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INFUZIE DE TINEREȚE 
PE ȘANTIERELE 

INTERCOOPERATISTE
uium wsm ix jmm mim

în județul Ialomița, prin ac
țiuni intercooperatiste s-a stabi
lit realizarea, în 1970, a două 
complexe pentru îngrășarea a 
60 000 berbecuți, precum și a 
două îngrășătorii de tip indus
trial și a altor treizeci de ferme 
de tip gospodăresc cu o capaci- 
tat totală de 210 000 porcine. 
A’ el spus, sub cincizeci de mi- 
liot lei investiții, aproape 
30 000 tone de carne valorificată 
în plus comparativ cu anul tre
cut. peste 20 milioane Iei bene
ficii nete realizate de către coo
perativele agricole asociate. „Prin 
realizarea complexului porcin 
de la Perieți — ne mărturisea 
tovarășul ION SPATARELU, 
președintele asociației — ca lir- 
mare a tehnologiilor adoptate 
perioada de îngrășare se va re
duce de la 10—12 luni la numai 
6—7 luni, iar consumul specifio 
de unități nutritive pe kilogra
mul de carne va fi^jnicșorat de 
la 14 la 4 unități. Așadar, cu un

consum egal de ftlraje se va ob
ține de 3,5 ori mai multă carne, 
iar indicele de folosire a adă
posturilor șe va dubla. Și, acest 
incontestabil avantaj se va răs- 
frînge asupra fiecărei coopera
tive agricole asociată prin bene
ficiile repartizate în funcție de 
cota de participare”.

Șantierele au fost deschise. 
Sute de vagoane cu materiale 
sînt dirijate spre Țăndărei și 
Giurgeni, Perieți și Gheorghe 
Lazăr, spre alte 30 de coopera
tive agricole unde obștea a ho- 
tărît amplasarea obiectivelor 
zootehnice. Deși în număr re- 
strîns, constructorilor li se cere 
ca într-un timp relativ scurt 
să-și onoreze sarcina ce le re
vine : spații de cazare ce însu
mează zeci de hectare. Pentru a 
da dimensiunea exactă a efortu-

GH. FECIORU
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Panoramic al Combinatului pentru creșterea îngrășarea porcilor 
din Căzănești — Ialomița

FESTIVALUL NAȚIONAL
AL ARTEI STUDENȚEȘTI

O prestigioasă 
contribuție

la valorificarea 
folclorului

Era de așteptat ca după succe
sele realizate în cadrul celorlalte 
competiții artistice naționale — 
teatru, estradă și muzică ușoară 
-— Festivalul național studențesc 
de folclor, ediția 1970, să mar
cheze un moment distinct, cu 
semnificații majore în actualita
tea culturală a țării. La capătul 
celor trei zile de concurs, putem 
spune că studenții au dovedit că 
posedă, în afara unor remarcabile 
virtuți artistice, capacitatea de 
înțelegere și discernare a valori
lor autentice, esențiale, din crea
ția populară românească, că ma
nifestă un respect deosebit pen
tru tezaurul folcloric. Este o cer
titudine că pentru arta studen
țească înțelegerea vieții, istoriei 
și creației poporului reprezintă iz
voare nesecate de autentică în
noire, de frumusețe și originali
tate.

Pe scena festivalului de la Cluj 
au evoluat ansambluri și forma
ții folclorice, orchestre și grupuri 
vocale, dansatori și rapsozi care 
s-au impus prin măiestrie artis
tică, printr-o concepție știin
țifică originală cu privire la arta 
spectacolului folcloric. în ceea ce 
privește scenografia, multe an
sambluri (Oradea, Timișoara, 
Cluj, Baia Mare, Tg. Mureș) au 
folosit elemente specifice din zo
nele etnografice, iar costumele 
pitorești, expresive — aveau în 
marș parte girul autenticității. 
Este important să subliniem că 
studenții nu au recurs la o sim
plă înglobare în spectacolele lor 
a elementului pitoresc, ornamen
tal, de coloratură locală. Ei au 
reușit (ne referim îndeosebi la 
interpretările realizate de Gheor
ghe Turda-Cluj Gheorghe 
Mureșan-Galați, la spectacolele 
„Nunta de pe Crișul Negru" și 
„Tîrgul de fete de pe Valea Gur- 
gbiului", la dansurile timișoreni
lor) să cuprindă într-o unitate 
organică, armonioasă, inspirația 
folclorică și mesajul omului con
temporan. „Prezentarea pe care 
studenții au făcut-o versului, cîn- 
tecului și dansului popular — 
a declarat prof. dr. docent Mihai 
Pop, directorul Institutului de 
etnografie și folclor, președintele 
juriului — ne-a arătat concludent 
plia frumusețe autentică, cite

sensuri adinei și cită noblețe u- 
mană are cultura noastră popu
lară".

Festivalul, în ansamblul său, 
a avut un farmec inedit prin a- 
firmarea unor fapte folclorice 
deosebite, mai puțin cunoscute, 
descoperite de studenți cu prile
jul cercetărilor științifice între
prinse în sate. ‘Poate că nu este 
lipsit de interes să relatăm aici 
discuția purtată cu bătrînul rap
sod popular Mihai Lăcătușu,mem
bru în juriu, care ne spunea că 
„a observat în repertoriul multor

ION MARCOVICI 
ADRIAN VASILESCU
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INDOOR

Vești din 
industrie
• MINA DE LA LUPENI 

— cea mai mare exploata
re de cărbune cocsifica- 
bil din țară, unitate distin
să cu Steagul de fruntașă 
pe ramură —- a consemnat 
în palmaresul întrecerii so
cialiste un nou succes. Ea 
a livrat unităților de pre
parare și cocsificare 15 000 
tone de cărbune peste sar
cinile la zi, ceea ce repre
zintă înfăptuirea a 60 la 
sută din angajamentul asu
mat pe anirt 1970.

îndeplinirea și depășirea 
ritmică a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor au a- 
vut la bază organizarea su
perioară a producției și a 
muncii, extinderea mecani
zării și a tehnologiei moder
ne de lucru în subteran.

• LA UZINA de prelu
crare a aluminiului din 
Slatina, construcția princi
palelor sectoare de produc
ție a intrat în faza finală. 
Constructorii și muncitorii 
care lucrează la ridicarea 
acestui nou și important o- 
biectiv industrial se află în 
avans față de prevederile 
înscrise în grafic, avans 
care valoric înseamnă cir
ca 10 000 000 lei. După cum 
apreciază Ovîdiu Popa, in- 
ginerul-șef al întreprinde
rii beneficiare, lucrîndu-se 
în continuare în acest ritm, 
noua uzină va putea furni
za în ultimele luni ale a- 
cestui an primele sortimen
te de bare/ țevi și profile
din aluminiu.

(Agerpres)

FRUMUSEȚEA - 
un mit modern?

„Am 18 ani. Vă rog să oferiți 
din partea mea un buchet de 
violete primei fete pe care o în- 

. tîlniți. Eu nu pot, fiindcă trebuie 
să vă mărturisesc : sint îngrozi
tor de urît. Si-s descurajat, și 
singur... Nu știu ce să mă fac...

sau : „Mă uit în oglindă : de 
ce n-am avut norocul să fiu fru
moasă ? Și apoi, de la o vreme, 
cînd vorbesc cu cineva — oricine 
— mi se aprind obrajii așa, din 
senin. Colegele mele spun că ro
șesc fiindcă sint proastă. Nu-i 
adevărat, vă asigur : roșesc 
fiindcă-s urîtă. Ce-o să se in- 
timple cu mine ?“

„Am haz, (sint spiritual) cînt 
grozav, sint solid și — zice lu
mea — băiat frumos. Așa că 
m-am gindit să-mi cumpăr o 
chitară. Aș vrea să ajung cele
bru ea Elvis Priestley”.

sau : „Fac gimnastică și balet 
de la 5 ani. Acum am 17 ani și 
o talie'fără cusur. Sfătuiți-mă : 
să mă fac artistă, ori să-mi aleg 
o meserie mai modernă pentru 
o fată frumoasă ? De pildă, ma
nechin la o casă de mode. Sau 
stewardesă. Grozav aș vrea să 
călătoresc...”.

Sînt fragmente reale de scri
sori primite la redacție din par
tea tinerilor, și mâi ales a ado
lescenților, vădit preocupați de

înfățișarea lor. Mai precis de 
farmecul fizic cu care sînt. sau 
nu sînt înzestrați de natură. 
Triști ca de o infirmitate în ca
zul lipsei, dornici să-1 exploateze 
ca. pe un capital în cazul pre
zenței.

Sigur că de cînd lumea fetele 
se uită in oglindă și se vor fru
moase : frumoase ca Helena din 
Troia, ca Afrodita, ca o madonă 
rafaeliană, ca o vestală a artei 
dintr-o anume epocă. Căci daca 
haremurile de frumusețe s-au 
schimbat cu vremea, fiecare a 
avut reprezentantele ei celebre 
și modelele ei. Gustul epocii (ori 
metaforele poeților) au lăsat rar 
fetele să fie frumoase ca ele in
sele : calitatea cu pricina ayavut 
totdeauna criterii comparative. 
Cit despre băieți, deși ei se vor, 
bărbătește, interesați de altfel de 
virtuți, pe ascuns ori nu, își cer
cetează mușchii, și chiar trag cu 
coada ochiului în oglindă, scru- 
tîndu-și obrazul. Fiindcă, de ce 
sâ nu recunoaștem, frumusețea 
— virtute fără merit personal — 
și urîțenia — cusur fără vină — 
alternează criteriile estetice, care 
n-au lăsat niciodată oamenii in
diferenți. Cu toate că de la Pla
ton încoace sîntem învățați că 
frumusețea adevărată este nu
mai echilibru perfect de spi-

la•ritualitate. Cu toate că de 
Platon încoace (chiar mult mai 
dinainte) sîntem avertizați de 
vidul care poate uneori locui 
frumusețea. Nimeni nu s-a în
vățat minte fiindcă toți speră ca 
„plăcutul să nu excludă temei
nicia" cum spunea, adesea, pe 
bună dreptate, La Bruyere, apă
rătorul frumuseții, „care poate 
foarte bine să admită darurile 
sufletului — adincimea, judeca
ta, înțelepciunea. Să nu scoatem 
din biografia lui Socrate faptul 

conchidea nemo- 
moralist francez, 
dansat după mu
și Vivaldi care

ea a dansat 1“ 
ralist, marele 
Iar oamenii au 
zică lui Lully 
erau peste toate grozav de fru
moși, ca și Mozart, Grieg. Liszt. 
Apoi, ori chiar concomitent, au

VIORICA TANĂSESCU
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Delegația Partidului 
Comunist Român 

la Mausoleul lui Lenin

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat al Repu-

blicii Socialiste România, care participă la mani
festările prilejuite de sărbătorirea centenarului 
nașterii lui V. I. Lenin, a depus la 21 aprilie o 
coroană de flori la Mausoleul lui Lenin, din Piața 
Roșie.

UN TEZAUR
SUB LACAT

Un recent sondaj al redacției 
noastre a avut drept scop stabi
lirea coeficientului de utilizare 
a bazei'materiale destinată acti
vității culturale a tineretului. în 
numeroase locuri, la sate, în li
nele întreprinderi și instituții 
din orașe, la cămine culturale 
și la unele cluburi, actualii in
dici de folosire a disponibilită
ților existente sînt extrem de 
scăzuți. Dar, paradoxal, tocmai 
în aceste locuri ne-a fost dat să 
asistăm la cele mai multe plîn- 
geri privitoare la dotare. Desi
gur, este firească preocuparea 
pentru a îmbogăți clubul, cămi
nul cultural sau casa de cultură 
respectivă cu noi săli, cu noi 
jocuri distractive. Dar justifică 
aceste dorințe neiftilizarea mij
loacelor existente, stagnarea u- 
nor activități, formalismul și 
dezinteresul manifestate în mul
te locuri din cele investigate ?

SE CAUTĂ 
„IARBA FIARELOR"

cluburile salariaților deLa ______ ________  ...
la C.S.G. și de la I.C.M.S. Ga
lați am fost de două ori. în pri
ma seară, la orele 17,30 ambele 
cluburi erau închise. A doua zi 
la ora 9,30 erau, de asemenea, 
închise. în mod normal, așa cum 
ne-a mărturisit directoarea, clu
bul I.C.M.S. ar trebui să activeze 
între 9—11 dimineața și 14—21 
după amiaza. în club, momen
tan, au loc repetiții pentru dife
rite ștafete culturale inițiate 
între șantiere și se pregătește 
concursul de muzică ușoară 
„Lingotiera de argint”. Ne în
trebăm dacă este firesc ca ase
menea activități — bune și ele, 
desigur ! — să blocheze activi
tatea unui club în timpul zilei, 
sau dacă ele sînt suficiente pen-

tru a-i justifica existența. în 
plus, clubul este foarte neîngri
jit. Aspectul unui local destinat 
activității culturale vorbește de 
la sine despre calitatea acelei 
activități, despre interesul de 
care se bucură ceea ce se petrece 
înăuntru.

O situație similară am întîl- 
nit la căminul cultural din Măl- 
dârăști, jud. Vîlcea. Deși dispune 
de o bază materială corespun
zătoare, căminul din Măldărăști 
are un aspect foarte neîngrijit. 
Sălile destinate unor activități 
mai restrînse sînt încuiate, 
multe acțiuni programate nu au 
loc sau sînt aminate în mod ne
justificat. Aceeași inactivitate 
am regăsit-o la Bîrca (jud. Dolj) 
unde sub pretextul unor lucrări 
de renovare, activitatea se re
duce doar la prezentarea filme
lor. în satul Șopîrlița (corn. Pîrș- 
coveni-jud. Olt) de mai bine de 
up an tinerii așteaptă să se des
chidă pentru ei ușa căminului. 
Și exemplele s-ar putea înmulți. 
Semnificativă ni s-a părut a fi 
si situația de' la Clubul elevilor 
din zTîrgu Mureș. Cele două ca
mere pe care le are acum sînt, 
într-adevăr, insuficiente față de 
numărul mare al elevilor din 
oraș. în prima duminică a a- 
cestei vacanțe ușile au fost însă 
încuiate, elevii așteptînd ore în 
șir deschiderea clubului. După 
cum ni s-a spus, faptul se petre
ce frecvent.

