lui Hades. De acolo vine 
cu prada cea mai anevoioasă : 
clinele Cerber. Cînd citim despre 
ultima sa încercare, furtul me
relor de aur din grădina Hesperi- 
delor (a 12-a muncă), ne vin în 
minte tezele lui Șăineanu despre 
originea mitologică a motivelor 
din basmele noastre.

După ce termină prima perioadă 
de purificare destinată celor 12 
munci, se odihnește vreme de trei 
ani. Ultima perioadă din viața sa 
este încărcată de campanii război
nice, de rătăciri ale dragostei 
care-i vor grăbi sfîrșitul.

Apogeul slăbiciunilor sale este 
atins odată cu perioada care în
cepe după jefuirea cetății Oihalia. 
Pentru a celebra cum se cuvine 
victoria asupra cetății dușmane, 
vrea să îmbrace straie noi la jert
fele solemne.

Îî cere Deiamirei să-i trimită 
de-acasă una din tunicile de preț. 
Chinuită de gelozie, Deiamira își 
amintește de sfatul centaurului. 
Tunica muiată în sîngele otrăvit 
va deveni celebra cămașă a lui 
Nessus (care simbolizează pentru
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Eminescu focul patimilor). Hera
cles de îndată ce îmbracă straiul, 
este năpădit de arsuri. Toate peri
pețiile legate de motivul cămășii 
lui Nessus și de sfîrșitul Iui Hera- 
cles au fost redate cu măreție în 
tragedia lui Sofocle „Femeile din 
Trachis".

Diversitatea legendelor despre 
Heracles se datoresc în primul 
rînd însușirilor sale : rînd pe rînd 
eroic, atlet neîntrecut, dibaci în 
lupta dreaptă, dar totodată brutal, 
înclinat spre vărsarea de sînge, în 
același timp generos, salutar pen
tru oameni, aproape virtuos dacă 
n-ar fi afemeiat, nesățios la ospe
țe, amator de furtișaguri. Comicii 
greci au insistat asupra slăbiciu
nilor j

Și artiștii plastici I-au reprezen
tat de-a lungul veacurilor in mai 
toate ipostazele din mitologie. Am 
menționat vasele grecești arhaice, 
în acest domeniu, iconografia is
prăvilor sale este foarte vastă și 
ne ajută să umplem lacune ale 
tradiției literare. Primele sculpturi 
de anvergură cu cele 12 munci 
sînt metopele, din seria celor mai 
celebre care împodobeau templul 
de la Olimpia. S-au păstrat cîteva 
episoade minunate pentru senti-

mentul de tensiune lăuntrică, de 
puternic echilibru. Dintre statui, 
în afară de opera lui Polyclet, 
este minunată întruchiparea în 
bronz păstrată în Muzeul național 
din Neapole : așa-numitul Hercu- 
les Farnese, copie de Glycon după 
un original de Lysipp. Prin acest 
model a căpătat o largă răspîndire 
tipul unui Heracles matur care 
nu-și mai simte vigoarea. Privește 
melancolic în jos, se reazimă în 
bîta pe care atîrnă blana de leu 
— unul din brațe se desface alene, 
celălalt este inconvoiat la spate 
într-un gest de autoritate stăpinită.

Dintre operele picturale. în afară 
de tablourile lui Rubens, se mai cer 
amintite cîteva realizări celebre 
datorate lui Pallainolo, Van Dyck, 
Reml. Răzbunarea asupra lui Nes
sus, una din reușitele spaniolului 
Ribera, se află în Galeria Naționa
lă. O frescă impunătoare de 
polo înfățișează Triumful 
Heracles. La afttipodul opticii 
glorificare se situează una 
prelucrările literare moderne : 
„Heracles și grajdurile Iul Au- 
gias", comedie de Diirrenmatt, pu
blicată în 1963.

însăși natura vitală și multifor
mă a semizeului Heracles încura
jează imaginația creatorilor 
mituri care-1 plimbă prin cele 
diferite zone ale continentului 
tologic.

La un moment dat, m 
precis pină la filmul „D< 
minică la ora 6", se pâre 
că Irina 
mele în 
pînd cu 
în 1959, 
„De-rtș fi Harap Ălb" î 
1965, se integrase în cati 
goria, onorabilă de altfel, 
actrițelor de film cu o pri 
zență întotdeauna de rețini 
dar fără acele nuanțări ps 
hologice care fac din intei 
pretare o legătură intim 
între spectacolul cinemc 
tografic și realitate. Ac 
trița era mereu distribuit 
în roluri de plăcut eter 
vizual, unde exteriorizări] 
erau relative. Și asta di 
cauza penuriei psihologice 
personajelor pe care 1 
conturau scenariile. (Po 
veste sentimentală, Ni 
vreau să mă-nsor). De abi~ 
Lucian Pintilie îi oferă vo 
sibilitatea unei creații 
Anca din ,,Duminică la ori 
6". Interpretîndu-1, Irina Pe 
trescu, are prilejul de a a 
dăuga farmecului personal c 
anume cerebralitate și c 
feminitate în care tragicu. 
dă un contur propriu per 
sonajului în formare care 
este tînăra Anca. Răs 
punderea pe care-o implici 
acțiunile eroinei în film 
eroină aflată la o vîrstă c 
dragostei dinții, probează c 
lecție de morală pe care 
puține filme au putut 
releve artistic cu o aseme
nea forță. La Mar del Plata, 
la festivalul la care „Dumi
nică la ora 6" a cucerit trei 
premii, interpretarea Irinei 
Petrescu a cules elogiile 
unanime ale specialiștilor și 
publicului. Și se poate ci- 
firma, fără pic de dubiu, că 
Irina Petrescu a intrat de- 
acum în circuitul numelor 
prestigioase ale ecranului. 
Viitorul film în care va a- 
pare este o comedie lirică, 
producție a studiourilor ma
ghiare : „Istoria prostie! 
mele", în care sub regia lui 
Marton Kelety, Irina Petres
cu va interpreta rolul unei 
tinere actrițe franceze.

Drumul pînă aio’ a 
semnat pentru actuala 
gajată a Teatrului Mic 
verificare cu scena. Desco
perită pentru film de Sa- 
vel Știopu (Irina Petrescu. 
era studentă la filologie), 
apare însă pe genericul 
unui film regizat de Li viu 
Ciulei (filmul lui Savel 
Știopu nu s-a mai turnat). în 
același timp, Irina Petrescu 
după unele ezitări se înscrie 
la Institutul de teatru.

Filmele în care joacă 
după „Valurile Dunării", 
chiar și „Străinul", o ne
mulțumesc. Explicația e 
normală, Irina Petrescu o și 
face publică, cînd își decla
ră rolul Ancăi, ca cel mai 
îndrăgit : „Anca este primul 
rol în care nu sînt frumoa
să și asta mă Incintă. S-au 
spart acele tipare fixe în 
care trebuia să apar ca o 
păpușică frumușică și atlt".

’ Pînă la rolul așteptat din 
film, verificarea pe care o 
făcuse pe scenă, în piesa lui 
Al. Mirodan „Noaptea e 
un sfetnic buri, a determi
nat-o să continue. în „Dacti
lografii", piesă într-un act 
a pe drept discutatului 
Schisgal, interpretarea 
pășește textul. „Eu am 
formată ca actriță de 
și desigur acest aspect 
pus definitiv amprenta 
cariera mea artistică ; 
de fapt, actriță de film, tot 
ceea ce voi da bun în. teatru 
voi avea de mulțumit fil
mului". Pentru a duce mai 
departe declarația, cui ar 
trebui să aibă de mulțumit 
pentru ceea ce va da bun 
în cinematograf ? Desigur 
scenariștilor și de-abia pe 
urmă regizorilor. Rolurile 
pe care le așteaptă Irina 
Petrescu sînt poate și scri
se. Să i le ’ 
confirmare, 
îndoim.

de- 
tost 
tilm 
și-a 
pe 
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Sosirea în Capitală
a Maiestății Sale Imperiale

Sahinsahul Iranului
O ■“>

Vizită protocolară 

ia președintele Consiliului de Stat
(Urmare din pag. 1] 

blicii Socialiste România Or
dinul „Pahlavi“.

Suveranul Iranului a spus : 
Pentru a răspunde cu 
aceleași sentimente prietenești, 
din partea mea personal și din 
partea țării mele am onoarea 
să remit Excelenței Voastre 
Ordinul „Pahlavi“, exprimînd 
prietenia sinceră a guvernului 
și poporului meu pentru per
soana dumneavoastră, pentru 

\guvernul și poporul român, ca 
semn de admirație pentru 
munca constructivă și frumoa
să pe care ați îndeplinit-o în 
în țara dumneavoastră. Sper 
că pretenia dintre țările noas
tre va servi cauzei păcii și 
progresului în lumea întreagă.

dineu oferit de președintele 

Consiliului de Stat

Toastul președintelui Consiliului de Stat Chivu Stoica
(Urmare din pag. I) 

o aduce la cauza nobilă a co
operării internaționale.