Sînt_ locuri în care lipsa de 
interes, a celor ce. trebuie să se 
ocupe de activitatea culturală 
de masă merge pină la o pasivi
tate condamnabilă. în comuna 
Independența (jud. Galați) cămi
nul cultural este închis de vreo 
doi ani. Aflat în centrul satului, 
pe dinafară arată foarte frumos. 
,Dar constructorii nu și-au făcut

bine datoria și tavanul este gata 
să se prăbușească. în așteptarea 
acestei prăbușiri iminente, aș
teptare care durează deja de doi 
ani, căminul este închis. Dacă 
tavanul nu se va hotărî să se 
prăbușească (pentru a putea fi 
refăcut !) probabil nici în urmă
torii ani nu se va face nimic.

O SITUAȚIE TN CARE I 
„PAZA BUNĂ" 

NU „TRECE PRIMEJDIA REA"

Nu numai că o bună parte din 
lăcașurile destinate tineretului 
stau în cea mai mare parte a 
timpului închise dar, în multe 
locuri, un al doilea rînd de la
căte păzește „bunurile” încre-
Anchetă realizată de
A. GRIGORE cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii tine
retului” ION DANCEA, 
CORNEL POGACEANU, V. RA- 
VESCU, I. CHIRIC

(Continuare în pag. a ll-a)

TINI HI TUL 
Șl CULTURA

SĂ DISCUTĂM DESPRE
____________—■hm—

MATEMATICIENII

să le adreseze celor mai înzes
Schwarz Dan

Alături de fotografiile premi- / 
anților — cîștigătorii premiilor « 
I, în această pagină — publicăm « 
în pagina a Ill-a o sumară an- $$ 
chetă și cuvintele pe care acade- « 
micianul Grigore Moisil a ținut «

Bojinescu Anesia trați elevi-maternaticieni.

Surtea Traian

...O sală de aproape 700 vir
tuali matematicieni — în ingi
nerie și statistică, în medicină 
sl lingvistică, în sociologie ș4 
conducerea economiei — nu 
putea reacționa altfel decît îi 
dictează limbajul — concis $1 
fără înflorituri — matematicii. 
Tnclt nu ne-a rămas altceva de 
făcut decît să încercăm o 
„breșă" în stratul de deasupra 
al acestor veritabile personali
tăți ale lumii școlare, provo- 
cîndu-l la mărturisiri.Radu VasileBreazu Valerin

O PERICULOASA
AVENTURA ANTI
SOCIALA

' LA ANTIPODUL
i NOȚIUNII DE

COLECTIV ■ GAȘCA
Trei oameni se aruncă în apă 

să-l salveze pe al patrulea. Trei 
oameni complotează să-1 ucidă 
pe al patrulea. Un soi de „regula 
de trei simplă", care exprimă de 
fapt potentele de extremă ale 
unor asociafii umane. Vehiculăm 
firesc cuvinte cu sens colectiv. 
Le înghesuim în vorbirea curentă, 
fără să mai realizăm ce se as
cunde în spatele noțiunilor de 
grup, mulțime, echipă. E nor
mal. Ne obligă la aceasta o rea
litate care se împlinește prin an
trenai ea unor colectivități tot 
mai largi și ne stimulează bilan
țul rodnic al unor eforturi co
mune. Spiritul de echipă, înțeles 
ca un summum de energii, fruc
tuos dirijate, a devenit o trăsă
tură definitorie pentru tineretul 
nostru.

Cronica obiectivă a faptului 
cotidian consemnează însă, une
ori, manifestări de excepție î 
microgrupuri aservite răului, ac

tului antisocial. Ce înseamnă de 
fapt banda sau gașca (dacă ar fi 
șă apelăm la limbajul propriu a- 
cestei categorii periferice ?) Din 
cine se compune, cam se mani
festă și care sînt consecințele 
nei asemenea alăturări ?

„NE-AM JUCAT 
DE-A INDIENII I"

u-

S-ar părea că totul pornește 
de la o firească nevoie de aso
ciere. Grupurile de băieți și 
fete, care își împart jocurile și 
gîndurile, care învață și visează 
împreună nu constituie nici pe 
departe o raritate. Așa trebuie să 
fie, există în fiecare o tendință 
de împărtășire și de consumare 
în colectiv a unui plus de ener
gie. încă de pe la 11—12 ani 
încep să se 
de mai mare 
de pe atunci începe, de fapt, și 
primejdia.

/

contureze anturaje 
stabilitate. Dar tot

Cu cîteva luni în urmă, la a- 
dunarea asociației de locatari a 
unui bloc din Colentina a parti
cipat și un ofițer de miliție. Ce 
se întîmplase ?

Un grup de băieți între 12 și 
14 ani, cu locuințe învecinate, 
inventaseră un joc „original" : o 
dată cu lăsarea întunericului se 
postau la colțul unui bloc prin 
fața căruia se încrucișau mai 
multe drumuri și înarmați cu să
bii de lemn își hrăneau pofta de 
aventură speriind trecătorii. O 
zi, două, trei... (bineînțeles că 
vitejia lor nu mergea chiar atît 
de departe îneît să-i înfrunte pe 
cei care ar fi putut să riposteze.) 
Pînă cînd, o trecătoare a avut 
ghinionul să le stimuleze iniția
tiva, dovedindu-se vulnerabilă în 
fața activității lor războinice. Au 
înconjurat-o și încurajați pe sem-

SOFIA SCORȚARU
(Continuare în pag. a ll-a)

Patru litere, patru sunete 
adunate cîndva împreună 
pentru a semnifica „ansam
bluri de gusturi, deprinderi, 
preferințe care predomină la 
un moment dat într-o socie
tate cu privire la ținută, îm
brăcăminte, comportare, idei” 
(dicționar). Un cuvînt care ne 
rotunjește buzele aproape cu 
grațiș. Și cu un miros de le- 
vănțică scuturată în dulap, 
printre haine. Moda, ce să fie 
oare ? Toți știm sau ne prefa
cem că știm totul despre ea. 
La început cuvîntul avea un 
înțeles limitat și de aceea în 
folosirea sa a\ea un sens 
exact. Treptat, mai ales prin 
circumscrierea sa „filozofiei” 

MODA 
de mahala (expresii caragia- 
lești — „s-a înțolit după ulti
ma modă", „se ține după mo
dă"), dar și prin confuzia mo- 
dă-modern, simplul înțeles al 
cuvintului s-a degradat (nu, 
nu s-a complicat !) ajungînd 
astăzi, cînd este foarte des 
folosit în tot felul de împre
jurări, să aibă un accentuat 
sens peiorativ. Cuvîntul „mo
dă" funcționează aproape ca 
un paravan chinezesc în spa
tele căruia își fac mendrele 
tot felul de cuvinte nu mai 
puțin importante, dar mult 
mai apăsătoare : prostul gust, 
lipsa de talent, impostura, 
chiar și prostia. Ferindu-se 
să diagnosticheze exact, uîfli 
dintre cei mai „combativi” 
critici se mărginesc la a des
fide „moda” acolo unde de 
fapt se poate numi clar lipsa 
talentului sau impostura. Și 
aceasta nu ar fi foarte impor
tant. Dar ce înțeleg aceștia 
prin modă, cum respecta ei 
înșiși definiția cuvintului ? Se 
întîmplă să n-o înțeleagă și

IULIAN NEACȘU
(Continuare in pag. a Il-a)
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E CRONICA TEATRALĂ Jj
■

nacești Îngeri triști"
(Urmare din pag. I)

de D. R. POPESCU („Teatrul Giulești1')
Unu! din automatismele cele 

mai ilogice dar și cele mai încă
pățînate ale vieții noastre teatrale 
face ca un autor dramatic să nu 
se poată socoti pe de-a-ntregul 
consacrat înainte de a fi fost ju
cat — oricum și cu orice — la 
un teatru din Capitală. O împre
jurare favorabilă (deși produsă 
destul de tîrziu), dar mai ales o 
anume însușire specifică a piesei 
sale de a-și purta la suprafață, 
în chip foarte evident, calitatea 
profundă, l-au ajutat pe D. R. 
Popescu să se elibereze, cu A- 
cești îngeri triști, de condiția a- 
ceasta nefirească. Autorul și tex
tul au intrat pe scena Teatrului 
Giulești cu o temeinică consacra
re prealabilă, spectacolul bucu*  
reștean avînd misiunea nu să-i 
impună, ci să-i confirme.

în noua montare, piesa își do
vedește din nou, pe deplin, vi
talitatea născută din acel elan 
sincer, patetic și mînios pe care 
i-1 remarcam cu prilejul premie
rei de la Tg. Mureș. Regizorul 
Geo Saizescu, vechi și statornic 
colaborator al scriitorului, a ci
tit-o însă oarecum diferit, urmă
rind cu precădere ambianța și 
caracterele ei. Spectacolul său 
are un desen bogat în detalii și 
în culori, care sugerează pregnant 
un anume mediu social, o anu
me tipologie umană, o anume 
calitate a raporturilor dintre per
sonaje. E o reprezentație de un 
realism mai direct, care nu oco
lește efectul pitoresc, frust, de 
puternică expresivitate. Prin in
termediul unui alfabet mai elip
tic, cu mijloace laconice, monta
rea de la Tg. Mureș încerca să 
sugereze într-un chip nemij
locit virtualitatea simbolică a 
piesei. Spectacolul bu cu reștean 
are altă ambiție’:’s-o implanteze 
mai direct în viață, în concret. 
Poate că în felul acesta se pier
de ceva din amplitudinea meta
forei și, implicit, din poezia fra
gilă a textului. CîștigqJ compen
satoriu este dat însă de acuita
tea observației sociale, de surplu
sul de autenticitate al caractere
lor și de o doză tonică de umor.

CVnd un regizor de film de
butează în teatru, primul reflex 
al cronicarului este de a căuta 
cu orice preț echivalențele cine
matografice ale spectacolului său. 
Oricît ai dori să-ți temperezi a- 
ceastă pornire elementară, nu te 
poți împiedica să constați, în 
mijloacele teatrale alese de Geo 
Saizescu, abundența cromatică și 
minuția tipologică transplantate 
din cinematograf. Transplantul 
este însă organic și rezistă în toa
te compartimentele spectacolului, 
de la decorul spiritual, sugestiv 
și violent al lui Helmuth Stiir- 
mer pînă la muzica foarte inspi
rată (deși uneori excesivă) a lui 
Temistocle Popa.

Fundamentală rămîne, într-o 
asemenea viziune, contribuția ac
torilor, invitați să se desfășoare 
într-un registru amplu dar care 
nu depășește, în general, manie
rele tradiționale. Majoritatea in- 
terpreților fac aici compoziții de 
caracter, în armonii și contra*  
puncte precise, cu un simț viu al 
amănuntului semnificativ. Senza
ția nu e atît una de. intensă fier
bere lăuntrică, de .adevăr visce
ral, de sinceritate absolută, cît 
uua de performanță actoricească 
obținută prin desenul desăvîrșit 
al unor portrete coerente. Per
formanța cea mai înaltă în aceas
tă direcție aparține lui Ștefan 
Mihăileșcu-Brăila, a cărui scurtă 
apariție este un capitol de an
tologie. Fiecare gest, fiecare pri
vire, fiecare jumătate de vorbă 
a actorului se adună cu o excep
țională rigoare și autenticitate în 
personaj. Nimic nu este străin 
sau neorganic în această magis
trală lecție de compoziție. Pro
tagoniștii, Corneliu Dumitra? și 
Mariana Mihuț, se străduiesc s-o 
repete, dar o partitură de întin
dere suportă mai greu o încăr
cătură de o asemenea densitate, 
așa că ceea ce se reține la ei 
sînt, mai cu seamă, cîteva mo
mente (mai multe la Mariana Mi
huț, mai puține la Corneliu Du
mitra?) excelente în sine. O sur
priză mai mult decît agreabilă 
este Dan Tufaru, care izbutește

să iasă din niște ticuri actoricești 
agonisite în ultima vreme și să 
confere nebănuite adîncimi per
sonajului său. Celelalte apariții 
(Ion Vîlcu, Dorina Lazăr, Traian 
Dănceanu) sînt oneste construcții 
tipologice, realizate cu acuratețe 
profesională.

dințate organizatorilor în scopul
■ clar de a le pune ca mijloace 
B de instruire sau distracție la în- 
_ demîna tineretului. In comuna
■ Termia Mare (jud. Arad), la că*  
E3 minul cultural, instrumente noi*
— nouțe în valoare de 80 000 de lei 
“ stau nefolo'site de ani de zile, 
O pretextul fiind că nu se știe 
g nici pînă în prezent cine 
B e proprietarul lor! La clu- 
g bul Banatul din Timișoara o
— sumă bunicică a înghițit achi- 

ziționarea unor costume d'e cor,
■ care. însă, de multă vreme nu

SEBASTIAN COSTIN

Rindul ae sus: regizorul Geo Saizescu. Rindul din mijloc : Cor
neliu Dumitra.; fi Mariana Mihuț. Rindul de jos : Dan Tufaru, Ion 

Vîlcu fi Șt. Mihăilescu-Brăila
Văzuți de NEAGU RĂDULESCU

își .găsesc corpurile pe care să 
le îmbrace ! La fabrica Metalo- 
tehnîca din Tîrgu Mureș organi
zația U.T.C. (criticată cu luni în 
urmă în ziarul nostru) s-a preo
cupat în ultima vreme de folo
sirea mai eficientă a clubului în
treprinderii, deschis înainte doar 
pentru ședințe. Primele specta
cole ale ansamblului tinerilor de 
aici au și avut loc. Dar iată că 
responsabilul cultural, nemulțu
mit se pare de strădania tineri
lor, refuză să le pună la dispo
ziție instrumentele existente 
pentru orchestră. La clubul ele
vilor din Tîrgu Mureș, la care 
deja ne-am referit, există mese 
de tenis, șah, table, televizor, 
magnetofon, ziare, reviste. Cine 
să le folosească însă dacă clu
bul stă închis ? La clubul 
I.C.M.S. Galați, televizorul este 
încuiat în magazia de instru
mente muzicale. „îl scoatem 
doar duminica" — ne-a spus ad
ministratoarea. Să fie emisiune 
la televizor doar duminica ? Iată 
o întrebare la care se pare că 
organizatorii clubului respectiv 
nu și-au dat încă un răspuns.