Vizita Maiestății Voastre, 
manifestare elocventă a senti
mentelor de prietenie dintre 
popoarele român și iranian, a 
aspirațiilor lor comune de pa
ce șl colaborare internaționa
lă, reprezintă un moment im
portant în evoluția relațiilor 
dintre statele noastre.

Relațiile româno-iraniene au 
o îndelungată tradiție. Din 
vremuri îndepărtate popoarele 
noastre au năzuit să se cu
noască și să facă schimburi de 
valori materiale și culturale. 
Opere ale artei și literaturii 
persane au dobîndit din ve
chi timpuri o largă circulație 
în țara noastră, iar în lucră
rile unor cărturari români de 
seamă au fost oglindite mo
mente semnificative din isto
ria și civilizația multimilenară 
a Persiei.

în timpul vizitei în Româ
nia, Maiestatea Voastră Impe
rială va avea posibilitatea să 
cunoască activitatea creatoare, 
preocupările și realizările po
porului român în domeniile 
economic, social și cultural.

Angajat în această vastă 
operă de construcție pașnică, 
poporul nostru este vital inte
resat în asigurarea păcii.

Dînd expresie acestor nă
zuințe. guvernul Republicii 
Socialiste România militează 
activ pentru crearea unui cli-

(Urmare din pag. I) 

a apropia cît mai mult cele 
două țări. în secolul trecut, 
orientalistul român Andrei 
Antalfy, care cunoștea la per
fecție limba persană, a pre
dat această limbă la Univer
sitatea din București și a tra
dus în limba română celebra 
„1 000 și una de nopți“, pre
cum și numeroase scrisori, ale 
regilor Persiei. Ultima mani
festare culturală română care 
privește Iranul este a 700-a 
aniversare a lui Golestan în 
1957, urmată de traducerea în 
limba română a cărții marelui 
nostru poet și a culegerii de 
poezii de alți poeți iranieni. 
Societatea noastră de litere 
va avea în curînd prilejul, 
sper, de a primi pe traducăto
rul acestor opere, cu ocazia 
Congresului internațional al 
iranologilor, care va avea loc 
în septembrie viitor la Tehe
ran. El va putea cu această 
ocazie să-și dea seama de 
lucrările care sînt în curs la 
Teheran pentru pregătirea 
unei antologii a poeziei ro
mâne.

Marile biblioteci române, în 
special cele de la București 
și Cluj, posedă prețioase colec
ții de manuscrise persane. Ma
nuscrisul numit „Cartea regi
lor“, din Biblioteca din Cluj, 
a fost mult apreciat de cunos
cătorii iranieni.

Foarte recent, țările noastre 
au avut o nouă ocazie de a 
colabora într-un domeniu de 
înaltă ținută umană, acela al 
luptei împotriva analfabetis
mului. Delegația română, care

Vineri dimineața a sosit la 
Giurgiu o delegație economică 
a R. P. Bulgaria, condusă de 
Gheorghi Pavlov, președin
tele Comitetului pentru chi
mie și metalurgie al R. P. 
Bulgaria.

Delegația răspunde vizitei 
•făcute în țara vecină la în
ceputul acestei luni de delega

Mulțumind, președintele 
Consiliului de Stat a apreciat 
înalta distincție ca o expresie 
a prieteniei între cele două 
popoare, între cele două țări 
și guvernele lor, ca o contri
buție a Șahinșahului la întări
rea acestei prietenii.

★
în cursul după-amiezii, Șa- 

hinșahul Iranului, a depus o 
coroană de flori la Monumen
tul Eroilor Patriei.

înaltul oaspete a fost înso
țit de vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Rădulescu, și de ministrul a- 
facerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu.

La sosire, o gardă militară a 
prezentat onorul. Au fost into
nate imnurile de stat ale celor 
două țări.

mat de destindere, pentru dez
voltarea colaborării cu toate 
țările, indiferent de sistemul 
lor social-politic, încredințat 
fiind că fiecare, stat, mare sau 
mic, poate să-și aducă contri
buția la marea cauză a apără
rii păcii.

Conștient de această mare 
răspundere, guvernul român 
își exprimă profunda îngrijo
rare față de situația plină de 
primejdii pentru pacea lumii 
întregi, care s-a creat prin a- 
gresiunea S.U.A. împotriva 
Vietnamului.

După cum este cunoscut, 
Republica Socialistă România 
sprijină consecvent dreptul 
inalienabil al poporului viet
namez de a-și hotărî singur 
soarta, se pronunță cu fermi
tate pentru respectarea strictă 
a acordurilor de la Geneva și 
pentru încetarea bombarda
mentelor asupra R. D. Viet
nam, stat suveran și indepen
dent. , J Vi

Guvernul român este pro
fund convins că promovarea 
în relațiile internaționale a 
principiilor suveranității și in
dependenței naționale, egalită
ții în drepturi, avantajului re
ciproc și neamestecului în tre
burile interne constituie sin
gura bază trainică pentru dez
voltarea colaborării între state 
și asigurarea acelui climat de 
securitate internațională, care 
să permită popoarelor să se 
bucure de roadele muncii lor.

Toastul Șahinșahului Iranului

Mohammad Reza Pahlavi Âryamehr
a participat la congresul ținut 
în acest scop la Teheran în 
septembrie 1965, sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O., a fost una din 
delegațiile cele mai active și 
entuziaste ale acestui con
gres. Și foarte recent, în ca
drul Consiliului Executiv al 
U.N.E.S.C.O., delegatul român 
a pronunțat cuvinte foarte în
curajatoare cu privire la pro
punerea noastră de a dărui 
cheltuielile militare pe o zi ale 
țărilor noastre drept contribu
ție la eforturile admirabile ale 
acestei organizații în vederea 
alfabetizării universale.

De la vizita în țara noastră 
a domnului președinte al Con
siliului de Miniștri al Româ
niei, noi am putut, prin schim
burile noastre de vederi, să 
întrezărim în mod clar că ță
rile însuflețite de aceleași nă
zuințe — este vorba de năzu
ințele pentru progres social și 
uman — în ciuda sistemelor 
politice, și economice diferite, 
înțelegîndu-se reciproc, vor 
putea merge împreună înain
te în folosul umanității.

Noi sîntem de acord cînd 
vorbim despre neamestecul în 
afacerile interne ale altora, 
noi sîntem de acord cînd vor
bim despre un efort universal 
pentru pace, noi sîntem de 
acord cînd vorbim despre res
pectul și egalitatea în drepturi 
a tuturor țărilor și de aceea, în 
cursul acestei călătorii în fru
moasa dumneavoastră țară, 
voi fi fericit să văd și să stu
diez realizările și progresele 
minunate pe care le-ați realizat 
în atîtea domenii. Noi sîntem 
o țară foarte veche, dar noi 
știm că trebuie să învățăm.

INFORMAȚII
ția economică română con
dusă de Constantin Scariat, 
ministrul industriei chimice.

împreună cu ministrul in
dustriei chimice și primul său 
adjunct, Ion Velea, membrii 
delegației au vizitat în cursul 
aceleiași zile Uzinele de anve
lope „Danubiana", Combina
tul petrochimic Ploiești și Ra

Pe platoul din fața monu
mentului se aflau membri ai 
Consiliului de Stat, membri ai 
conducerii Sfatului Popular al 
Capitalei, generali.

După depunerea coroanei 
de flori, suveranul Iranului a 
păstrat un moment de recule
gere. A urmat apoi defilarea 
gărzii de onoare.

★

Tot în cursul după-amiezii, 
Maiestatea Sa Imperială Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, Șahinșahul Iranului, a 
primt la reședința sa, într-o 
vizită protocolară, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în România.

(Agerpres)

Constatăm cu deosebită sa
tisfacție că relațiile româno- 
iraniene, așezate pe această 
temelie, se dezvoltă cu succes 
în domeniile economic, politic 
și cultural. O contribuție în
semnată la această evoluție 
favorabilă a relațiilor bilate
rale a avut-o vizita președin
telui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, în Iran, 
precum și intensificarea con
tactelor între personalități ro
mâne și iraniene. Acordurile 
economice încheiate în 1965, 
care creează un cadru mai 
larg do cooperare, se îndepli
nesc de ambele părți în mod 
rodnic.