DE CE SE TEM SĂLILE 
CULTURALE DE LUMINA ZILEI ?

în mare parte stagnarea acti
vității în multe din cluburile, 
căminele, casele de cultură 
destinate tineretului se datorește 
și lipsei unei organizări judi
cioase a activității acestora. Ex
istă încă locuri fn care activita
tea unor cluburi se limitează la 
organizarea (joia, sîmbăta sau 
duminica) a unor seri de dans. 
Este, de pildă, cazul cluburilor 
întreprinderii „Tricoul roșu" și 
uzinei de vagoane din Arad. Si
tuații similare am întîlnit la clu
bul Banatul, la clubul fabricii 
„Garofița" din Timișoara și cel, 
al întreprinderii textile din Lu
goj. Directorul acestui din urmă 
club ni s-a plîns de lipsa spațiu
lui disponibil. Deși la această în
treprindere se lucrează în trei 
schimburi și, ca atare, și activi
tatea clubului ar putea suporta 
o adaptare a programului con
form acestei realități !

Mai poate fi vorba de lipsă 
de spațiu sau de bază materială 
la cluburile O.C.L. Alimentara 
și Trustului de construcții-mon- 
taj Tîrgu Mureș, cînd agenda lor 
este ocupată aproape exclusiv de 
balurile de sîmbăta seara ? Cine 
răspunde de faptul că un spa
țiu ce poate fi afectat unor ini
țiative interesante este folosit 
doar o dată pe săptămînă ? Ni 
se pare, de asemenea, straniu 
modul de a proceda al unor di-

rectorî de cămine culturale. A- 
flăm de la comitetul județean 
Mureș al U.T.C. că la Aluniș, 
Cosma, Ceaușul de cîmpie, 
Lunca Bradului și în alte co
mune directorii de cămine cul
turale au transformat aceste in
stituții ale colectivității sătești 
într-un fel de domenii separate, 
pretinzînd, pentru folosire, taxe 
bănești, pe care organizațiile 
U.T.C. nu le pot onora. In timp 
ce inactivitatea se ascunde „o- 
biectiv" în spatele unei comodi
tăți călduțe și al unor „lipsuri 
materiale" (de felul celor pe care 
le-am enumerat), ce poate jus
tifica oare lipsa de interes a 
unor organizații U.T.C. pen
tru munca cultural-educativă în 
rîndul tineretului ? în mare 
majoritate cazurile citate mai 
sus nu au stat în atenția orga
nizațiilor U.T.C. din comunele șî 
întreprinderile respective. In 
nici unul din cluburile vizitate 
pe teritoriul județelor Timișoa
ra și Arad (despre o parte din 
ele a fost vorba în cadrul anche
tei de față) nu am găsit o preo
cupare distinctă a organizației 
U.T.C. sau a responsabililor di- 
recți ai cluburilor de a investi
ga dorințele tinerilor în scopul 
constituirii unui plan de acti
vități eficient. în comuna Măl- 
dărești (Vîlcea), la care ne-am 
mai referit, programul alcătuit 
pe un trimestru este „elaborat" 
(dacă nu este copiat după cele 
vechi) doar de directorul cămi
nului, Grigore Petrescu, care 
„așteaptă" indicații de la Co
mitetul județean pentru cultură 
și artă. în comuna Iernut (jud. 
Mureș) unde se află un club im
punător al termocentralei de 
aici, folosit și drept cămin cul
tural, participarea organizației 
U.T.C. este, de asemenea, spora
dică. După cum ne spunea tov. 
Gh. Mureșan, directorul căminu
lui cultural, comisia culturală a 
organizației U.T.C. rămîne mai 
mult martoră la activități în loc 
să conceapă acțiuni mobiliza
toare pentru tinerii de aici.

Ni se pare evident din exem
plele oferite că argumentul lip
sei „bazei materiale", este în 
cea mai mare parte, neîntemeiat. 
Folosită ne judicios, actuala zes
tre a instituțiilor de cultură arc 
nebănuite resurse pentru a fi 
exploatată. Atîta vreme cît exis
tă localuri prost întreținute, 
atîta vreme cît estrade de vară, 
săli etc., vor fi lăsate pradă 
degradării, atîta vreme cît nu 
va exista o preocupare susținută 
din partea conducerilor cluburi
lor, caselor de cultură ale tine
retului, _ ale cămineloi culturale, 
ca și din partea organizațiilor 
U.T.C., pentru întocmirea unor 
programe de lucru judicioase, 
elaborate cu fantezie și cu în
țelegere reală a necesităților ti
neretului, expresia „nu dispu
nem de spațiu" va fi menită 
doar să acopere o flagrantă lipsă 
de activitate.

JM[ O D A
(Urmare din pag. I)

Aspect interior al noului complex comercial dat recent in folosința 
la Predeal Foto : SORIN DAN.

să n-o respecte și atunci vor 
folosi caricatura periferică a 
cuvîntului și nu cuvîntul în 
sine. în definitiv toți trebuie 
nu numai să ne îmbrăcăm, 
dar să și gîndim, în mare, ca 
toată lumea. Extravaganțele 
nu fac moda, ele sînt doar în- 
tîmplătoare și nesemnificati
ve ca sens și cuprindere. Alt
fel spus, a fi mereu „la mo
dă" (în sens peiorativ) în
seamnă a te îmbrăca și a te 
dezbrăca tot timpul și deci, 
exagerînd, a fi mereu neîm
brăcat. Există și astfel de oa
meni, puțin numeroși, care 
gîndesc ca manechinii, care 
vor să fie moderni (!) și-și în
chipuie că și sînt, cu atît mai 
mult cu cît își schimbă mai 
des preferințele. Cred ei că 
se sincronizează cu virfurile 
lumii cînd nu fac altceva de
cît să mimeze bolovanii, de- 
personalizjndu-se. închipui- 
ți-vă că ar fi o „modă" a pa
sului și că ar trebui deci, 
mergînd pe stradă, să-ți 
schimbi pasul în urma fiecă
rui trecător. S-ar mai putea 
spune atunci că mergi, cînd 
de fapt țopăi nehotărît în toa
te părțile ? Pentru că nu pu
tem ignora obiectul acestei 
rubrici, revenim la ce în
seamnă „modă" în cultură. 
Poate spre marea dezamăgi
re a unora, cred eu că în cul
tură moda pur și simplu nu 
înseamnă mare lucru, cuvîn
tul acesta avînd, în a'fara con
fuziilor frecvente și spiritelor 
prea bătăioase, puține tan
gențe Ia ea. Se spune că sint 
autori care sint „la modă". Și

este greșit, deoarece, în mod 
firesc, sînt autori ale căror 
cărți răspund la un moment 
dat preferințelor cititorului, 
după cum intr-alt moment 
sînt ignorate. Ignorate și nu 
dispărute, pentru că și căr
țile au o biografie a lor, de
parte de o modă sau alta, cu 
lumini sau cețuri necunoscute 
de-a lungul timpului. Se spu- 
le că sînt autori (de obicei ti- 
®ri, dar de ce nu și alții ?) 

c*.re  „se țin după modă“. Du
ră moda de aici sau de aiurea 
Din acest motiv cărțile lor ar 
fi lipsite de orice valoare. 
Poate. Dar mi se pare că mat 
ales lipsa talentului, impos
tura, sînt vinovate de apariția 
unor nimicuri tipărite și nu 
„moda". Lecturile grăbite, 
ultime, orientările „instinc
tuale” în literatură, incultura, 
neseriozitatea, minciuna etc. 
iată cîte lucruri mult mai 
grave se ascund în spatele a- 
cestui cuvînt „modă", la urma 
urmei inofensiv față de ct 
lalte. Și mai sînt și citi*  ti 
care „se iau după modă”, «ali
că ei vor să citească numai 
ultimele apariții din librării, 
ignorînd clasicii. Aceștia sînt 
de fapt incompetenți, cumpă
rători de kilograme de cărți, 
A crede că „moda" poartă a- 
tîtea vini și a folosi cuvîntul 
numai în sens peiorativ nu 
este o mare îndrăzneală. Pa
radoxal, „moda" este blinda 
pavăză a imposturii, a lipsei 
de talent, a nonvalorii intr-un 
anume limbaj critic.

Administrația Asigurărilor de Stat 
organizează un

I

CONCURS DE SCENARII
I

pentru filme publicitare de scurt metraj și animație, la care pot participa scriitori, scena- 
>5 riști, ziariști, precum și alti oameni de cultura și arfa din întreaga fard. Premiile pe care le 

oferă Administrația Asigurărilor do Stat cîștigătorilor concursului sînt:

I
> — PREMIUL I 5 000 de lei
2 — PREMIUL II 3 000 de lei

$ — PREMIUL III 2 000 de lei
? - TREI MENȚIUNI A CÎTE l 000 de lei fiecare.

Z Scenariile vor fi trimise Direcției generale A.D.A.S., str. Smîrdan nr. 5, sectorul 4, Bucu- 
rești, într-un plic închis care va avea înscris pe ei un motto. într-un alt plic se vor găsi scrise 

Z numele, adresa și ocupația concurentului și motto-ul de pe plicul cu scenariul (scenariile) res- 
> pective.
< MATERIALELE VOR FI TRIMISE INTRE 20 IV Șl 15V A.C. (PLICURILE SOSITE DUPĂ DATA 
> DE 15.V NU VOR MAI FI LUATE ÎN CONSIDE RAȚIE). . r

LUCRĂRILE PREMIATE DEVIN PROPRIETA TE A.D.A.S. și vor fi folosite după nevoi; CELE 
>> NEPREMIATE POT FI RIDICATE IN TERMEN DE 15 ZILE de la data finer,! concursului.

« Anunțarea cîștigătorilor concursului se va face prin presă și radio în prima săptămînă a 
<< lunii iunie.

I
I
I
I
I
I
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JUDEȚUL CLUJ
ȘCOALA PROFESIONALA, CLUJ, str. Moților, nr. 78-80. Te

lefon 1.49.56. (Pe lingă Uzina „Tehnofrig" — Cluj a Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini).

REȚINEȚI:
Concurență pot solicita Direcției generale A.D.A.S. (telefon 15.42.64) și direcțiilor județene < 

>; A.D.A.S. materialele documentaro necesare (prospecte, pliante, foi volanta etc.).
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LA CINEMATOGRAFUL 
PATRIA DIN CAPITALĂ
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• IN EDITURA 
MILITARĂ, Bucu
rești a apărut lucra
rea lui Augustin 
Deac și Ion llincioiu 
„LENIN SI ROMÂ
NIA”.
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— Frezor-rabotor-mortezor • lăcătuș mecanic industria con
strucțiilor de mașini ; strungar ; turnător-formator; sculer ma- 
trițer ; electrician de întreținere și reparații.

ȘCOALA PROFESIONALA, CLUJ, str. Pascaly, nr. 2. Tele
fon 2.37.59. (Pe lîngă I.R.E. — Cluj a Ministerului Energiei E- 
lectrice).

— Electrician pentru centrale, stații și rețele electrice.
ȘCOALA PROFESIONALA, CLUJ, str. Tudor VUdimirescu, 

nr. 5. Telefon C.F.R. 255. (Pe lîngă Uzina mecanică de reparat 
material rulant — Cluj a Ministerului Transporturilor).

— Cazangiu ; lăcătuș mecanic locomotive ; strungar.

ȘCOALA PROFESIONALA, CLUJ, str. Bistriței, nr. 21, Car
tierul Gheorghieni. Telefon C.F.R. 365. (Pe lîngă Regionala 
C.F.-Cluj a Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș mecanic locomotive ; lăcătuș mecanic semnalizare, 
centralizare, bloc.

ȘCOALA PROFESIONALA, CLUJ, str. Einstein, nr. 12-14. 
Telefon 1.15.99. (Pe lîngă Uzina de pielărie și încălțăminte — 
Cluj a Ministerului Industriei Ușoare).

—- Confecționer încălțăminte din piele și înlocuitori; tăbăcar» 
tricoter mașini rectilinii; confecționer îmbrăcăminte din țesă
turi ; confecționer îmbrăcăminte din tricoturi • lăcătuș mecanic 
în industria construcțiilor de mașini; strungar ; ceramisț cera
mică fjnă.

ȘCOALA PROFESIONALA, CLțJJ, str. Bistriței, nr. 21, Carti
erul Gheorghieni. Telefon 1.35.12. (Pe lîngă Uzina de reparații 
auto — Cluj a Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș mecanic auto-moto j electrician auto ; lăcătuș me
canic utilaj rutier j strungar.

ȘCOALA PROFESIONALA. CLUJ, str. 23 August, nr. 22. Te
lefon 2.24.12. (Pe lîngă Combinatul Industriei Alimentare — 

Industriei Alimentare).Cluj, aparținînd de Ministerul

— Preparator de produse zaharoase ; preparator de mezeluri | 
și conserve din carne ; preparator de produse din lapte ; lăcătuș | 
mecanic mașini și instalații frigotehnice ; morar ; brutar 5 elșc- 
tromecanic pentru aparate de măsură și automatizare. <•••" -■

ȘCOALA PROFESIONALA, CLUJ, str. Decebal, nr. 2. tele
fon 1.19.56. Ministerul Comerțului Interior." ’' /'"■■■

— Vînzător produse alimentare; vînzător produse textile .și 
încălțăminte ; vînzător produse metalo-chlmic'e visător, aparate., 
și produse electromecanice ; bucătar ; ’coîetar-patiser ; ospătar.

ȘCOALA PROFESIONALA, CÎMPIA TURZII, str. Laminoriș- 
tilor, nr. 115. Telefon 281. (Pe lîngă Uzinele „Industria sîrmei" 
— Cîmpi-a Turzii ale Ministerului Industriei Metalurgice).

— Trefilator trăgător ; lăcătuș mecanic industria siderurgică | 
electrician de întreținere și reparații ; laminator profile și tablă j 
termist-tratamentist j strungar.

ȘCOALA PROFESIONALA, DEJ, str. Mărășești, nr. 20. Tele
fon 673. Ministerul Construcțiilor Industriale.