Sîntem convinși că vizita 
Maiestății Voastre Imperiale 
în Republica Socialistă Româ
nia, convorbirile și întîlnirile 
ce vor avea loc, constituie o 
contribuție însemnată pentru 
dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor prietenești dintre Ro- 
mânja și Iran, în interesul po
poarelor noastre, al păcii și 
colaborării internaționale.

Vă rog să-mi permiteți să 
ridic paharul în sănătatea 
Maiestății Sale, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, Șa
hinșahul Iranului, a membri
lor familiei imperiale, în sănă
tatea celorlalte distinse perso
nalități iraniene prezente aici, 
pentru prosperitatea și pro
gresul Iranului, pentru priete
nia româno-iraniană, pentru 
pace și prietenie între popoare.

Pentru noi ceea ce contează 
este modalitatea de a da ma
ximum de prosperitate po
porului și țării noastre. Pro
gresele dumneavoastră în do
meniul cultural, științific, in
dustrial, economic ne vor pu
tea fi desigur de mare folos. 
Nu pot decît să vă felicit cu 
toată sinceritatea în numele 
meu și al poporului meu.

Domnul președinte al Con
siliului de Stat a vorbit des
pre grija pe care o poartă 
cauzei păcii. Pot să vă asigur, 
domnule președinte, că împăr
tășim întru totul această pre
ocupare. Nădăjduiesc că va 
veni momentul cînd, printr-un 
acord internațional se va găsi 
soluția pentru crearea unui 
organism care să poată lua în 
sarcina lui pacea internațio
nală, că va rămîne în urmă 
situația cînd fiecare spre a 
ajunge la acest scop poate 
să-și ia o răspundere pentru 
el însuși. Consider că este ne
cesar ca popoarele să se cu
noască și să se înțeleagă și mai 
bine și mai ales să înțeleagă 
că civilizația noastră nu poate 
fi la adăpostul flagelelor răz
boiului decît organizîndu-se și 
cunoscîndu-se mai bine reci
proc. Nădăjduiesc că în cursul 
discuțiilor viitoare vom avea 
ocazia unor schimburi de ve
deri asupra tuturor probleme
lor.

Dorind o prosperit e tot 
mai mare și înflorire operei pe 
care o întreprindeți, ridic pa
harul în sănătatea dumnea
voastră, domnule președinte al 
Consiliului de Stat, pentru 
progresul și fericirea nobilului 
popor român.

finăria Brazi. Seara, delegația 
a sosit la Brașov.

■J*r
Vineri dimineața a plecat la 

Belgrad tovarășul Ștefan Voi- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., 
redactor șef al revistei „Lupta 
de clasă“, care, la invitația re
dacției revistei U.C.I. „Socija- 
lizma", va face o vizită în 
R.S.F. Iugoslavia.

Vizita primului ministru 

al statului Singapore
în cursul dimineții de vi

neri, primul ministru al Re
publicii Singapore, Lee Kuan 
Yew, și persoanele oficiale ca- 
re-1 însoțesc au vizitat cartie
rele noi de locuințe din Capi
tală, construcții social cultu
rale.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
în timpul vizitei în oraș, oas
peții au primit explicații din 
partea adjunctului arhitectului 
șef al Capitalei, Ioan Vulpe.

în continuare, primul mi
nistru al Republicii Singapore 
și persoanele oficiale care îl 
însoțesc au vizitat Muzeul de 
istorie a Partidului Comunist, 
a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, iar 
după-amiază Muzeul de Artă 
și monumente arhitectonice 
din Capitală.

Seara, la reședința rezerva-

Toasîal președintelui
Igji Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. I)

în timpul convorbirilor cor
diale avute pînă acum de 
oaspeți cu prim-vicepreședin- 
tele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Apostol, și la Mi
nisterul Afacerilor Externe 
s-au degajat răspunderea și 
preocuparea comună a gu
vernelor celor două țări 
pentru rezolvarea problemelor 
majore ale vieții . internațio
nale. Am reținut cu mult in
teres — a spus președintele 
Consiliului de Miniștri — sub
linierea de către Excelența 
Voastră a necesității respec
tării intereselor țărilor mici și 
mijlocii, a dreptului la liber
tate și dezvoltare de sine stă
tătoare a fiecărei națiuni. 
După. cum vă este cunoscut, 
poporul și guvernul român 
manifestă o adîncă îngrijorare 
față de situația periculoasă 
pentru pacea întregii lumi 
creată ca urmare a agresiunii 
S.U.A. în Vietnam și sprijină 
consecvent dreptul inalienabil 
al poporului vietnamez de a 
hotărî singur asupra destine
lor sale.

Toastul primului ministru al Republicii Singapore
Lee Kuan Yew

(Urmare din pag. I) 

respunde dorinței profunde a 
țării sale de a extinde și di
versifica relațiile economice 
cu toate țările lumii. De aici 
decurge — a arătat primul 
ministru — și dorința noastră 
de a întări relațiile comerciale 
și economice între România și 
Republica Singapore. Sperăm 
că pe baza avantajului reci
proc vom stabili relații dura
bile între țările noastre.

..ministru, Lee Kuan 
reiv a' relevat apoi realizări
le obținute de Republica Sin
gapore în ultimii ani, ca ur
mare a cuceririi independen
ței naționale și a sporirii ca
pacității economice. Totodată, 
vorbitorul a elogiat succesele 
înregistrate de poporul român 
și, îndeosebi, ritmul de dez
voltare a industriei.

în continuare oaspetele a 
spus : îngrijorarea mea față 
de ceea ce se întîmplă în Viet-

Declarațiile subsecretarului
de stat al Ministerului 

Afacerilor Externe al Italiei
încheindu-și vizita în țara 

noastră, subsecretarul de stat 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Italiei, Mario Zagari, 
a plecat vineri dimineața din 
București.

înainte de plecare, oaspetele 
italian a avut o întîlnire cu un 
grup de ziariști.

Redăm mai jos însemnările 
redactorului „Agerpres“, Ște
fan Bratu, de la această întîl
nire.

După ce a exprimat mulțu
miri pentru ospitalitatea și 
pentru dovezile de sinceră 
prietenie cu care a fost întîm- 
pinat în România, el a spus : 
îmi fac datoria plăcută de a 
fi interpretul satisfacției vii 
cu care guvernul italian ur
mărește dezvoltarea bunelor 
relații cu România, al cărei 
trecut, încă de la originile în
depărtate, are atîta analogie 
cu trecutul nostru. în prima 
mea vizită în România am cu
noscut o țară care se dezvoltă 
impetuos, un popor care mun
cește pentru a-și îmbunătăți 
mereu viața și, în același timp, 
își aduce contribuția la îmbu
nătățirea situației altor po
poare.

Italia privește cu interes și 
cu simpatie eforturile pe care 
le depune poporul român 
pentru progresul economic și 
social al țării. Relațiile italo- 
române în domeniul economic 
se dezvoltă în cadrul unui 
acord ce corespunde atît pla
nului economic al României 
cît și planificării noastre. Noi 
considerăm însă că legăturile 
de prietenie tradițională din
tre țările noastre se pot ex
tinde în viitor. Ne gîndim, în
deosebi, la dezvoltarea schim
burilor comerciale — care în 
ultimii ani au marcat o creș
tere mare — a colaborării eco
nomice, științifice și tehnice — 
în care s-ar putea găsi noi 
domenii de aplicare.

Sînt recunoscător, a conti
nuat dl. Mario Zagari, pentru 
atenția și posibilitatea ce 
mi-au fost acordate de a avea 
o largă convorbire cu secreta
rul general al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, și cu alte 
personalități române. Aceste 
contacte mi-au confirmat, cu 
satisfacție că. colaborarea din

tă oaspeților, s-au prezentat 
filme documentare românești.

★
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii' Singapore, S. 
Rajaratnam, și ministrul cul
turii și afacerilor sociale, Oth- 
man Wok, au făcut vineri du
pă-amiază o vizită la Dumitru 
Bejan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială au luat parte Valentin 
Steriopol, adjunct al minis
trului comerțului exterior, 
funcționari superiori din Mi- 
nișterul Comerțului Exterior 
și Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor 
economice dintre cele două 
țări.

(Agerpres)

Consfiiuiui de Miniștri

Arătînd că principiile res
pectării suveranității și inde
pendențe’ naționale, egalitatea 
în drepturi, neamestecul în 
treburile interne, avantajul 
reciproc constituie singurul 
temei pe care se pot așeza 
relațiile internaționale dintre 
state în lumea contemporană, 
vorbitorul a subliniat că Ro
mânia dezvoltă raporturi de 
cooperare cu toate țările, indi
ferent de orindnirea lor so
cială. Aceasta corespunde în
tru totul dorinței exprimate 
de oaspeți privind extinderea 
relațiilor economice bilaterale 
și în special dezvoltarea 
schimburilor comerciale re
ciproc avantajoase între Ro
mânia și Singapore. în inte
resul ambelor țări și popoare.