— Zidar construcții ; dulgher ; instalator de încălziri centrale ; 
lăcătuș mecanic utilaje de construcții și terasamente ; instalator 
de instalații tehnico-sanitare și de gaze ; lăcătuș pentru con
strucții metalice ; laborant în industria construcțiilor și a ma
terialelor de construcții.

ȘCOALA PROFESIONALA, GHERLA, str. Bobîlna, nr. 55., 
Telefon 232. Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum.

— Vînzător în magazine sătești.

ȘCOALA PROFESIONALA, TURDA, str. Velicicov, nr. 48. 
Telefon 19.86. (Pe lîngă Fabrica de sticlărie — Turda a Minis
terului Industriei Ușoare).

Sticlar ; lăcătuș mecanic pentru industria sticlei • strungar.

ȘCOALA PROFESIONALA, TURDA, str. Aurel Vlaicu, nr.l. 
Telefon 19.45. (Pe lingă Fabrica de ciment — Turda a Ministe
rului Industriei Materialelor de Construcții).

— Laborant în industria construcțiilor și a materialelor d/ 
construcții; electrician în construcții și instalații industriale ; 
lăcătuș mecanic în industria materialelor de construcții.

ȘCOALA PROFESIONALA, CLUJ, str.
Telefon 2.37.95. Ministerul Agriculturii și î

r— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA, CLUJ, b-dul 1

Telefon 2.15.21. Consiliul popular județean.
— Zidar construcții; dulgher ; instalator de încălziri centra

le ; instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze ; mozai- 
car-faianțar ; instalator de instalații pentru ventilare și condi
ționare ; electrician în construcții și instalații industriale ; tîm- 
plar-construcții j lăcătuș mecanic în industria construcțiilor de 
mașini; zugrav-vopșitor j tîmplar mobile și articole tehnice.

ȘCOALA PROFESIONALA SANITARA, CLUJ, b-dyl Vladimir 
îlici Lenin, nr. 7. Telefon 1.34.48. Ministerul Sănătății.

Soborului nr. 57. 
Silviculturii,

benin, nr. 128-130,

I

POMPILIU VOICULEȚ- 
LEMENY

București

Cu prilejul aniversării a 
100 de ani de. ]a nașterea lui 
V.I. Lenin (1870 — 22 aprilie 
— 1970), Ministerul Poștelor 
și Telecomunicațiilor a pus 
ip circulație la 21 aprilie a.c.

o marcă jubiliară, în valoare 
de 40 bani, avînd reprodus în 
efigie portretul geniului re
voluției proletare.

Această marcă este tipări
tă în 3 milioane de exempla
re, în sistemul tipar adine, în 
patru culori, pe hîrtie cromo, 
cu marginile dințate, îrf di
mensiunile de 33/48 mm, du
pă macheta semnată de gra
ficianul Ion Dumitrana.

S-a pus, de asemenea, în 
circulație un plic „prima zi a 
emisiunii", tipărit în mai 
multe culori.

(Urmare din pag. I)

ne de spaima femeii au început 
s-o lovească „în joacă".

Lucrurile s-ar fi terminat prost 
dacă n-ar fi intervenit un tre
cător. Au urmat reclamația și 
cercetările de rigoare. N-au lip
sit nici întrebările la care ni s-a 
părut demn de reținut un răs
puns : „Ne-am jucat de-a indi
enii".

Lecturile pe nerăsuflate din 
Karl May sau Fenimore Cooper, 
imaginile color care se lipesc așa 
de ușor pe retină la o anume 
vîrstă născuseră ideea unui joc 
de grup periculos. Setea de aven

tură, de fapt unul dintre lianții 
de bază ai anturajului, se con
cretizează adesea pe coordonate 
false. în cazul de față n-a fost 
vorba decît de o greșită înțele
gere a lucrurilor. Rămîne, totuși, 
un prim și serios semnal de a- 
larmă.

jur cu inconștiența proprie unor 
creiere golite de judecată.

Scriam nu demult despre Cor
nel Libidof și acoliții săi întru 
ale mirșăviilor de tot felul. Pînă 
de curînd, la Galați a operat cu 
dezinvoltură o replică aproape 
fidelă a bandei constănțene: 
„gașca" lui Nicolae Vîrtosu. O 
duzina de proxeneți și prostitu
ate dirijate de „mîna de fier" a 
lui Nae Boxeru, zis Belmondo, 
zis Milanezul. O duzină de tineri 
între 18 și 23 de ani care au pre-

sexbineînțeles, de „colegele" de _ _ 
ale victimelor: Francisca Filip, 
Rodica Husein, Georgeta Ivan*  
cea.

Pe ce să se fi bizuit această 
însoțire întru ale răului ? Acum, 
după ce toți cei în cauză și-au 
ocupat locul în boxă, afinitățile 
care au adunat laolaltă aceste u- 
nelte ale necinstei au devenit 
foarte clare. Unica trăsătură co
mună a fost înclinarea spre 
faptul antisocial, spre cele mai 
tulburi straturi ale existenței.

minte etc. Paul Ichim avea și el 
o meserie. Mihai Tașchină a 
lucrat pînă în luna august 
1969 ca rectificator calificat la 
Trustul de utilaj terasier. Niță 
Manciulea și-a schimbat profesia 
de lăcătuș preferind să bată che
iul în căutarea de vaporeni, dis
pus să le înlesnească chefurile 
și să le procure însoțitoare în 
schimbul unor sume diferite.

Nicolae Vîrtosu, capul bandei, 
omul cu trei porecle, care dirija 
această duzină de debusolați nu

un liant structural care sa-i fi 
adunat laolaltă. Nu reușim. Ei, 
între ei, nu erau de fapt prieteni. 
Declară acest lucru cu toată se
ninătatea, fiecare în parte. Nu-i 
uneau gînduri comune, n-aveau 
nimic de împărtășit unul altuia. 
Din afirmațiile făcute cu capul 
plecat de o căință tîrzie, din fra
zele trunchiate la jumătate, care 
încercau să explice, din bolboro
seala aproape neinteligibilă care le 
înlocuia răspunsurile la întrebă
rile mai severe, am înțeles că, de

„PESCUITORII ÎN APE 
TULBURI" DIN GALAȚI

Cînd lucrurile nu sînt puse la 
punct din vreme, ceea ce califi
cam odată drept joacă pericu
loasă evoluează la situații limită. 
Grupuri mai mari sau mai mici, 
agitînd drapelul negru al unei 
existențe ilicite, se insinuează în
tr-un climat cotidian de muncă 
și înțelegere, murdăresc totul în

ferat să se bălăcească în mocirla 
unei existențe dubioase, fără alt 
orizont decît cîștigul imediat și 
dezonorant, fără alte aspirații de
cît setea de bani.

Victimele care urmau să se în
curce în păienjenișul de ticălo
șii ale celor 12 eiau în genere 
fete străine de Galați, venite 
să-și caute servici în orașul de pe 
malul Dunării. O ispititoare 
marfa virtuală pe care Nae 
Boxeru, Adrian Munteanu, Paul 
Ichim, Gheorghe Cuca urmau să 
o livreze vaporenilor care acos
tau în portul dunărean» Ajutați,

Cine sînt Niță Manciulea, 
Adrian Munteanu, Mihai Taș
chină, Gheorghe Cuca și cei
lalți ? Majoritatea au ab
solvit cursurile unor școli pro
fesionale, au devenit posesorii 
unor meserii bine retribuite. A- 
drian Munteanu este lăcătuș ca
lificat, a lucrat pînă acum 
cîteva luni la I.C.M.S.G., șantie
rul Firiza. Și-a abandonat locul 
de muncă și a devenit „impre
sarul" unei fugite dintr-o colonie 
de reeducare. Primea de pe urma 
acestei activități 25—50—100 de 
lei, diferite obiecte de îmbrăcă-

avea Ia cei 20 de ani ai săi nici 
o ocupație, nu făcuse niciodată 
cunoștință cu munca. Alcoolul, 
singurul patron pe care îl recu
noscuse vreodată, i-a dictat a- 
proape toate actele demențiale.

— Pentru ce te-ai asociat cu
Nae Vîrtosu, Niță Manciulea ? 

Tace.
El, împreună cu Tașchină, a- 

doptau soluții „elegante" de per
vertire a victimelor, spre deose
bire de ceilalți, care le tratau cu 
bestialitate. Poate să fie aceasta 
o circumstanță ?

încercăm să depistăm totuși.

fapt se dușmăneau între ei. Fie
care vedea în celălalt complicele 
la o aventură dezgustătoare, de 
fapt fiecare se vedea în celălalt.

Ne apropiem de sfîrșit. „Cei 
doisprezece" răspund deja pen
tru faptele lor în fața instanței 
de judecată. Nu putem încheia 
înainte de a arunca o privire a- 
supra „patronilor din umbră". 
Gașca are nevoie să-și localizeze 
undeva activitatea. Uneori are ne
voie Chiar de un ajutor concret. 
Există o „recuzită" infracțională 
pe care cei puși pe rele trebuie 
să și-o procure, Nae Vîrtosu și ai

săi și-au găsit destul de ușor a- ț 
depți dispuși să le patroneze 
mîrșăviile.

Maria Gălățeanu (strada Brăi
lei nr. 30) și Virginia Radu (bloc
H. , scara 4, etaj II, apartament ? 
71, Țiglina III), și-au pus la 
bătaie locuințele, transformîn- 
du-se în gazde generoase. „Clien- 
ții" trebuiau să achite în primul 
rînd „cafeaua" oferită de prea- 
amabilele gazde.

Cunoșteau activitatea lor odi
oasă, o serie de salariați la ;
I. C.M.S.G. din blocul C 10 Ți
glina 1, precum și administrate- , 
rul acestui bloc. Nu se află la 
dosar nici o sesizare din partea 
acestora. Le-a fost frică ? Nu 1 ’
Pur și simplu au adoptat acea 
condamnabilă „politică a struțu
lui", fără să-și dea seama că 
neamestecul lor echivalează cu o 
complicitate clară.

★
Trei se aruncă în apă să-1 sal

veze pe al patrulea. Simbolic, a- 
cesta este înțelesul pe care co- 
vîrșitoarea majoritate a tineretului 
îl acordă noțiunii de colectiv...

Cei care-și închină activitatea 
unor scopuri odioase sînt din ce 
în ce mai puțini. Măsurile luate 
în ultimul timp pe linie de stat, 
recentul Decret sînt o garanție 
clară că mocirla morală în care se 
află și se opintesc gîfîind acesta 
„rarae avis" este pe cale de asa» 1 
nare.
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PATRU DETALII
D I N T R - U N
VAST TABLOU

• „Grupa U.T.C. sîntem noi" • Tăria izvo-

sentimentul datoriei • O emo-ră^te din

dovadă de solidaritate umanăționantă

• Munca noastră înseamnă viața noastră.

Z PE ȘANTIERELE

(Urmare din pag. I)

„Prin ce anume își definește un 
tînăr calitatea de membru al gru
pei U.T.C. ?“ întrebarea, adresată 
direct, ne-a pus în față cu nume
roase fapte revelatorii. Prin ele, 
ansamblul semnificațiilor circum
scrise dau un răspuns concludent 
la această întrebare, definind, cu 
valoare de principiu de viață, 
ceea ce înseamnă angajare pro
fundă, intimă în raporturile re
ciproce dintre tînăr și grupa 
U.T.C., între tînăr și organiza
ția din care face parte. Iată cî- 
teva din aceste fapte.

Prestigiul grupei este
prestigiul meu

VIAȚA DE

FIECARE ZI

A GRUPEI U.T.C.

DUPĂ UN CONCURS PROFESIONAL
Ucenicul Alexandru Pană ■ deține premiul II, dar ți laurii celui 

dinții utecist care s~a hotărit să apere prestigiul grupei sale

grarea social-profesională a fie
căruia. Pentru că discutarea ci
frelor de plan, a tuturor sarcini
lor de producție, a celor ținînd 
de perfecționarea organizării lo
cului de muncă, a ridicării ca
pacității profesionale a muncito
rilor, ca și a căilor concrete de 
rezolvare, apoi activitatea în a- 
cest sens au însemnat, perma
nent, în organizația de la secția 
D.M.T. chemare și răspuns ale 
fiecăruia și ale tuturor, reacția 
la evenimente neobișnuite de 
felul celui relatat vine de la sine, 
aceeași, o dată cu acțiunea soli

dară, avînd bază în sentimentul 
datoriei, al responsabilității co
lective.

O singură atitudine este 
posibilă

...In secția „Mecanică" de la 
Uzina „1 Mai" din Ploiești, gru
pa U.T.C. nr. 2 a discutat cu 
cîtva timp în urmă comportarea 

tînărului Gheorghe Laslo. Sus- 
trăsese de la colegii săi patru 
mărci, pentru a scoate din ma
gazie scule, ca „rezervă" cu care 
să-și ușureze munca, în dauna 
celor din jur. Verdictul grupei, 
unanim, energic : „Te faci om de 
treabă, altfel nu mai ai ce căuta 
printre noi". Toate discuțiile, 
dezbaterea care a precedat de
cizia acestora colectivă au dovedit 
ca și în alte prilejuri, interesul 
formativ, manifestat continuu, în 
toate împrejurările, pentru ceea 
ce gîndește și ceea ce face fie
care om din grupă, față de felul 
în care privește munca și viața. 
Firește, solidaritatea acestui co
lectiv de uteciști rezultă cotidian 
din idei și acțiune ale grupului de 
tineri pe baza acelorași scopuri 
și idealuri de viață. In fiecare 
moment este ceva de făcut, ori
care activitate a grupei are șan
se de izbîndă în măsura în care 
într-un angrenaj uman complex 
s-a integrat unanimitatea mem
brilor colectivului. Convergența 
aceasta este în același timp una 
a caracterelor, a aptitudinilor. In 
egală măsură, către țelurile sale 
unice, grupa mobilizează aceste 
resurse ale personalității tînăru- 
lui, dezvoltîndu-Ie, fie prin con
sacrarea lor ea valori, fie negîn- 
du-Ie, căci £rupa are o structură 
morală a ei, prin care se carac
terizează. Negarea prin blamul 
colectiv al refuzului de a admite 
concepții, comportamente dău
nătoare, în conflict cu normele 
etice și în dauna colegilor, îm
preună cu perspectiva îndepărtă
rii a venit ca un „duș rece", în- 
demnînd Ia un examen matur al 
conștiinței, pretinzînd transfor
mare. Singura alternativă, de 
altfel, deoarece atîta timp cît un 
tînăr sfidează normale de viață 
ale grupei, se exclude din acel 
cadru, trebuind să-1 părăsească.