Apreciind că vizita primu
lui ministru al Republicii Sin
gapore și convorbirile rodnice 
purtate vor avea o influență 
favorabilă asupra legăturilor 
economice si comerciale, asu
pra colaborării între cele două 
țări, președintele Consiliului 
de Miniștri a urat sănătate 
înalților oaspeți, progres și 
prosperitate tării și poporului 
din Singanore.

nam nu este mai mică decît 
neliniștea dumneavoastră. Noi 
sperăm că poporul vietna
mez nu va mai suferi 
pentru un conflict. în care nu 
numai el este implicat. De 
vreme ce conflicte mai grele 
au fost rezolvate, să sperăm 
că și poporului vietnamez i se 
va da posibilitatea să-și re
zolve singur propriile sale 
probleme. Primul ministru 
și-a exprimat apoi convinge
rea că relațiile de la stat la 
stat, de la națiune la națiune, 
trebuie să se bazeze pe prin
cipiul respectării independen
ței, al egalității, neamestecu
lui în treburile, interne și al 
avantajului reciproc. în Româ
nia — a adăugat oaspetele — 
am simțit că tratez cu dum
neavoastră în acest spirit, pe 
baza egalității. Urez sănătate, 
progres și prosperitate na
țiunii dumneavoastră — a în
cheiat primul ministru al Re
publicii Singapore.

tre guvernele român și italian, 
constituie un factor de coexis
tență pașnică și înțelegere re
ciprocă, că dezvoltarea rela
țiilor fructuoase, bilaterale, 
contribuie la crearea unui cli
mat și mai favorabil pentru 
realizarea unor astfel de sco
puri. Apreciem ca pozitiv, în 
spiritul coexistenței pașnice, 
modul în care România abor
dează problemele internațio
nale.

Oaspetele italian a declarat 
că vizita sa în România se în
cadrează în politica- dusă de 
guvernul italian, de dezvol
tare a relațiilor cu țările din 
răsărit, exprimă dorința de a 
da un caracter concret și po
zitiv politicii de coexistență 
între apus și răsărit.

(Urmare din pag. I) 

cializate în reparații. Noi, ca 
uzină constructoare, sîntem 
solicitați de uzinele de repa
rații să le dăm indicații — de 
pildă — asupra construcției 
caroseriilor autovehiculelor. 
Cînd avem timp le stăm la 
dispoziție, cînd nu, îi lăsăm să 
aștepte“.

Existența unui insuficient 
material documentar pentru 
sectorul proiectare se confir
mă prin fiecare luare de cu- 
vînt.

— Ar fi bine ca Editura 
tehnică — arăta ing. ALE
XANDRU SZABO, șeful ser
viciului tehnic la Institutul 
de cercetări tehnologice pen
tru construcția de mașini — 
să prevadă în plan editarea 
unor lucrări de tehnologie 
pentru proiectanți, mai ales 
în domeniul tehnologiei la 
cald, unde avem multe pro
bleme de rezolvat.

O avalanșă de critici la a- 
dresa Editurii tehnice. Cum 
se explică această situație ?

— Nu vreau să contest 
justețea acestor observații — 
precizează ing. MIHAI CON- 
DRUC, redactor șef al Edi
turii tehnice. Vă asigurăm că 
vom lua măsuri pentru a a- 
coperi cu cărți de specialitate 

W aceste sectoare. Aș vrea să

Vizita delegației
C. din Japonia

în continuarea vizitei pe 
care o face în țara noastră, la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, delegația de activiști ai 
Partidului Comunist din Japo
nia, condusă de tovarășul Ka- 
suga Shoichi, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Japo
nia, deputat în Camera Supe
rioară, a sosit vineri în re
giunea Brașov, unde a vizitat 
Uzina de tractoare, cooperati
va agricolă de producție 
Ghimbav și serele G.A.S. Cod- 
lea.

Delegația a fost însoțită de 
tovarășii Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Ion Voina, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Brașov al P.C.R.

Pe scurt
® Ieri a început turneul 

internațional de volei de la 
Belgrad. în primul meci al 
competiției feminine, repre
zentativa României a învins 
cu 3—1 (15—18, 15—10, 14—16, 
15—11) selecționata Bulgariei. 
Ungaria a dispus de Iugosla
via cu 3—2.

• în ziua a doua a turneu
lui internațional de baschet 
(feminin) de la Kracovia, e- 
chipa României a învins după 
o partidă spectaculoasă selec
ționata Ungariei cu scorul de 
53—51 (21—25). în celelalte 
două meciuri, Bulgaria în în
trecut Polonia „A" cu 61—50 
(32—23), iar selecționata ora
șului Praga a învins Polonia 
„B“ cu scorul de 57—48 
(34—33). în următorul joc, 
reprezentativa României va 
îhtîlni echipa orașului Praga.

• Finala turneului interna
țional de fotbal U.E.F.A., re
zervat echipelor de juniori, se 
va disputa între selecționatele 
U.R.S.S. și Italiei. în semifi
nale, desfășurate ieri la Bel
grad, fotbaliștii sovietici au 
întrecut cu 1—0 (1—0) forma
ția Iugoslaviei, iar Italia a în
vins tot cu 1—0 (0—0) echipa 
Spaniei.

® A luat sfîrșit întîlnirea 
internațională amicală de pa
rașutism desfășurată pe aero
portul Clinceni între echipele 
României și Iugoslaviei. în 
clasamentul general al celor 
trei probe pe primul loc s-a 
clasat M. Măriei (Iugoslavia) 
cu 1200,3 puncte, urmat de 
Gh. Iancu (România) cu 1167,6 
puncte și M. Dimici (Iugosla
via) cu 1163 puncte. Pe echipe 
primul loc a fost ocupat de 
formația României cu 7154,9 
puncte. Iugoslavia a obținut 
7087,2 puncte.

• Continuîndu-și pregăti
rile pentru campionatul mon
dial de fotbal, selecționata 
Ungariei a învins cu scorul 
de 2—1 (0—1) formația italia
nă Juventus Torino. Au mar
cat în ordine : Mazzia (min. 5), 
Varga (min. 60), Rakosi (min. 
62).

® în primul meci al turului 
pe care îl întreprinde în 
U.R.S.S., echipa italiană de 
fotbal Lanerossi Vincenza a 
evoluat la Moscova în compa
nia campioanei unionale Tor- 
pedo Moscova. Fotbaliștii so
vietici au obținut victoria cu 
scorul de 4—1 (1—1). La meci 
au asistat peste 50 000 de spec
tatori.

Duel pe apele Snagovului Foto : V. RANGA
.... ~~rr~t,"*ii"1iì'Iiiii uimii— hw

Aveți legătura
cu tehnica mondială

menționez că munca noastră 
editorială este uneori îngreu
nată chiar de; întreprinderile 
care duc lipsă de cărțile a- 
mintite.

Noi trimitem anual 
planurile editoriale pen
tru a fi completate de 
întreprinderi cu propu
neri pentru titlurile ca- 
re-i interesează în mod 
deosebit. De ce — și 
întreb pe tovarășii pre- 
zenți aici de la „Vul
can“, „Autobuzul“ și „23 
August“ — nu comple
tează de loe sau com
pletează cu foarte mare 
întîrziere aceste pla
nuri 7

Reținem — și acest lucru 
ar trebui să-l rețină în pri
nțul rînd cei în cauză — că 
între uzine și Editura tehnică 
nu există o colaborare temei
nică, care', să fundamenteze, 
pe baze 1 reale, atît tirajul

Sosirea in (apitaia a delegației U.T.C 

eare a participat la lucrările

Congresului i.î.c.l.
Vineri seara s-a înapoiat în 

Capitală, delegația Uniunii Ti
neretului Comunist condusă de 
tovarășul Petru Enache, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., care 
a participat la lucrările celui 
de-al XV-lea Congres al Uni
unii Tineretului Comunist Le
ninist.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Floarea Ispas, secre
tar al C.C. al U.T.C. și Ion A.

Concursurile republicane de mare

fond la caiac—canoe
u

Primul mare con
curs nautic al anu
lui a Început ieri, 
pe apele lacului 
Snagov. Desfășurin- 
du-se „pe lungi
mea“.., a două zile, 
întrecerile reunesc, 
la startul celor 7 
probe, circa 200 de 
sportivi intre care 
se află cei mai va
loroși fondiști din 
(ară și din București. 
Din rindurile concu- 
renților nu lipsesc 
campionii olimpici, 
mondiali și euro
peni ; intr-un cu- 
vini, pe pistele de 
apă ale Snagovului 
evoluează tot ce are 
canotajul românesc 
mai bun. Aceasta 
face ca competiția 
să fie deosebit de 
atractivă și disputa
tă. Atari aprecieri 
le-au justificat pri
mele probe la care 
am asistat : caiac de 
dublu și de patru. La 
prima, a cîștigat e- 
chipajul condus de 
Aurel Vernescu și 
coechipierul lui A- 
fanasie Sciotnic, re
dutabili parteneri și 
și în marile întreceri 
ale campionatelor 
europene și mondia
le. In cealaltă proba 
au luat startul 12 e- 
chipaje. O excepțio
nală pregătire și 
dirzenie in învinge
rea celor 20 de km 
pe apă prin torta 
mușchilor, a dovedit 
echipajul clubului 
Dinamo condus cu 
măiestrie, mai ales 
în turnantele la ba
lize de o altă „stea“ 
a acestui sport ; Du
mitru Ivanov. Dacă 
întrecerile se desfă
șoară pe un timr> 
splendid, în condiții 
de organizare și de 
desfășurare excelen
te, ne exprimăm 

nedumerirea pentru 
faptul că un concurs 
de o așa anvergură 
are loc intr-un tel 
de anonimat : nici 
un spectator în afară 
de sportivi. Cînd au 
loc premierile — 
momentul nu e deloc 
stimulator, n-are a- 
cea notă festivă ca
re încununează e- 
forturile depuse de 
către sportivi — cei 
care aplaudă sînt 
tot aceia care si 
concurează. Dacă 
s-ar fi organizat în
tr-o duminică com
petiția ar fi cîștigat 
mult, probabil și in 

1 valoare întrucit ma
lurile lacului ar fi 
fost pline de lume, 
care în febra palpi
tantelor întreceri 
n-ar fi obosit în a-și 
încuraja favoriții.

Intr-un moment 
de răgaz, de destin
dere am solicitat 
cîteva păreri despte 
competiție. Mai în- 
tii iui:

AUREL VERNES
CU, campion mon
dial, maestru emerit 
al sportului : In cei 
13 ani de cînd prac
tic sportul pe ape. 
este pentru prima 
oară cînd particip 
la o probă de fond 
pe o distantă așa de 
mare : 20 km. Am 
fost numai vitezist : 
500 și 1 000 de m. $i 
am luat startul pri
mei probe : caiac de 
dublu cu prietenul 
meu Sciotnic. A fost 
o cursă tare. 17 echi
paje și-au disputat 
întiietatea. Am ciș- 
tigat-o noi detașat, 
la o diferență de e- 
chipajul clasat pe 
locul doi de aproa
pe 2 minute. Actua
lul concurs de mare 
fond îl consider ca o 
repetiție generală 
înaintea Compiona-

cărților care apar, cit și ti
tlurile și utilitatea lor pentru 
producție.

— Consider — arăta 
ing. IOSIF NIȚESCU, 
documentaristul șef al 
Uzinei „Autobuzul“ — 
că sectorul de docu
mentare cel mai desco
perit este la ora actuală 
cel al prospectelor și 
cataloagelor.

Noutăți care ajung 

la beneficiari 

învechite
In legătură cu aceasta s-au 

semnalat două deficiențe. 
Prima : uzinele constructoare 
de mașini din țară, care pro
duc agregate, motoare etc. sînt 
obligate să trimită, o dată cu 

Popescu, membru supleant al 
Biroului C.C. al U.T.C., prim 
secretar al Comitetului regio
nal Dobrogea al U.T.C.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neașa, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Vasile Ni- 
colcioiu și Ion Al. Popescu, se
cretari ai C.C. al U.T.C., de 
membri ai Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

telor mondiale de ta 
Griinau (R. D. Ger
mană) din august. 
El prilejuiește spe
cialiștilor ca și nouă, 
sportivilor, să ve
dem stadiul de pre
gătire în ceea ce 
privește rezistenta. 
După aceste între
ceri, vom lucra 
pentru probele de 
viteză, „specialita
tea casei". Pentru că 
nu vrem să „des- 
moștenim" Cupa...

CORNEL BÎRSĂ- 
NESCU, antrenor fe
deral : La concursul 
de mare fond parti
cipă toți membrii lo
turilor republicane 
care se pregătesc 
pentru campionate
le mondiale ce vor 
avea loc în august, 
Sînt prezenfi aici 
sportivi din centre 
cu tradifie : Timișoa
ra, Reșița, Galați, 
Tg. Mureș, Satu Ma
re și, bineînțeles, 
București. Probele 
desfășurate ne-au 
demonstrat că spor
tivii din loturi sînt 
la un nivel de pre
gătire corespunzător 
etapei actuale, ma
joritatea dintre ei 
arătînd rezistentă 
pe baza căreia se va 
lucra in viitor pen
tru a obfine rezul
tate din cele mai 
bune și la probei» 
clasice de la „mon
diale“.

încă o caracteris
tică a acestui con
curs : la startul di
feritelor probe au 
luat loc numeroase 
elemente tinere, do
tate, de perspectivă 
Cluburile care au 
promovai cu curaj 
și încredere în echi
pele lor asemenea 
elemente sînt în pri
mul rînd Steaua și 
Dinamo.

V. CABULEA

livrarea produselor, și pros
pecte. M.I.C.M. n-a luat mă
suri ca această obligație să 
fie respectată. A doua : pros
pectele și cataloagele sosite 
din import, în loc să fie diri
jate spre uzine, se opresc în 
sertarele întreprinderilor de 
comerț exterior sau la minis
ter. Uzinele, pentru a le con
sulta — și oricine își dă sea
ma că cele din provincie nu 
pot face cu ușurință acest lu
cru — trebuie să se deplaseze 
la minister sau la. „Mașinim- 
port“. A demonstra că în a- 
ceste condiții, uzinele renunță 
la o autentică sursă de infor
mare este inutil. Parti.cipanții 
la masa rotundă au cerut pe 
bună dreptate ca M.I.C.M. să ’ 
intervină prompt pentru so
luționarea aprovizionării uzi
nelor cu prospecte și cataloa
ge, atît din țară cît și din stră
inătate.

(Continuare în numărul
viitor al ziarului)
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!a pavilionul 
/românesc de la 
Tirgul Parisului

Pavilionul românesc deschis 
la Tîrgul Parisului continuă să 
fie vizitat de un numeros public, 
de oameni de afaceri, ziariști, pre
cum și de diferite personalități ale 
vieții publice și economice din 
Franța. Atrage atenția în mod deo
sebit standul de inașini-unelte. în 
cursul zilei de vineri, pavilionul 
românesc a fost vizitat de Waldeck 
Rochet, secretar general al Parti
dului Comunist Francez, de Jeanc- 
tte Vermersh — Thorez și de alțl 
membri ai conducerii Partidului 
Comunist Francez. în aceeași zi, 
pavilionul românesc a mai fost vi
zitat de dl. Henri Courbot, pre
ședintele Camerei de comerț și in
dustrie din Paris și președinte al 
Consiliului de administrație al Tîr- 
gului Parisului.

Tîrgul Parisului va rămîne des
chis pînă la 30 mai.

Sesiunea Comitetului Londra: Vizita ministrului
1

s-a deschis la Nl-
32-a sesiune a Co-

La 26 mai 
cosia cea de-a 
mitetului Executiv al F.S.M. la care 
participă delegații sindicale din 27 
țări din Europa, Asia, Africa, Ame
rica Latină. La lucrări participă șl 
o delegație a sindicatelor din Ro
mânia, condusă de tovarășul Con
stantin Drăgan, președintele Con
siliului Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor, membra al Co
mitetului Executiv al F.S.M. Sesiu
nea a fost deschisă de președintele 
F.S.M., Renato Bitossi.

Participanții au fost salutați de 
Andreas Ziartides, secretar general 
al Federației Pancipriote a Muncii, 
în cursul zilei au fost prezentate 
rapoartele la primele puncte ale 
ordinei de zi și au început discu
țiile. Lucrările continuă.

festivalul

român a! industriei

metalurgice
Ministrul industriei meta

lurgice al Republicii Socialiste 
România, Ion Marinescu, care 
se află în Marea Britanie la 
invitația guvernului englez, 
a făcut o călătorie prin țară, 
împreună cu specialiștii care 
îl însoțesc. Au fost vizitate 
cîteva mari întreprinderi, 
printre care uzina „Spencer“ 
din cadrul combinatului side
rurgic „Richard Thomas and 
Baldwins Ltd“, situat lîngă 
Newport, uzina „Steel Compa- 
ny of Walles“ și centrul ei de

cercetări, uzinele firmei „En
glish Steel Corporation“ de 
la Sheffield.