DIALOG INTRE TINERI
In ambianța cotidiană a sculăriei Uzinei „1 Mai“ — Ploiești

Atributele omeniei

Intr-un accident, un tînăr 
și-a pierdut o mână. Adunarea 
grupei U.T.C. din secția „polie
tilenă" a Combinatului Petrochi
mic din Brazi a hotărît să pro
pună conducerii întreprinderii 
trimiterea lui într-o clinică spe
cializată din străinătate, pentru 
a i se pune nu o proteză obiș
nuită, ci una acționată de cu- 
renți bio-electrici. Cheltuielile 
vor fi acoperite prin economiile 
și produsele peste plan realizate 
de uteciști. Comitetul U.T.C. pe 
combinat a preluat apoi propu
nerea, întrunind azi adeziunea 
tuturor uteciștilor organizației.

O emoționantă dovadă a soli
darității umane. Dar este ea un 
fapt izolat, cristalizînd în această 
expresie sentimentele acelor ti
neri pentru tovarășul, colegul de 
alături numai pentru că au fost 
puși în fața unei situații-limită, 
cu totul neobișnuită, de viață ? 
*— ne-am întrebat. Nu este doar 
atît. Tinerii de acolo, din grupa 
U.T.C., din schimb, răspund așa 
tot timpul, în cele mai diferite 
împrejurări de viață, căci munca, 
preocupările comune i-au legat 
în raporturi intime, trainice, sta
tornic concretizate prin atribu
tele omeniei, ale valorilor morale. 
Consideră firesc să fie alături, 
în situațiile cotidiene și la marile 
încercări ale vieții, doresc și au 
ajuns la aceasta prin închegarea 
relațiilor dintre ei într-o unitate 
puternică. Prin educație, prin 
experiența de viața și-au făcut 
propriu, definitoriu pentru profi
lul lor moral, principiul că totul 
îl angajează, îl leagă pe fiecare 
utecist față de cei din grupa sa,

• - '

lui ce se impune depus, in-gine- 
rul Lucian Silișteanu de la 
Uniunea județeană a cooperati
velor agricole amintea că „fie- 
care zi întirziată la construcții 

A înseamnă nerealizarea unei pro
ducții în valoare de 100 000 lei". 
Și, am completa noi, cine nu 

• dorește atingerea celui mai înalt 
grad de eficiență a investiției ce 
și-a propus să o realizeze ? De 

• altfel, așa se și explică atenția
maximă ce se acordă respectării 
întocmai a graficului de execu- 
ție a acestor obiective. De la 

9 Tăndărei și Giurgeni se pri
mesc primele vești îmbucură
toare j parțial, cele două com- 

A plexe de ingrășarea berbecuți- 
lor au fost populate. Acum, cei 
chemați să îngrijească efective- 

• le, muncesc alături de zidari și
dulgheri. Totodată, de pe cele
lalte șantiere, comunicările sînt 

• lapidare : am început construc
țiile. Ne desfășurăm forțele în 
funcție de necesități. Avem 

_ avans față de grafic.
Eforturile sînt deosebite și pe 

toate planurile. în acest cadru 
al muncii i-am căutat și i-am 

£ întîlnit pe tineri. Peste săptă- 
mînă, numărul lor se rezumă la 
cei angajați în echipele de me- 

• seriași. Sîmbăta și . duminica, 
însă, prin prezența brigăzilor de 
muncă patriotică se constată o 

• adevărată infuzie de forțe ti
nere. „La Țăndărei, ne spunea 
tovarășul GHEORGHE MALAN- 
CĂ, președintele asociației, ti- 

QP nerii au executat lucrări în va
loare de peste o jumătate milion 
lei, adică aproape în întregime 
săpaturile la fundații, transpor- 
turile de materiale la locul de 
muncă și alte lucrări ce pretind 

• mai mult efort fizic. Nu numai
sîmbăta și duminica dar și peș
te săptămînă, zeci și zeci de ti- 
neri din cooperativele agricole 

O asociate au pus în mod 
rios umărul la lucru**.  
Perieți, în cealaltă parte 

A județului, unde se ridică 
complex pentru creșterea și 
grășarea porcilor — deocamdată 

• cu o capacitate de 30 000 capete,

La Uzina „1 Mai" din Ploiești, 
ucenicul turnător Alexandru 
Pană, în curs de calificare la Io-» 
cui de muncă, a ocupat, nu de
mult, locul II, „la mare luptă" 
cu învingătorul, într-vn concurs 
cu tema „Tehnologia de formare 
și turnare a pieselor de oțel",
printre alți 10 concurenți, dintre 
care unii erau absolvenți ai șco
lii profesionale. Nimic neobiș
nuit, s-ar putea spune. Asemenea 
concursuri se organizează frec
vent ,în întreprinderi, iar ele ve
rific^. și stimulează, în atmosfera 
de v? recere specifică acestor ac
țiuni, pregătirea ca meseriași a 
sute, mii de participanți. Iar per
formanța realizată nu are nimic 
excepțional, senzațional. Nici mă
car nu este vorba de cîștigătorul 
„marelui premiu". Și totuși... 
Mica istorie a participării aces
tui ucenic la concurs poartă cu 
sine semnificații deosebite. S-a 
înscris printre concurenți mai 
tîrziu, pentru că cel care trebuia 
să le reprezinte grupa se retră
sese. în această situație avea de 
recuperat un decalaj 4p timp de 
pregătire. Dezavantajat astfel, 
i-au fost necesare eforturi în 
plus, după-amieze și seri de
studiu, lectura asiduă a unor 
cărți de specialitate. A cerut, din 
proprie inițiativă, să-i fie acor
dată încrederea de a apăra pres
tigiul grupei, ferm decis să inves
tească timpul și energia ;pe care 
Je piesupuneau această angajare. 
Este mult mai mult decît orgo
liu personal și mîndrie de tînăr 
dornic de afirmare în această a-* * 
titudine față de o întîmplare din 
viața locului de muncă, a grupei 
U'/1 C. din care faci parte. Găsim 
în eă, superior conștientizat, gîn- 
dul responsabilității, al solidari
zării prin acțiune, prin partici
pare la întreaga viața a organi
zației, certitudinea că această or
ganizație, toate problemele ki, an
samblul activității creatoare și al 
raporturilor umane înseamnă 
„noi", pentru că organizația in
clude prezența fiecărui utecist. 
Iar adevărata prezență cere elan 
și efort în acțiune pentru reali
zarea țelurilor, programului con
cret al grupei U.T.C. din care 
faci parle.

în perspectivă, însă, de peste 
100 000 — îl întîlnim pe Nicolae 

• Iordache, secretarul organizației
U.T.C. de la cooperativa agri
colă Gheorghe Doja în fruntea 

• unei brigăzi formată din 50 de
tineri. „Este a șasea zi de cînd 
ne-am mutat aici locurile de 
muncă. A șasea dar nu ultima. 
Este foarte mult de lucru. Mult 

w și urgent. Cit timp nu ne vor 
solicita lucrările de întreținere, 

• aici ne vom da întîlnire în fie
care zi. Este foarte important ca 
acest complex să intre în pro- 

—ducțic la timp. Cînd investești 
cîteva milioane de lei se înțele
ge că grija recuperării lor prin 
producții ne preocupă deopotri- 
vă pe toți cei care am hotărît 
investirea acestei sume".

Și, cu opinii asemănătoare am 
A mai avut prilejul să ne întîlnim 
w în întinsul și fertilul Bărăgan. 

Sintetizind într-o situație pre- 
• cisă, această participare tine

rească la realizarea unor obiec
tive de incontestabilă importan- 

• ță pentru economia județului, 
pentru înfăptuirea Programului 
național adoptat de recenta ple- 
nară a C.C. a P.C.R., tovarășul - 

Q GHEORGHE ICHIM, prim se
cretar al comitetului județean al 

gfr U.T.C. ne spunea : 
™ rea

tiere
unor 
unea 

• tivelor agricole, 
rile șantierelor 
tetele U.T.C., am 

față de condiția lor de oameni, de 
evenimentele cotidiene sau ne
obișnuite ale vieții lor.

★

De multe ori se afirmă că tî- 
nărul este utecist pentru că răs
punde disciplinat la anumite so
licitări : participă la acțiuni (a- 
dunări, informări politice, dezba
teri, vizite, excursii), își plătește 
cotizația. Dar se reduce viața 
unei organizații și rolul unui u- 
tecist numai la atît ? Prin fap
tele relatate polemizăm cu ase
menea păreri despre condiția tî
nărului, ca membru al unei gru
pe U.T.C. în mod cert, orice dis
cuție despre condiția de utecist 
a unui tînăr presupune, mai ales, 
clarificarea modului său de inte
grare în sistemul de activitate 
creatoare al unei colectivități în 
care, și prin care, se afirmă ca 
individualitate ce aparține intim 
acelui cadru și climat educativ. 
Această colectivitate este organi
zația din care face parte, iar în 
cadrul ei grupa, pe care o con
stituie împreună cu tovarășii de 
muncă sau colegi de învățătură, 
tineri de vîrste apropiate. Senti
mentul participării și al apar
tenenței rezultă din atitudinea 
receptivă față de totalitatea soli
citărilor vieții de organizație la 
însăși viața fiecăruia, a întregu
lui colectiv, în complexitatea im
plicațiilor sale. Grupa U.T.C. în
seamnă întreaga problematică a 
integrării sociale și profesionale, 
cu angajarea profundă a resor
turilor întemeiate și afective cele 
mai intime ale personalității. Sînt 
uteciștii înșiși, alături prin idea
luri și probleme de viață comune, 
prin timpul pe care și-l trăiesc 
împreună.

ION TRONAC

se- 
La 
a 

un 
în-

„Participa- 
tinerilor pe aceste șan- 

eSte masivă. în urma 
discuții concrete la Uni- 
judeteană a coopera- 

cu conduce- 
și cu corni» 
stabilit precis,

pe zile și pe lucrări, cîți tineri 
să mobilizăm. Au fost constitui
te brigăzi de intervenție în 
toate localitățile din apropierea 
șantierelor mari, iar în cele 30 
de cooperative agricole ce vor 
dezvolta ferme de creșterea por
cilor în sistem gospodăresc, ti
nerii au fost grupați pe echipe 
și vor ajuta la reamena^area 
adăposturilor existente. Un prim 
bilanț : peste zece mii de ore 
muncă patriotică și lucrări exe
cutate în valoare de aproxima
tiv un milion lei, atestă 
adeziunea tinerilor la hotărîrile 
înțelepte adoptate de către par
tid. Merită amintită inițiativa 
tinerilor din Cocora, care au 
ajutat echipele de meseriași 
concentrate la reamenajarea 
adăposturilor zootehnice. S-a 
reușit astfel ca numai în două 
săptămîni să fie complet reame- 
najate cîteva adăposturi, prin 
aceasta grăbindu-se popularea 
lor cu circa o lună mai devre
me. întrucît ne aflăm în perioa
da cind forța de muncă este 
încă puțin solicitată de lucră
rile în cîrnp, comitetul județean 
al U.T.C. a asigurat o largă 
popularizare a acestei inițiative. 
Totoadtă, organizațiile noastre 
U.T.C. au cuprins în sfera pro
blemelor operativ de rezolvat 
recrutarea și recomandarea unui 
cît mai mare număr de tineri 
care să se pregătească și să lu
creze în aceste complexe unde 
ine'canizarea preia cea mai mare 
parte a efortului fizic. (Un om 
ce lucrează într-unul din com
plexele de îngrășarea berbecu- 
ților, de pildă, îngrijește 5 000 
de animale, iar cel permanenti
zat într-un complex porcin, pes
te 1 000). Plin acțiunile desfășu
rate au fost recrutați pînă acum 
circa o sută de îngrijitori pen
tru viitoarele obiective zooteh
nice. Penru ei au fost organizate 
vizite la complexul industrial f<e 
creșterea porcilor de la Căză- 
nești, întîlniri cu specialiști, li 
s-au prezentat filme și diapozi
tive ce redau din experiența ce
lor mai bune unități agricole din 
țara noastră cu profil similar, 
tehnologiile avansate privind 
creșterea și îngrășarea porcilor 
în complexe".

Toate aceste acțiuni ale tine
rilor din satele bărăganului ia- 
lomițean se impun dublate de 
măsuri hotărâte privind asigura
rea materialului biologic nece
sar, de sporire.. a ritmului de 
lucru pe șantiere, reducerea 
consumului de materiale, pregă
tirea cu maximă răspundere a 
tuturor îngrijitorilor ce vor asi
gura exploatarea la parametri 
proiectați a acestor obiective. în 
acest sens, cunoașterea în amă
nunt a experienței dobîndite în 
complexele de îngrășarea porci
lor din cadrul sectorului de stat, 
consultarea economiștilor și spe
cialiștilor cu experiență trebuie 
să constituie preocupări de fie
care zi. Programul amplu adop
tat de cooperativele agricole din 
județele Ialomița privind creș
terea animalelor în complexe 
de mare capacitate se impune 
sprijinit pe toate planurile. O 
ner nu numai dorința plenară de 
a se asigura o valorificare supe
rioară a condițiilor naturale 
existente, transmiterea acestui 
deziderat producției, dar și ne
cesitățile economiei naționale 
privind consumul de carne.

Noi asociații
J

intercooperatiste

La datorie, pînă noap
tea tîrziu...

...A fost pentru toți un mo
ment de alertă, de solicitare acuta 
a maximului de efort fi^ic, de 
investire totală a resurselor afec
tive și intelectuale, a capacității 
lor profesionale. Trebuia înlăturat 
fieri colul de a se irosi uriașe va- 
ori. Atunci, la apelul secretarului 

grupei U.T.C., Florian Dănescu, 
întregul schimb de 15 uteciști din 
secția D.M.T. a Combinatului pe
trochimic din Brazi a rămas la 
posturi, după programul obișnuit 
de lucru, pînă noaptea tîrziu, pen
tru a face remedieri Ia un rezer
vor prin a cărui înfundare s-ar fi 
pieidut multe milioane. Iar a doua 
zi, dimineața, la ora 7, se aflau 
din nou la locul lor, lîngă insta
lații, de parcă nimic nu s-ar fi 
întîmplat. Cei 15 uteciști și-au 
spus cuvîntul menținînd ritmul 
normal al producției.