în cursul întîlnirilor cu con
ducători și specialiști ai în
treprinderilor vizitate și ai 
firmei „Dawy United Engine
ering Comp. Ltd“, au fost dis
cutate tendințele tehnice ac
tuale în dezvoltarea siderur
giei, precum și aspecte ale co
laborării unor firme britanice 
cu întreprinderi românești.

„Primăvara 
ia Praga“

PRAGA 27. —• Corespon
dentul Agerpres, Al. Liță, 
transmite: In cadrul celui 
de-al 21-lea Festival muzical 
internațional „Primăvara la 
Praga“, care s-a deschis la 12 
mai în capitala R. S. Ceho
slovace, din partea țării noas
tre au participat tenorul Ion 
Buzea și corul „Madrigal", di
rijat de Marin Constantin. Ar
tiștii români s-au bucurat de 
o frumoasă apreciere din par
tea publicului cehoslovac. Lupte de stradă la Saigon

Pe Istoricul traseu Maraton- 
Atena, s-a desfășurat recent 
un puternic marș pentru pace 
și dezarmare. In fotografie: 

Aspect din timpul marșului

Guvern de coaliție in Finlanda

F

unei alternative

resa din Bruxelles remarca faptul că noul ministru 
de externe belgian, Pierre Harmel „n-a avut timp 
să răsufle“ în scurtul răstimp de cînd a venit pe 
strada Legii (Sediul ministerului respectiv). Criza 
N.A.T.O. se află, evident, în capul listei dificilelor 
probleme pe care ie are de rezolvat diplomația bel
giană.

Una din primele misiuni de anvergură ale noului 
ministru de externe a fost vizita făcută între 19 și 
23 mai la Washington. Obiectul acestei vizite a fost

descris în capitala belgiană ca fiind „discutarea problemelor a- 
tlantice“. A DISCUTA este cuvîntul potrivit, căci, așa cum 
s-a subliniat la Bruxelles, d-1 Harmel n-a fost autorizat de gu
vernul său să accepte vreun angajament precis în legătură cu 
rezolvarea ulterioră a crizei din N.A.T.O. Este vorba de muta
rea eventuală a sediului N.A.T.O. la Bruxelles după „somația 
de evacuare“ formulată Ia Paris.

în mod vizibil „darul“ sediului N.A.T.O. pune Bruxelles-ul 
într-o poziție dificilă pe planul relațiilor sale cu unii parteneri 
de prima mină. Belgia n-ar dori, desigur, să stînjeneaseă can
didatura Angliei (se știe că Londra insistă pentru alegerea An
gliei ea sediu al comandamentului N.A.T.O.). Diplomația belgi
ană a lăsat să se înțeleagă, de altfel, limpede sprijinul Bruxel- 
les-ului pentru candidatura britanică. Se remarcă, pe de altă par
te, că Belgia, vital interesată într-o apropiere de Franța nu are 
motive să „dorea
scă o accentuare 
a rolului ei într-un 
N.A.T.O. integrat 
care ar fi priviț., 
cu suspiciune, da
că nu cu ostilitate 
la Paris“ (TRIBU
NE DES NA- 
TIONS).

Motivele princi
pale ale reținerii 
Bruxelles-ului ar 
trebui însă căutate 
în curentul mereu 
mai puternic de 
opinie din Belgia 
împotriva incon
venientelor pe ca
re le implică angajarea țării în mecanismul militar al N.A.T.O.

Acestea fiind actualele coordonate ale problemei, n-a sur
prins poziția aleatorie pe care s-a situat ministrul de externe 
belgian la Washington. întors la Bruxelles, Pierre Harmel a 
tinut să declare că „speră într-o limpezire ulterioară a situației 
din N.A.T.O.“ și a insistat asupra „necesității de a încerca to
tul pentru a obține o soluție acceptabilă, pentru Franța“. In ce 
privește mutarea sediului N.A.T.O., d-1 Harmel a arătat că Bel
gia trebuie mai întîi să se consulte cu Olanda și Luxemburgul 
asupra „oportunității mutării sediului N.A.T.O. în această zonă“. 
EI a subliniat că „orice decizie, dacă o propunere va fi fă
cută, va trebui să fie discutată și aprobată de parlament“. 
Aceste declarații au fost interpretate, așa cum remarcă în
tr-o corespondență din Bruxelles „NEW ZtlRCHER ZEI- 
TUNG“ — ca un nou aviz pentru Washington asupra difi
cultăților în care este pus guvernul belgian prin alternativa 
mutării sediului N.A.T.O.

Observația corespondentului ziarului elvețian este judi
cioasă. Miercuri, în „LA L'IBRE BELGIQUE", Paul Struye, pre
ședintele senatului belgian, scria : N-ar putea fi vorba de trans
ferarea pe teritoriul nostru a comandamentelor N.A.T.O. dec't 
cu riscul transformării întregii Belgii într-un lagăr militar sub 
comandament străin. „Este un dar pe care nu-1 putem primi“. 
Un dar care, după cum se vede, întîlnește refuzul, circumspec
ția, și opoziția cercurilor largi belgiene.

EM. RUCAR

mie et Politique' pe tema „Capi
talismul monopolist de stat".

La această conferință, care du
rează patru zile, participă cercetă
tori și specialiști din partea parti
delor comuniste și muncitorești din 
țări capitaliste și țări socialiste. 
Din Republica Socialistă România 
participă tov. Em. Dobrescu și T. 
Postolache, doctori în economie. 
Delegația P. C. Francez este con
dusă de Jacques Duclos, membra 
al Biroului Politic.• DELEGAȚIA română condusă 

de Alexandra Sencovici, ministrul 
industriei ușoare, care se află în 
Bulgaria, la invitația președintelui 
Comitetului pentru industria ușoa
ră, Dora Belceva, a vizitat combi
natul textil „Marița" și Fabrica de 
încălțăminte „P. Cenghelov" din 
orașul Plovdiv. Vineri, delegația a 
vizitat cîteva întreprinderi indus
triale din localitățile Gabrovo și 
Triavna. Delegația a fost însoțită 
de Dora Belceva.

• LA 26 mai au luat sfirșit lu
crările Seminarului învățătorilor 
din țările balcanice, care a avut 
loc la Sofia. Participantă Ia se
minar au subliniat necesitatea unor 
mai strînse contacte între învăță
torii din țările Peninsulei Balca
nice, făcînd în acest sens o serie 
de propuneri. A participat și o 
delegație din Republica Socialistă 
România.

• CORESPONDENTUL Agerpres, 
Georges Dascal, transmite — La 
Școala Centrală „Maurice Thorez" 
din Paris s-a deschis joi o confe
rință internațională, organizată de 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Francez »i revista „Econo

• LA PRAGA și-a deschis joi 
lucrările prima plenară a Asociației 
internaționale a teatrelor pentru 
tineret și copii. La lucrările ple
narei participă 120 delegați din 
diferite țări ale lumii, printre care 
și o delegație de oameni de teatru 
din Republica Socialistă România.

• LA 26 mai a avut loc o plena
ră a Comitetului Central al P. C. 
din Cehoslovacia. Plenara a dezbă
tut problemele legate de pregăti
rile în vederea Congresului al 
XlII-lea al P. C. din Cehoslovacia, 
care va începe la 31 mai. Raportul 
la plenară a fost prezentat de An- 
tonin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia.

© NEGRUL american Siivester 
M.agee, născut în perioada sclaviei, 
cu 20 de ani înainte ca Abraham 
Lincoin să devină președinte al 
S.U.A., va sărbători duminică 125 
de ani de la nașterea sa. Potrivit 
agenției Reuter, care citează de
clarația istoricului Andrews Jack- 
son, Siivester Magee este, proba
bil, In prezent cel mal în vlrstă om 
din Statei» Unite, car» t-a născut

★

Vasile Pungan, 
Republicii So- 

în Marea 
oferit o recepție

ministrului meta- 
Marinescu, care

Joi seara, 
ambasadorul 
cialiste România 
Britanie, a 
în cinstea 
lurgiei., Ion
face o vizită în Anglia.

Au luat parte George 
Thomson, cancelar al ducatu
lui de Lancaster, membru al 
guvernului, Austen Albu, mi
nistru de stat la Departamen
tul pentru problemele econo
mice, Edmund Dell, secrețar 
parlamentar la Ministerul 
tehnologiei, subsecretari de 
stat și înalți funcționari din 
ministerele comerțului, tehno
logiei, energeticii, afacerilor 
externe, membri ai parlamen
tului britanic, reprezentanți ai 
Camerei de Comerț din Lon
dra, reprezentanți ai conduce
rii . Confederației industriași
lor britanici, președinți și 
membri ai conducerii unor 
mari firme industriale, comer
ciale și bancare, ziariști.
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După două luni de la 
alegerile parlamentare care 
au avut loc la 20 și 21 martie 
vineri seara a fost format noul 
guvern finlandez la care 
participă Partidul Social-De
mocrat, Partidul de centru, 
Uniunea Democrată a poporu
lui finlandez, din care face 
parte și Partidul Comunist, și 
Uniunea social-democrată a 
muncitorilor și micilor agri
cultori.