De unde asemenea resorturi fi
zice, morale ? Desigur, din con
știința că întreprinderea este a 
lor, că de ei, de fiecare, depinde 
producția combinatului, cu ros
turi exacte în angrenajul econo
miei țării. Dar convingerea că 
nu pot rămîne indiferenți solici
tărilor acesteia — în situațiile 
obișnuite ca și dincolo de ele — 
străbate către astfel de răspun
suri neezitante din interiorul 
condiției lor de tineri ^i ute
ciști, fiind rezultatul climatului 
educativ, formativ statornicit a- 
colo, la locul de muncă, în grupă. 
Un asemenea mod de a gîndi și 
de a acționa se statornicește trep
tat, o dată cu sudarea raporturi
lor dintre oameni, cîtă vreme în 
grupă sînt cumulate, dezbătute și 
realizate împreună sarcini, mi
siuni exact concretizate și actua
lizate, problemele de muncă și 
yiață ale membrilor ei inte-

Darvas Attila

Adămuță 'daria

Popescu Gh. Dragoș Radu

Șerban Anton

MATEMATICIENII
■f a ^ntrt 
i( vziner 

joienoaril 

Ir x„Sînt un recidivist — se cali
fică Valeriu Breazu, elev al Li
ceului nr. 2 din Ploiești, deți
nător al premiului I pentru cla
sa a X-a. De 5 ani, deci de cînd 
eram în clasa a Vl-a, concurez 
la matematica. (Este „recidivist" 
și în materie de premii — adău
găm noi — pentru că și-a înce
put „cariera" de concurent tot 
cu premiul I). Nici nu mă pot 
închipui altfel decît iubind ma
tematica. încerc satisfacții nebă
nuite și în timpul lucrului pro- 
priu-zis și cînd găsesc rezolvă
rile. Desigur, toate converg spre 
profesia mea viitoare — con
structor de calculatoare electro
nice — și spre integrarea mea 
deplină în societate".

„Nu sînt emoționat — se dis- 
oulpă Dan Schwarz — deținăto
rul premiului I pentru clasa a 
XlI-a, elev al Liceului ,,Mihail 
Eminescu" din București. In 
pregătirea mea matematică am 
urmat o traiectorie logică : în 
clasa a IX-a n-am depășit faza 
locală ; în clasa a X-a am fost 
premiat la faza locală și m-am 
clasificat pentru etapa județea
nă ; în clasa a X-a am luat pre
miu la faza județeană- și am 
capotat la etapa republicană ; 
anul acesta nu se putea să nu 
reușesc. Cu ce autoritate puteam 
să candidez altfel la Facultatea 
de matematică ?“.

„Există oare un om contem
poran care să nu înțeleagă rolul 
matematicii azi ? — se întreabă 
Anton Șerban, elev în anul IV 
al Liceului industrial pentru 
construcții de mașini din Capi
tală. posesor al premiului II. 
Pentru mine, ca viitor inginer, 
matematica va fi un prețios in
strument de muncă și cercetare. 
Ca om, însă, matematica mă 
ajută să înțeleg toate fenome
nele înconjurătoare și, din a- 
oeastă cauză, îmi este necesara 
ca aerul".

Anesia Bojinescu este abia în 
anul I al Liceului pedagogic din 
Caransebeș. A luat premiul I la 
etapa republicană a concursului 
de matematică și se justifică : 
„o învățătoare trebuie ,să cu
noască foarte multă matematică,

I
I
I
I
I
I
I

I

PREMIU 3*
>ni»PREMIUL I

1. SURTEA TRAIAN, clasa a IX-a, Liceul „N. Băicescu" 
Craiova.

2. BREAZU VALERIU, clasa a X-a, Liceul nr. 2 — Ploiești.
3. RADU VASILE, clasa a Xl-a, Liceul „N. Băicescu" — Brăila.
4. SCHWARZ DAN, clasa a XlI-a, Liceul „M^Enfl^fu «- 

București.
5. BOJINESCU ANESIA, anul I, Liceul pedagogic — Caran

sebeș.
6. DINUȚA NICOLAE, anul IV, Liceul pedagogie — C. Lung- 

Muscel.
PREMIUL II

1. GHINESCU IONEL, anul I, Liceul industria] de telecomu
nicații —- București.

2. DARVAS ATTILA, clasa a X-a, Liceul „I. Bolyai" — Tg. 
Mureș.

3. ADAMUȚA MARIA, clasa a Xl-a, Liceul „N. Băicescu" — I 
București.

4. POPESCU GH. DRAGOȘ RADU, clasa a XlI-a, Liceul 
„I. Maiorescu" — Giurgiu.

5. ȘERBAN ANTON, anul IV, Liceul industrial pentru con- | 
strucții de mașini — București.*

6. STANCIU CONSTANTIN, anul IV, Liceul economic — I 
Focșani.

Stanciu Constantin Pavel Eugen

Buckman Saps Ștefănescu Dan Cătălin

PREMIUL III
1. IVANESCU OCTAV, clasa a IX-a, Liceul nr. 1 — Tîrgoviște. |
2. BUCHMAN SAPS, clasa a X-a, Liceul „Gh. Lazăr" — 

București.
3. PAVEL EUGEN, clasa a Xl-a, Liceul „M, Viteazul" -r 

București.
4. ȘTEFANESCU DAN CATALIN, clasa a XlI-a, Liceul „N. 

Băicescu" — București.

ea creează primele reflexe ale 
copiilor, de ea depinde ca aceș
tia să iubească toată viața ma
tematica sau, invers, să n-o în
țeleagă...".

Deținem declarațiile tuturor 
celor 16 elevi premiați. Pentru 
toți, fără excepție, premiul în
seamnă un îndemn ■— îndemnul 
de a pătrunde adînc toate tai
nele matematicii, de a munci, de 
a persevera.

Alături de premianți, alți 135

de colegi de-ai lor au fost men
ționați pentru soluțiile originale 
în care au rezolvat problemele, 
pentru cunoștințele de care au 
dat dovadă. Și, împreună cu ei, 
au fost felicitați toți cel 660 
concurenți la etapa republicană 
a concursului, pluton de elită 
detașat din cei peste 34 006 con
curenți ai ediției 1970. >

Tuturor li s-a adresat, prin 
intermediul ziarului, acad. Gri- 
gore Moisil, președintele Socie-

tății de științe matematice din 
țara noastră :

„Și în anul acesta, ca și in 
alți ani. Societatea de științe 
matematice a ținut tradiționalul 
său concurs destinat elevilor. E 
demn de remarcat că la prima 
etapă s-au prezentat peste 34 000 
de concurenți, ceea ce dovedește 
că elevii nu mai sînt înfricoșați 
de matematică și pot afirma : 
„Matematica — prietena mea".

Lucrul acesta e de cea mai 
mare importanță fiindcă, se știe, 
în societatea modernă e nece
sar ca fiecare om să aibă cunoș
tințe de matematică. Nu numai 
cunoașterea lumii fizice și teh
nice. în înțelesul larg al cuvîn- 
tului. cer matematicieni ; este 
nevoie de un număr mare de 
matematicieni care să lucreze 
cu calculatoare electronice pen
tru a rezolva probleme de ingi
nerie, de economie și gestiune. 
Calculatoarele sînt din ce în ce 
mai mult utilizate pentru rezol
varea unor probleme care fac 
parte din științele umaniste și 
sociale. In acest sens, îmi place 
să dau un exemplu :

Anul trecut tovarășul Mircea

Malița, ministrul învățămintului, 
a ținut la Facultatea de mate
matică un curs în care a de
monstrat cum se pot aplica me
todele matematice, cu sprijinul 
calculatoarelor, în studiul rela
țiilor internaționale. S-a servit 
de exemplul unor decizii istorice 
luate cu ajutorul teoriei jocu
rilor de strategie. în primăvara 
aceasta la Facultatea de mate
matică s-a ținut o sesiune pri
vind utilizarea matematicii ca 
instrument de cunoaștere în 

'științele naturii, in științele 
umaniste și sociale. Acum doi 
ani, Academia a avut o sesiune 
privind procesul de matematiza
re a științelor naturii și socie
tății. Toate exemplele pe care 
le-am dat arată cîmpul larg de 
muncă ce se deschide tinerilor 
matematicieni.

Evidențiind pe elevii care s-au 
prezentat cel mai bine la ultima 
etapă a concursului, etapa pe 
țară, evidențiem, de fapt, pe toți 
concurenții considerîndu-i cîș- 
tigători pe drumul cunoașterii 
matematicii".

MARIETA VIDRAȘCU

Un număr de opt cooperative 
agricole de producție, din județul 
Vrancea, printre care cele din 
Movilița, Panciu, Urecflești și 
Străoane, au constituit o asociație 
intercooperatistă pentru creșterea 
puilor. Complexul, care se cons
truiește la Doaga, va putea crește 
cite 30 000 pui în fiecare serie, 
în următoarele zile, va începe 
aici popularea primelor două ha
le, pînă la sfîrșitul lunii aprilie ur- 
mînd a fi livrați 7 000 pui la 
greutatea medie de 1 kg.

De asemenea, întreprinderea a- 
gricolă de Stat Focșani în cola
borare cu cooperativa agricolă de 
producție Slobozia — Ciorăști au 
pus bazele unei asociații care va 
crește pui în serie de cîte 20 000 
bucăți.

(Agerpres)

ftiicinm
PENTRU „fCHIPAJlll" DE PE 

PLATFORMA CUPTORULUI 
S. M. NR. Z - REȘIJA

Cine este obișnuit cu ceea 
ce se întîmplă în timpul 
unei operații de elaborare a oțe
lului n-ar fi observat nici în 
această dimineață nimic deosebit. 
Cei patru tineri, topitorul șef Ion 
Văduva și însoțitorii lui, Aurel 
Pop, Ion Cenade și Gheorghe 
Sușko, au început să încarce cup
torul. Numai că ei vor în această 
dimineață să conducă astfel pro
cesul de elaborare a șarj’ei, incit 
durata acesteia să fie cît mai re
dusă. Tinerii oțelari — doi din
tre ei, proaspeți absolvenți ai șco
lii profesionale, ceilalți doi aflați 
pe trepte superioare ale perfec
ționării — au făcut apel la cu
noștințele lor, și-au încordat a- 
tenția, In final, ei au izbutit sa 
reducă durata de elaborare cn 
30 de minute față de media an
terioară, lucrînd la un cuptor 
ce urma să fie introdus în 
reparație capitală. Este un 
succes pentru care micul „echi
paj'" merită din plin felicitări.

_ _____ ILIE TROCAN A
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APARATUL CU CARE A. POPA A CUCERIT

Redactorul paginii ing. IOAN VOICU

MODEL DE CAMERĂ
I

între 9 fi 12 aprilie 1970, în salina de la Slănic Prahova s-au 
desfășurat întrecerile celui de al V-lea Campionat mondial de 
micromodele de cameră — Indoor. Nu a fost numai o compe
tiție sportivă, ci mai degrabă o întrecere tehnică legată de apli
carea în practică a ultimelor descoperiri privind proiectarea și 
realizarea acestor micromodele.

Pagina de fata își propune să vă prezinte ultimele noutăți 
pe care acest campionat le-a adus în domeniul micromodelis- 
mului.

DUPĂ FINALA CAMPIONATULUI MONDIAL VĂ PREZENTAM:

TENDINȚE ACTUALE ÎN
CONSTRUCȚIA

LA CAMPIONATUL MONDIAL (INDOOR)

Micromodelul este realizat din 
lemn de balsa, care are o greu
tate șpecifică de 10 ori mai mică 
decit cea a lemnului de brad. (De 
..greutatea**  acestui lemn ce creș
te in pădurile tropicale, la peste 
1 000 m altitudine și numai in 
condiții de precipitații abundente 
ne putem da seama spunind doar 
că 1 m3 poate fi ridicat de jos 
fără nici un efort). Este un lemn 
foarte moale ce se poate prelu-. 
era destul de ușor, cu o lamă. 
Se procură din.comerț de la ma
gazinul „Cutez/ . >rii* ‘ din • -Bucti*
rești. Din lamele’de diferite-Iun- ■ 
gimi și lățimi dâr cu grosimea 
unică de 1 mm, se taie baghete 
avind secțiunea de lxl mm.

FUSELAJUL
Fuselajul se face din lamă de 

lemn de balsa cu grosimea de 0,3 
mm care se rulează umezit, apoi 
se introduce într-un cuptor timp 
de 5 minute la temperatură de 
60—65 grade Celsius. în acest fel, 
i se conferă principala proprie
tate de care are nevoie, rigidita
tea, devenind totodată și sufi
cient de casant. Partea cilindrică 
a fuselajului se întărește la ca
pete, unde se fixează lagărul pen
tru elice și suportul motorului, 
cu două lame din același mate
rial. Asamblarea celor două părți 
se face prin lipire cu clei AGO 
procurat din comerț, care se di
luează pînă ce devine suficient 
de fluid. La lipire trebuie să se 
obțină o coaxialitate perfectă a 
axelor celor două părți.

ELICEA
Lonjeronul elicei poate fi din 

una sau două bucăți. La mijloc, 
are în secțiune circulară, un dia
metru de 2 mm, iar la capete de 
0,6 mm. Nervurile au secțiunea 
patrată de 1,1 X 1,1 mm. Elicea se 
construiește pe un calup din lemn 
cu dimensiunile de 200X45X45 
mm pe cape s-a încrustat nega
tivul. Elicea se prinde de fuselaj 
prin intermediul unui lagăr din 
durai lat de 1,5 mm și gros de 
0.4 mm. Lagărul se lipește de 
fuselaj cu același clei AGO. Sîr- 
ma ce susține elicea pe lagăr este 
din oțel cu secțiunea de 0,35 pjm.

ARIPA DIN FAȚA
Se construiește pe gabarite 

(plăci perfect orizontale) apoi se 
lipește microfilmul (pelicula) 
după un procedeu ce-1 vom de
scrie mai jos. Urmează ancorat 
rea diedrului. pentru care se fo
losește sîrmă de crom-nichel cu 
diametrul de 0,010 pînă la 0,015 
mm. Sirma se lipește cu clei 
AGO. Aripa se prinde pe fuselaj 
cu ajutorul a două baghete in
troduse în două tuburi din foiță 
de țigară ce se plasează pe fuse
laj la o asemenea distanță incit 
centrul de greutate să se afle la 
1/3 de Ia partea din fată. Toate

ancorările pe fuselaj se fac cu 
sîrmă de wolfram de 0,03 mm 
diametru. Săgeata corespunde u- 
nel înălțimi de 3 la sută din 
lungimea nervurii. Forma de arc 
de cerc se obține pe un profil 
din lemn.

PROFUNDORUL
Amplasat la extremitatea din 

spate a fuselajului, are rolul de a 
echilibra forțele de tensiune lon
gitudinală, care, datorită moto
rului, torsionează fuselajul. Pen
tru aceasta, partea din dreapta 
(privind de la profundor către 
elice) este înclinată cu 1,5 cm 
față de. orizontală ; în timpul 
zborului, diferența aceasta de
vine zero. Săgeata corespunde 
unei înălțimi de 2 la sută din 
lungimea nervurii.

DIRECȚIA
în cazul de față, direcția, avînd 

un singur punct de sprijin pe 
fuselaj, datorită amplasării îna
poia profundorului, reglarea se 
face prin ancorare, stabilind de 
la început unghiul cu orizontala, 
a cărui mărime rămîne la apre
cierea constructorului.

MICROFILMUL
Am lăsat la urmă obținerea 

peliculei tocmai datorită faptului 
câ aceasta este cea mai „fină și 
complicată**  etapă de construcție. 
O vom descrie detaliat. Ameste
cul se obține din clei AGO (clei 
nitro-celuloză) în proporție de

MOTORUL

80 la sută, diluam 18 la gută și 
ulei eucalipt 2 la sută, toate pro
curate din comerț. După o bună 
omogenizare, soluția se lasă ei- 
teva ore. într-o tavă se pune 
apa pînă la 1—2 cm înălțime. Cu 
o pipetă sau un pulverizator se 
toarnă continuu și în cantități 
uniforme din soluție, pe supra
fața apei. După 1-2 minute se 
formează microfilmul pe care se 
pune o ramă dreptunghiulară de 
lemn udat și se dau ușor cu mina 
marginile microfilmului peste 
ramă. Se ridică una din margi
nile ramei descriind un arc de 
cerc pînă ce se deșlipește tot fil
mul de pe apă. Rama împreună 
cu filmul se depozitează în cutii 
ferite de curenți de aer timp de 
o săptămină după care se poate 
folosi. De pe rama de lemn, pe
licula se trece pe o ramă flexibi
lă de hirtie udată, tăind cu foar
te mare atenție cu im ac din sîr
mă de fier groasă de 1,5 mm, 
încălzit nu prea tare,

Urmează împinzirea cu micro
film a elicei, aripei mari, pro
fundorului și direcției, operație 
ce comportă o atenție Ja fel de 
mare. Se udă toate baghetele 
contururilor cu apă distilată apoi 
numai nervurile și încă o dată 
contururile. Se aplică filmul 
după care se taie foarte aproape 
de contur tot. cu un ac din sirmă 
de fier, încălzit.

După asamblarea tuturor părți
lor. micromodelul este gata nu
mai că nu poate zbura, deoarece 
îi lipsește...

„Urmează Ia start, micro
modelul lui Aurel Popa — Ro 
mânia**.  La auzul acestor cur- 
vjntc, privirile celor aflați 
„pe fundul Mării Sarmatice" 
— în salina de la Slănic, a- 
bandonau micromodelele a- 
flate în zbor și se îndreptau 
către cel niai tînăr concurent, 

cu calm se îndrepta

MICRO
MODELELOR

INDOOR ’70 a evidențiat, într-o măsură ceva mai mare decît 
edițiile precedente, preocupările realizatorilor de micromodele 
de a găsi noi soluții constructive, noi materiale de construc
ție, de a îmbunătăți toate caracteristicile aparatelor miniaturale 
de zbor.

In rîndurile ce urmează, vom Încerca să prezentăm cîteva din 
noutățile în acest domeniu.

MICRO SAU MACRO ? 
CÎND Șl DE CE ?

Acesta constă dmtr»un „cerc**  
de cauciuc în lungime de 750— 
800 mm, cu secțiunea dreptun
ghiulară de 1,2X1,1 mm. Se pro- ■ 
cură din comerț, cu sepțiunea de — 
6X1,1 mm și se taie la dimensiu- " 
nile necesare cu ajutorul unui ■ 
dispozitiv cu lame pe care și-1 g 
poate realiza fiecare constructor.

înainte de lansare se răsucește ® 
piuă ia 1 600—1 800 de ture m g 
funcție de elasticitatea ce o are, — 
pină aproape de punctul de ru- " 
pere. Cauciucul folosit în cazul ■ 
de față, are o elasticitate de 1/6 
(se alungește de 6 ori).

După ce „motorul** a fost prins 
între cirligul ce susține elicea pe _ ——— — . . «
lagăr și al doilea loc de prindere ® la suprafața^ ^pamintuluu^ influ- 
de la extremitatea părții cilin- ■ ot
drice a fuselajului, urmează... g

LANSAREA ■
...care comportă o foarte minu- ® 

tioasă și atentă pregătire pentru 
a se realiza centrarea, Datorit# B 
faptului că forțele ce acționează ™ 
asupra tuturor părților avionului H 
nu sint egale trebuie să se reali- — 
zeze un centra; dinamic prin care " 
se aduce micromodelul în pune- ■ 
tul optim de lansare știind că g 
practic există 12 posibilități, (fi
rește. 11 mai puțin recomandat.?). ®

Dacă totul a fost 
dacă locul lansării 
țiile necesare (lipsa 
schimbărilor brusce . _
tură) micromodelul se va inălța. 
va zbura și după cîteva minute " 
va reveni lin la sol. (N. R. La B 
Campionatul mondial micromo- g 
delul prezentat a zburat 32 min. 
13 sec. Recordul lui, stabilit la ® 
Campionatul național este de 36 ® 
min. 16 sec.). ®

I 
a 
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■

Firește, tendința este de 
obține micromodele cît mai 
șoare, dar o dată cu scăderea 
greutății scade și rezistența. Or, 
în cazul micromodelelor ce e- 
voluează în încăperi construite

făcut corect, g 
oferă concji- n 
curenților, a ■ 
de tempera- B

ența curenților de aer ca și 
schimbările brusce de tempera; 
tură impun dimensiuni mai 
mari. Dacă partea cilindrică a 
fuselajului are, pentru 
modelele de salină, 
de 310 
capeți 
mare 
partea 
mai mari, cele de salină necesi- 
tînd cca 230 mm pe cînd cele 
de suprafață, minimum 300 mm. 
Totodată se pune și problema 
dimensionării fuselajului ca 
diametru. Nu o dată se întîmplă 
ca 
la 
ze 
la

. micro-
_ _____ , o lungime 

mm, pentru cele de în- 
necesită o lungime mai 
cu 50 de mm. Pentru 
conică diferențele sint și

determinat solicitarea maximă a 
fuselajului. Acesta nefiind sufi
cient de rezistent, s-a curbat și 
în cele din urmă a cedat. Rezul
tă că avînd un fuselaj rezistent 
dar în nici un caz supradimen
sionat, aparatul de zbor va fi 
capabil să ne aducă satisfacții 
mai mari. în general greutatea 
fuselajului variază între 130— 
150 mg iar după ancorare a- 
junge la 200 mg.

Aceeași problemă se pune și 
pentru elicea micromodelului, 
care preia toate rezistențele și 
asupra căreia acționează forța 
aerodinamică. Constructorul ceh 
Jiri Kalina — câștigătorul me
daliei de aur la recenta ediție 
— optează pentru elicele mari, 
robuste. Pentru a le spori gra
dul de rezistență el adaugă la 
nervurile transversale și cițe 
două nervuri „în unghi**  la fie
care capăt al elicei (fig 1) Ace
lași sistem, dar pentru elice 
mai mică, folosește și construc
torul român Aurel Popa. în a- 
cest caz, numărul nervurilor 
transversale se poate reduce de 
la 8 la 5 sau chiar 4. Cit privește 
lonjeronul elicei, părerile sint 
împărțite între secțiune pătra
tă sau circulară/ Se pare că cea 
de a doua variantă cîștigă tot 
mai mult teren, dar în am
bele cazuri dimensiunile șcad de 
la centru către capete.

Revenind Ia lungimea fuse
lajului, trebuie arătat că aceas
ta depinde și de mărimea pro- 
fundorului (aripei mici). Dacă 
profundorul e mic este necesară 
o distanță mai mare între el și 
aripa din față pentru a asigura 
prima condiție de zbor — stabi
litatea. Evident, fuselajul va fi 
mai lung în acest caz, el scur- 
tîndu-se o dată cu mărirea pro- 
fundorului. în căutarea

spre locul de lansare, ținind 
în mîini modelul pe care sin
gur l-a proiectat, singur l-a 
realizat.

„Ochii lui sînt adevărate 
celule fotoelectrice**  — re
marca un membru al echipei 
franceze referindu-se desigur 
la atenția cu care concurentul 
român, în vîrsta de 19 ani, e- 
lev al Liceului nr. 4 din Tirgu

AUREL
Mureș, făcea o ultimă verifi
care a stării aparatului de 
zbor. își centra cit mai atent 
aparatul după care, cu aceiași 
calm, ridica privirea pentru 
a-1 urmări.

Aurel Popa a parcurs un 
drum ascendent începind de 
Ia vîrsta de 11 ani cînd, sub 
îndrumarea prof. Otto Hints 
a făcut primii pași în acest 
sport. Perseverența și hotărî- 
rea de a nu ceda in fața in
succeselor — aceasta pare a 
fi deviza lui. în urma unei

Funcția vizuală contribuie 
într-o măsură foarte mare la rea
lizarea performanțelor noastre în 
activitate și, acolo unde este ca
zul, la prevenirea accidentelor de 
muncă. După unii specialiști, fi- 
ziologi șj psihologi, circa 40 " o 

. pînă la 80 % din informațiile 
senzoriale care ajung la scoarța 
cerebrală sjnt de origine vizuală, 
în acest fel nu este de mirare că 
realizarea unui iluminat corespun
zător poate duce la creșterea pro
ductivității muncii noastre, prin 
faptul că previne oboseala ochim 
lui sau a întregului organism. 
Creșterea productivității muncii 
?a aceste condiții poate fi destul 
de însemnata ajungînd pînă la 
20 %. '

(luminatul natural variază con
siderabil după momentul zilei și 
pra din zi. în mod direct simțim

necesitatea unei corectări a nive
lului de iluminat. Pentru muncile 
de precizie medie, de exemplu, 
valorile minime trebuie menținur 
te între 40 șj 120 luxi, Corecta
rea nivelului de iluminat o pu
tem realiza cu ajutorul rulourilor, 
jaluzelelor, perdelelor transparen
te, storurilor sau lamelelor mon
tate la ferestre. Aceste mijloace 
mai contribuie și la difuzarea 
luminii, știut fiind faptul că lu
mina directă ne jenează, (ne „orr 
bește“). Tot pentru difuzarea iu»- 
minii se mai poate folosi și colo
rarea pereților în diverse nuanțe 
pastelate ; mai închise pentru pe
reții puternic luminați și mai des
chise pentru pereții mai puțin lu
minați. în acest fel vom obține și 
un echilibru optim al nivelului de 
iluminare în toată încăperea.

Iluminatul artificial trebuie să

lansări nereușite l-am văzut 
stîiui ore întregi nemișcat, in
diferent la tot ce se petrecea 
in jur, privind modelul, fă- 
cînd calcule, măsurînd. Mai 
tîrziu aveam să aflu că fusese 
vorba de o eroare construc
tivă care l-a condus de fapt 
la găsirea unei noi soluții de 
realizare a unei părți a mi- 
cromodelului.

Au fost împrejurări cînd 
nopți de-a rîndul în atelie
rul său dp lucru lumina nu 
s-a stins^ în căutarea unui 
nou amCTtdc pentru micro
film, a unui cît mai bun clei 
pentru lipit lemnul, a unor 
tlimenjjiuni cît mai adecvate 
corțdițțiîor din sălile de con
curs, Mjjci nu observa cum se 
aproptovpra plecării la școală 
unle, W^^^ș^ea, succesele 
nu^se „Numai
studiuituturor disciplinelor, 
împletirea cunoștințelor din

— ‘toaaaolK

de aur
Micromodelul cu care concurentul ceh Jiri Kalina a cîștigat 

medalia de aur

suprafețe optime a profundoru- 
lui. constructorii au proiectat 
și forme diferite. în fig. 2 a este 
redată forma pe care italienii o 
consideră ca fiind cea mai bu
nă. Constructorii americani și 
cehi au realizat forme foarte a- 
propiate (fig. 2 b respectiv 2c) 
de cea a românilor. Rezultatele 
obținute cu aceste profundoare 
sint superioare celor realizate 
de ................. .

mea este ca și la profundor, 
funcție de locul de plasare. Un 
micromodel maghiar a avut di
recția de o formă cu totul deo
sebită. în fig. 4 este reprezenta-

constructorii italieni.

DUBLUL DIEDRU — 
FORMA IDEALĂ?

Ancorarea aripei din față 
în diedru este deocamdată cea 
mai frecventă. Din cele 10 echi
paje participante la INDOOR’70, 
două, cel al R. S. Cehoslovace 
și cel al R. F. a Germaniei au 
prezentat modele noi de anco
rare. In fig. 3 se vede siste-

Figura 3

(amplasată
tă direcția realizată 
structorii maghiari 
pe profundpr). •E 

NECUNOSCUTELE * 
TIND CĂTRE INFINIT T

Se pare că da. Fiecare con
structor, în urma unor îndelungi 
căutări reușește să găsească ce
va nou, o soluție constructivă 
sau un material îmbunătățit. 
Constructorii români sint de 
părere că microfilmul cu care 
se împînzește modelul cîntăreș- 
te greu în balanța succeselor.- Cu 
cit pelicula este mai subțire cu 
atit se obțin rezultate mai bune. 
Controlul se poate face prin 
culorile ce le are microfilmul pe 
suprafața apei, cea mai indica
ta fiind cea gri cu nuanțe de 
galben. Culorile verde și rpșu 
indică că microfilmul este 
gros. Se pare că înlocuind dilu- 
antul cu amil acetat, calitatea 
microfilmului crește sensibil.