După cum informează agen
țiile de presă, cele 15 portofo
lii ministeriale au fost împăr
țite astfel: Partidul social-de
mocrat — 6 (printre care și 
funcția de prim-ministru), 
Partidul de centru — 5 ; Uniu
nea democrată a poporului 
finlandez — 3 și Uniunea de
mocrată a muncitorilor și mi
cilor agricultori — 1. Ministru 
de externe a rămas în conti
nuare Ahti Karjalainen, iar 
ministru al apărării a fost 
numit Sulo Sourttanen, ambii 
din partea Partidului de cen
tru.

Noul guvern finlandez 
dispune în parlament de 
de locuri din cele 200.

Din aceste 153 de mandate, 
105 revin partidelor de stin
gă. în aceste condiții, ale de
plasării spre stînga a corpului 
electoral finlandez, a fost po
sibilă formarea actualei coa
liții guvernamentale. Faptul

va
153

marcant îl constituie desigur 
intrarea în guvern a Uniunii 
democrate a poporului fin
landez. (Partidul Comunist 
Finlandez a mai făcut parte 
din coaliții ministeriale între 
anii 1944 și 1948, alături de 
social-democrați și partidul de 
centru).

în ce privește politica ex
ternă, la Helsinki se sublinia
ză că toate partidele coaliției 
guvernamentale sînt în favoa
rea continuării tradiționalei 
„linii Paasikivi-Kekkonen“. în 
linii mari aceasta înseamnă 
politică de neutralitate, cul
tivarea și dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările.

Ca și în cursul campaniei 
electorale, problemele econo
mice au fost cele care au în
greunat tratativele în vederea 
formării coaliției guverna
mentale. Este cunoscut că Fin
landa, după cum arată econo
miști din această țară, trece 
printr-un moment de iipsă de 
devize iar balanța de plăți 
este deficitară. Există de ase
menea pericolul inflaționist 
în legătură cu aceste proble
me, ca și în chestiuni privind 
viitorul program guverna
mental în materie de salarii și 
prețuri, au fost purtate prin
cipalele discuții.

Toți civilii americani din. 
Hue au fost evacuați vineri 
după-amiază la Saigon. Refe- 
rindu-se la această măsură, 
trimisul special al agenției 
France Presse la Hue, Marc 
Hutten, precizează că „este 
unul din semnele unei inten
sificări a tensiunii între ame
ricani și Comitetul de acți
une al budiștilor, după incen
dierea de joi după-amiază a 
centrului american de infor
mații din Hue“.

Corespondenții de presă 
transmit că trupele americane 
și guvernamentale din orașul 
Hue au luat măsuri severe de 
securitate, pentru a preveni 
acțiuni ca cele de joi după- 
amiază.

Postul de radio Hue conti
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R. P. BULGARIA. — Construcții noi In orașul Sllven

în Carolina de Nord dintr-o familie 
de eclavi aduși din Africa pe tim
pul cînd pe tronul Angliei B-a ur
cat regina Victoria.

• UN PURTĂTOR de cuvînt al 
guvernului indian a declarat, po
trivit agenției United Press Inter
național, că guvernul Indiei a ho- 
tărît să ridice restricțiile în comer
țul cu Pakistanul, impuse de la în
ceperea conflictului de frontieră 
dintre cele două țări. îa capitala 
Indiei se apreciază că adoptarea 
acestei hotărîrl va contribui la nor
malizarea relațiilor economice și 
comerciale dintre cele două țări.

• PRIMUL ministru al Turciei, 
Suleyman Demirel, a anunțat joi 
seara că Turcia Își va retrage tru
pele aflate In cadrul Comanda
mentului tortelor Națiunilor Unite 
în Coreea de sud. în declarația sa, 
făcută agendei de presă Anatolia, 
Demirel nu a menționat la ce dată 
va avea loc retragerea. Această de
clarație confirmă știrea publicată 
de cotidianul „Joon Ang Ilbo" din 
Seul, care scria joi dimineața că 
tortele armate turce vor fl retrase 
foarte aurind.

• PR1NTR-O hotărire a ministru
lui de justiție, C. Stephanakis, fol 
după-amiază au lost eliberat! din 
Închisoare încă trei deținuți po
litici greci, întemnița)! cu mult! ani 
în urmă. Plnă în prezent au fost 
puși In libertate 82 de deținuți po
litici. Potrivit datelor oficiale, în 
Închisorile grecești «e mai află 
încă 18 deținui! politici.

Hedaratia

guvernului

R. 0. G.
După cum transmite agenția 

A.D.N., Consiliul de Miniștri al 
R. D. Germane a dat publicității o 
declarație în legătură cu nota gu
vernului R. F. Germane din 25 
martie. în declarație se spune că 
„guvernul R. F. Germano nu arată 
că ar tinde spre o cotitură în po
litica sa, ci se rezumă la încerca
rea de a fundamenta șl justifica o 
dată mai mult continuarea politicii 
sale agresive și revanșarde". De
clarația menționează, de asemenea, 
că „guvernul R, F. Germane își 
menține afirmația nerealistă și con
trară dreptului internațional că, po
trivit dreptului internațional, Ger
mania continuă să existe în fron
tierele sale din 1937. Această linie 
proclamată fățiș spre o revizuire a 
frontierelor statornicite în Europa, 
Implică pericole serioase pentru 
pacea și securitatea popoarelor". 
„Guvernul federal nu se declară 
gata să renunțe la politica sa față 
de R. D. Germană, care este o po
litică ostilă, periclitînd pacea".

Consiliul de Miniștri al R. D. 
Germane, se spune în declarație, 
subliniază în mod deosebit că asi
gurarea păcii și securității pentru 
toate popoarele europene necesită 
o contribuție concretă din partea 
Republicii Federale Germane. în 
acest scop este necesar, înainte de 
toate, ca ea să renunțe la preten
țiile sale de a dobîndi pcces la 
arma nucleară sub orice formă, să 
abandoneze o dată pentru totdeau
na Ideea revizuirii frontierelor sta
tornicite și să pășească pe calea 
apropierii și înțelegerii dintre cele 
două state germane.

nuă să transmită chemări la 
acțiuni împotriva guvernului 
și sprijinului american acor
dat acestuia. într-una din emi
siuni s-a anunțat că rectorul 
Universității din Hue și-a pre
zentat demisia, în semn de 
protest față de represiunile 
barbare declanșate de genera
lul Ky la Da Nang. La rîndul 
său, primarul orașului și-a 
prezentat demisia notiflcînd 
guvernului de la Saigon că a 
pierdut „controlul asupra ora
șului“. Demonstrații antigu
vernamentale au avut loc și 
în alte orașe sud-vietnameze.

în capitală au avut loc vi
neri după-amiază lupte de 
stradă între poliție și demon
stranții budiști care au ars 
efigii ale premierului. Acesta, 
în încercarea de a realiza un 
compromis cu liderii mișcării 
antiguvernamentale, s-a întîl- 
nit vineri la baza americană 
de la Chu Lai, cu generalul 
Nguyen Chanh Thi, fost co
mandant al regiunii I milita
re, înlăturat din această func
ție la 10 martie. Nu se cunosc 
încă rezultatele întrevederii. 
Ea a constituit rezultatul unor 
aranjamente făcute de ameri
cani, ale căror eforturi de 
după intervenția generalului 
Ky la Da Nang sînt concen
trate spre 6 conciliere, cel pu
țin pentru moment, între jun
ta de la Saigon și generalii 
„rebeli“, în intenția 
lipsi pe budiști, în 
fază critică a crizei 
de sprijin militar.

de a-1 
actuala 

politice,

Iu eră ri le unei

comisii C. A. £ R.
Zilele acestea au avut loc 

la Berlin lucrările Comisiei 
permanente pentru standardi
zare a C.A.E.R. Au participat 
delegațiile Bulgariei, Cehoslo
vaciei, R. D. Germane, Mon
goliei, Poloniei, României, Un
gariei și U.R.S.S.

Comisia a adoptat o serie 
de recomandări în domeniul 
siderurgiei și metalurgiei ne
feroase, construcției de mașini, 
industriei chimice, electroteh
nicii și radiotehnicii. Au fost 
de asemenea, examinate o se
rie de probleme privind îmbu
nătățirea și dezvoltarea acti
vității comisiei în domeniul 
standardizării.

De la trimisul 
nostru special

La invitația C.C. al U.T.C.L., 
delegația U.T.C., condusă de 
Petru Enache, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., care a parti
cipat la cel de-al XV-lea Con
gres al Comsomolului, a pe
trecut cîteva zile la Moscova 
și Leningrad. în cele două 
orașe oaspeții români au vizi
tat monumente care evocă 
Revoluția din Octombrie și 
ale războiului antifascist, in
stituții de artă și cultură etc. 
în orașul de pe Neva, mem
brii delegației s-au întîlnit cu 
tineri de la uzina „Elektro- 
sila“. La Kronstadt, solii tine
retului român au fost oaspeți 
ai unei unități a marinei mi
litare.

La Leningrad, delegația 
U.T.C. a fost însoțită de Ta- 
mara Kuțenko, secretară a 
C.C. al U.T.C.L., Rostislav Ni- 
kolaev, prim-secretar al Co
mitetului regional U.T.C.L., 
Leningrad etc.

★
Vineri, ambasadorul Repu

blicii Socialiste România la 
Moscova, Theodor Marinescu, 
a oferit un prînz cu prilejul 
vizitei în U.R.S.S. a delegației 
U.T.C. condusă de tovarășul 
Petru Enache.

Au luat parte Serghei Pav- 
lov, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.L., V. N. Pastuhov, A.H. 
Vizirov, secretari ai C.C. al 
U.T.C.L., B. G. Iarovoi, pre
ședintele Comitetului organi
zațiilor de tineret din U.R.S.S.. 
membri ai Biroului C. C. al 
Comsomolului.

Seara, înainte de plecarea 
din Moscova, delegația U.T.C. 
a fost primită de către Ser
ghei Pavlov. Au fost de față 
membri ai Secretariatului și 
Biroului C.C. al U.T.C.L.

★
Delegația C. C. al U. T. C„ 

condusă de Petru Enache, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
care a participat la al XV-lea 
Congres al Comsomolului a 
plecat vineri spre patrie.

La aeroportul Șeremetievo 
delegația a fost condusă de 
Serghei Pavlov, prim-secretar 
al C.C. al Comsomolului, de 
secretari și membri ai Biroului 
C.C. al Comsomolului, precum 
și de Traian Florea, secretar 
prim al Ambasadei Republicii 
Socialiste România la Mosco
va.

EUGENIU OBREA
Moscova, 27 mai

• DUPĂ o vizită în Afganistan, 
delegația guvernamentală a R. P. 
Chineze, condusă de Șih Huai-pi, 
vicepreședinte al comitetului pentru 
relațiile culturale cu 
a sosit în Pakistanul

străinătatea, 
de vest.

Sud-Afrlcană• ÎN UNIUNEA 
se așteaptă să izbucnească un nou 
val de proteste ale studenților caro 
consideră „nesatisfăcătoare" trata
tivele duse de o delegație de stu- 
denți cu ministrul justiției, Joha- 
nnes Vorster, In legătură cu hotă- 
rîrea guvernului de a interzice 
Uniunea națională a studenților 
sud-africani. Această hotărîre a 
provocat proteste vii în rîndul 
studenților care își exprimă opo
ziția față de această măsură sama 
volnică.

© ÎN PLIN centrul orașului Mi
lano apar acum vestigiile cetății 
din secolul al IV-lea e. n. In urmn 
unor săpături recente, a ieșit la 
iveală o „insulă romană" de 280 
m.p. cuprlnztnd o parte din „Ter
mele lui Hercule", clntate de poe
tul Ausoniu, In secolele III—IV 
e. n. Milano, sau cum 1 se spunea 
pe atunci Mediolanum, era capita
la Imperiului roman. Aici a trăit 
cîtva timp filozofă! Augustin.

Corespondentul Agerpres, Gh. 
Gheorghită, transmite : în timpul 
vizitei făcute în Polonia, la invi
tația Prezidiului Academiei Polone 
de Știință, acad. proi. dr. Grigore 
Moisll a tinut Ia Varșovia o serie 
de prelegeri la cursul de informare 
pentru inginerii din domeniul au
tomaticii, organizat de institutul 
de automatică al Academiei Polo
ne de Silință.
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Uneori, Tokio cu ai sil 10 milioa
ne de locuitori este un mare con
glomerat în care tinerii îndrăgos
tiți knu-și pot găsi un colțișor li
niștit. O firmă japoneză a realizat 
acest6 umbrele-cort cu inscripția : 
„Nu ne deranjați, vă rog" care pot 

. fl folosite atît pentru... sărut, cît 
si în caz de ploaie, pe plajă.

Istoria oricărei in
stituții se împarte în 
epoci care, în linii ge
nerale, refac același 
ciclu: epoca pionie
ratului, epoca de aur 
(care dă tipul clasic 
al fenomenului), epo
ca de decădere (iacul- 
tativă) șl epoca mo
dernă, de cele mal 
multe ori considerată 
ca epocă de renaștere, 
creatoare de noi ori
entări. Orice factor i- 
nedit, orice noutate 
se raportează aproape 
totdeauna la tipul 
clasic, ia epoca de 
aur. E mai bine ca a- 
tunci 7 E mai rău ca 
atunci ? — iată ches
tiunea finală pe care 
trebuie s-o rezolve cel 
ce face analiza.

In cazul de care ne 
ocupăm, analiza o 
face revistă america
nă „Look“. Obiectul 
investigațiilor sale 
evolujia gangsteris- 
mului în SXJ.A.

Revista constată că 
„în anii '30 (care co
respund epocii de aur 
a institut iei) jefuirea 
băncilor era apanajul 
bandelor de gangsteri 
profesioniști". în pre
zent însă „la acest 
mijloc recurg bărbați 
și uneori chiar femei 
care n-au încălcat 
niciodată nici chiar 
regulile de circulație". 
E vorba deci de 
gangsteri amatori care

pentru a-și soluționa, 
„problemele financia
re urgente" nu ezită 
să pună mina pe re
volver sau pe bombă 
și să acționeze „in știi 
mare".

Intre „operațiunile" 
amatorului de azi și 
cele ale profesionis
tului clasic există, bi
neînțeles, deosebiri.

spargerea în 
nopții, furișîn- 
pe culoare dos- 
prin coș, prin 
de aerisire ele.,

tuau 
toiul 
du-se 
nice, 
tubul
astăzi se preieră in
trarea, ziua în amiaza 
mare, pe ușa princi
pală și „lichidarea a- 
facerii", cu focuri de 
revolver, în cîteva 
minute.

justificată

In primul rlnd, gang
sterul de astăzi este 
nesociabil și egoist.. 
In timp ce în anii '30 
spargerile se făceau 
în grupuri, acum se 
dă preferinjă jefuirii 
băncilor de unul sin
gur. Astfel, din cele 
238 de jafuri aflate 
sub anchetă în pre
zent, 172 au fost să- 
vîrșite de solitari.

In al doilea rlnd, 
acjiunile amatorului 
sînt lipsite de roman
tism și mister. De 
unde „cei vechi" efec-

O altă deosebire 
constă în „violența 
neașteptată și nejusti
ficată“ la care se de
dau actualii spărgă
tori. Se citează, prin
tre altele cazul unui 
bandit din Phila
delphia care, în cursul 
jefuirii unei bănci, a 
fost împiedicat de un 
paznic. După două 
zile gangsterul a re
venit, de astă dată nu 
pentru a jefui, ci pen
tru a-1 ucide pe paz
nic. Un profesionist 
însă nu s-ar fi în-

curcat niciodată în 
astfel de ranchiune, 
de răzbunări care, 
„nu erau la obiect".

In sfirșit, „Look" a- 
preciază că, din punc
tul de vedere al băn
cilor și al F.B.l.-ului, 
amatorii sînt de foarte 
multe ori mai pericu
loși decît profesioniș
tii, deoarece acțiunile 
lor nu pot fi prevă
zute.

Din cele de mai sus 
rezultă că și în mate
rie de gangsterism e- 
poca de aur poate fi, 
uneori, regretată. Dar 
am nedreptăți revista 
amintită dacă am con
sidera că ea acordă 
preferință unei cate
gorii sau alteia de 
spărgători. „Look" a 
scos de fapt în evi
dență adevărul îngri
jorător că în prezent 
în S.U.A. gangsteris- 
mul a luat o deosebită 
amploare, că a deve
nit un fenomen de 
masă. Astfel, potrivit 
statisticilor F.B.l.-ului, 
în ultimii cinci 
numărul 
bănci a 
două ori 
Acum In
se înregistrează apro
ximativ 100 de jafuri 
de bănci. Or. în „epo
ca de aur", această 
cifră reprezenta doar 
un vis de aur...

ani 
talurilor de 
crescut de 

și jumătate, 
fiecare lună

ION D. GOIA
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