Bineînțeles că nimeni nu poa
te trece cu vederea calitatea mo
torului — a cauciucului Pirelli 
care imprimă vife?a de zbor și 
menține aparatul în aer. Cehii 
consideră cauciucul cu. secțiu
nea circulară ca fiind cel mai 
indicat : se elimină pericolul 
trepidațiilor crescînd" totodată 
rezistența cauciucului și mipșo- 
rjndu-se forțele de frecare diiK^e 
cele două fire. în felul ac^ta 
se poate ajunge cu numărul de 
turații la aproape 2 000, ceea 
ce implică asigurarea unui timp 
de zbor îndelungat. Majoritatea 
constructorilor de micromodele 
sînt adepții acestui fel de cau
ciuc numai că obținerea lui este 
o operație din cele mai difici
le.

Desigur că micromodelismul 
are destule taine pe care numai 
pasiunea și experiența proiectan- 
ților și constructorilor le pot 
dezlega. Dar, o dată cu atinge
rea perfecțiunii, cînd toate mi
cromodelele vor întruni multi
plele calități necesare zborului, 
atit de pasionatele competiții 
vor mai avea farmecul de a- 
cum ?

mul arcele cerc pe care aero- 
modeliștii germani il consideră 
ca fiind foarte indicat, deoarece 
echilibrează mai bine forțele, 
avind totodată stabilitate ridi
cată. Se pare însă că aceste a- 
vantaje le oferă într-o mai ma
re măsură, modelul ceh, în du
blu diedru mult mai pronun
țat decît cel' adoptat do unii 
constructori români. Ca dimen
siune de ancorare trebuie reținut 
ca al doilea diedru. are .înălți
mea extremității .aripei, față de 
planul orizontal ’al fuselajului 
la 1/10 din anvergură.

cupa transmi- 
de aeromodc- 
concurentului 
cel mai bun 
în 1969 stabi-

POPA

Figura 2 e
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la numai cîteva secunde de 
lansare, modelul să trepide- 
după care se întoarce grăbit 
sol. Cauza insuccesului ? în

dorința de a obține un timp de 
zb~. cît mai mare, „motorului**,  
adică cauciucului, i s-au dat 
prea multe turații ceea ce

cele mai diverse domenii 
mi-au dat posibilitatea de 
a-mi proiecta și construi mi- 
cromodele**  — ne spunea A- 
urel Popa.

De cinci ani, Aurel Popa 
obține succes după succes. De 
doi ani deține 
sibilă oferită 
lțștii italieni 
care stabilește 
timp de zbor, 
lește un nou record republi
can cu aparatul său iar la pu
țin timp, devine maestru al 
sportului. La Indoor ’70 obți
ne medalia de bronz și 
Cupa de cristal oferită de zia
rul „Scînteia tineretului**  
celui mai tînăr concurent cu 
cele mai bune rezultate.

Reîntors în orașul său, 
Aurel Popa șe pregătește in
tens pentru susținerea exa
menului de bacalaureat și 
pentru admiterea la facultate. 
Pionierul de acum cîțiva ani, 
adolescentul de astăzi, speră 
să devină inginer. Realizarea 
idealului său presupune mun
că, dîrzenic, studiu. Calități 
pe care Aurel Popa le are și 
pe care și le valorifică 
maximum.

ÎNCOTRO SE ÎNDREAPTĂ... 
DIRECȚIA ?

Sigur că în sensul de zbor. 
Dar ca loc de plasare, sint 4 
posibilități : in fața sau înapoia, 
deasupra sau dedesubtul profun
dorului. Specialiștii sînt de pă
rere că poziția direcției nu in
fluențează cu nimic zborul. To
tuși plasarea acesteia în fața 
profundorului este cea mai a- 
vantajoasă din punctul de*  ve
dere al orientării. Avind două 
puncte de sprijin, se poate mo
difica oricind direcția pentru a 
mări sau micșora raza cercului 
de zbor. în cazul amplasării in 
spatele profundorului, direcția 
necesită o ancorare avînd doar 
un punct de sprijin. Or, fixarea 
încă din construcție a unghiu
lui direcției, presupune multă 
experiență.

Evident, și la direcție, mări-

LOCUL NOSTRU DE MUNCA ?
satisfacă și el o serie de condiții 
dintre care este bine să reținem 
pîteva : pe cît posibil sursele de 
lumină trebuie să aibă o compo
nență cît mai apropiată de cea a 
luminii naturale. în acest sens să 
preferăm de obicei lămpile fluo
rescente în locul celor incadeș- 
cente. Cînd însă sint greșit 
concepute și realizate, ele dau 
fenomenul de pîlpîire care duce 
Ia percepția eronată a detaliilor 
și la obosirea rapidă a ochilor; 
alegerea surselor de iluminat și 
Stabilirea nivelului de iluminare 
trebuie să fie corelate cu gradul 
de precizie al lucrărilor efectuate. 
Un sondaj făcut într-un atelier de 
montat subansamble pentru apa
ratura electronică a arătat că din 
20 de muncitori, 6 aveau întot
deauna depășiri de normă, cu 
5—10 la sută mai mult decît cei
lalți. Analizîndu-se cauzele s-a 
constatat, printre altele, că aceștia 
erau singurii care aveau instalată 
la masa lor cite o lampă. Restul 
muncitorilor lucrau la lumina 
lămpilor din plafon, situate la

înălțime destul de mare. Dotarea 
tuturor muncitorilor cu lămpi la 
mesele de lucru a dus la atenu
area decalajelor existente în în
deplinirea normelor și Ia crește
rea productivității muncii pe ate
lier ; corpurile de iluminare tre
buie amplasate în așa fel încît să 
nu acționeze negativ asupra 
noastră sau a celor din jur prin 
căldura degajată sau prin feno- 
ip^nul de.,,iorbire“. în vederea 
’"•“‘"Orarii <§aujpvi tării fenomenu- 

orbire Mrnctă se instalează 
kle Ithni^ă în așa fel încît să 

«*ze  un unghi cît mai 
>e orizontala ce trece

nuc 
huj

SU1| 
se I 
mai _
prin sursa de lumină și linia care 
unește sursa de lumină cu margi
nea corpului de iluminat. Unghiul 
astfel obținut (unghi de protec
ție) trebuie șă fie cel puțin de 
30 grade pentru o amplasare a 
corpului de iluminat la o înălți
me mai mică de 2, 5 m. Pentru 
înălțime egala sau mai mare de 
6 m, unghiul de protecție trebuie 
să fie tel puțin de 1-5C ; ilumina-

tul indirect și difuz este cel mai 
recomandabil deoarece obosește 
mai puțin și înlătură fenomenul 
de orbire. Realizarea acestui fel 
de iluminat nu constituie o pro
blemă dificilă. Se poate obține cu 
ajutorul unor tuburi, geamuri sau 
ecrane corespunzătoare (mate) ; 
micșorarea sau înlăturarea feno
menului de orbire se mai reali
zează și prin evitarea suprafețe
lor lucioase pe planul de lucru 
(finisări mate ale părților metali
ce, evitarea plăcilor lucioase pe 
mbsele de lucru sau pe birouri 
etc.). Dacă evitarea suprafețelor 
lucioase nu este posibila, poziția 
acestora față de sursa luminoasă 
va fi astfel aleasă încît imaginea 
reflectată a sursei șă nu fie diri
jată spre ochi. într-o secție de 
montat piese mici executanții 
acuzau dureri de cap și oboseală 
a ochilor. Cauza nu a fost greu 
de depistat: mesele aveau supra
fața lucioasă (melaminată) iar cu
loarea lor era deschisă ca și a 
pieselor care se montau. Reme-

dierea s-a făcut foarte simp] 
masă s-au așezat bucăți de muca
va neagră mată. S-au înlăturat 
reflexele de lumină datorate su
prafeței lucioase și s-a mărit con
trastul între culoarea de fond a 
mesei și culoarea pieselor. Exe- 
cutanții nu s-au mai plîns de du
reri de cap și oboseală, iar randa
mentul lor în muncă a crescut 
considerabil. Rezolvări destul de 
simple ale unor situații neplăcute 
generate de iluminat sînt foarte 
des la îndemîna noastră, a tutu
ror, numai dacă vom ști să le 
acordăm atenția cuvenită.

emil nicolau

I

în desenul alăturat fig. 1 : sur
sa de lumină depășește abajurul, 
pupitrul din față reflectă lumina, 
orbind lucrătorul, piesele au cu
loare apropiată de a fondului, 
Fig. 2 : pupitrul a fost vopsit mat, 
s-a creat contrast între piese și 
fond, sursa de lumină este re
glabilă în înălțime și în direcție.

I
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PAUL MITROI — Roșiorii 
de Vede — str. 23 August nr. 
7, județul Teleorman, dorește 
releu electromagnetic 
kilo ohmi/3 mA, oferind 
schimb tranzistori radio 
diferite rezistențe.

DUMITRU ROȘIORU — 
comuna Movila Miresei, ju
dețul Brăila, oferă bară feri
tă, lămpi de mărimi mijlocii, 
contra condensatori de 1500 
si 3 000 pF. sîrmă de niche- 
lină izolată cu diametrul de 
0,15 mm. pe asemenea, caută 
miliampermetru cu scala cît

mai mare și cu sensibilitatea 
de maximum 1 mA.

ION PĂCURARU — comu
na Micăsasa, județul Sibiu, 
dorește schema radiorecepto
rului S G16 A — „Carmen**.

EUGEN DRAGUȘOIU — 
comuna Tomșani, satul Lolo- 
iasca, județul Prahova doreș
te să-și procure un miliam
permetru de 1 mA, oferind în 
schimb diferite rezistențe, 
tuburi electronice, tranzistori 
de putere 401, 13, EFT323, 
potențiometre, difuzor „Pio- 
nler“ și transformatoare F.I. 
„Victoria**,

STIMAȚI CITITORI
Pagina aceasta vă este adresată vouă. Vă invităm să cola

borați la realizarea ei, trimițînd pe adresa :

ZIARUL SCÎNTEIA TINERETULUI"
PIAȚA SClNTEII NR. 1

— pentru secfta „ȘTIINȚĂ” —

orice schiță sau schemă care reprezintă o idee tehnică îmbu
nătățită sau originală în domeniul de care vă ocupați. Insoțiți-o 
de o scurtă fișă de construcție cuprinzînd materialele necesare 
și posibilitățile de procurare, modul de lucru și funcționare.

Suplimentul nostru vă pune la dispoziție gratuit ',Mica publi
citate tehnică", pentru a vă ușura schimbul de cunoștințe Ș> 
idei, de materiale și piese.
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Expoziții pionierești O

Viața pionierească din țara 
noastră a înscris în calenda
rul tradițiilor sale o nouă și 
lăudabilă manifestare : par
ticiparea anuală a cercurilor 
aplicative ale elevilor de 
9—14 ani la expozițiile tehni
ce internaționale ale copiilor 
și tineretului de vîrstă școla
ră. Prin intermediul Consi
liului Național al organiza
ției pionierilor, trei purtători 
ai cravatelor purpurii : Adri
an Ocneanu, Radu Papazian, 
și Călin Radulescu — primii 
doi din București, iar al trei
lea din Roșiorii de Vede — 
au trimis în Japonia lucrări 
originale, pentru a fi prezen
tate la ediția 1970 a expoziției

internaționale ce se va des
chide la Tokio. Mesajele spi
ritului creator al micilor in
ventatori români poartă de
numirile : „Automatul elec
tronic" — un dispozitiv tran
zistorizat cu care se pot ob
ține combinații de jocuri ma
tematice, „Profesorul auto
mat" — o instalație-robot 
care dă posibilitatea verifică
rii rapide a gradului de în
sușire a cunoștințelor preda
te la cursuri, iar ultima este 
un inedit dispozitiv cu ajuto
rul căruia pot fi detectate 
pierderile de gaze din con
ducte.

(Agerpres)

Crișul nu mai țin
tește titlul neoficial 
de campion la tine- 
ret-rezerve ! Poate 
denumirea fadă a a- 
cestei competiții cu 
un rol bine • — 
în fotbalul 
(denumire 
neschimbată 
da numeroaselor 
observații și propu
neri concrete ale 
presei), poate ne
cazurile din anul 
trecut 
mult 
clacat 
etape) _ . .
necazurile din anul 
acesta ale echipei 
mari, (care, 
in dificultate, 
antrenorul și

definit 
nostru 

rămasă 
în ciu-

concrete
, poate 

din _  _
(cînd a condus 
timp, dar a 
în ultimele 
sau poate

aflată 
a luat 
cîțiva

lot în care, alături 
de • cîțiva jucători 
mai „copți", deja 
rodați în „B" (Cer- 
nat, Gal, Maghiar, 
Verșanschi, Traian 
Popescu) au fost 
crescute cîteva va
lori de carate apre
ciabile.

Personal, m-a bu
curat mult rezulta
tul reușit în aceas
tă ultimă etapă di
naintea întreruperii 
campionatului de 
plăicșii antrenorului 
Stănculescu, pe ca- 
re-i cam trăgeam 
de urechi în cro
nica anterioară. 
N-aș vrea să spun 
că acel 6—0 cu Crișul 
Oradea ar fi o urma-

12, Politehnica (36,5);
13. Jiul (36) ; 14. Ra
pid (33); 15. C.F.R. 
(30,5) ; 16. F.C. Argeș 
(28). Ierarhia aceas
ta va rămîne ne
schimbată pînă Ia 21 
iunie !

Așadar, cum știam 
și cum ne temeam, 
pauza competițională 
cauzată de pregătiri
le tricolorilor și ple
carea lor în Mexic a 
început de luni, 20 
aprilie. Pentru 
mele team-uri,
„A", au fost anunța
te și vor mai fi a- 
nunțate tot felul de 
întâlniri, competiții 
și turnee. Ce facem, 
însă, acum cu echi
pele de tineret ?

La întrebarea: CUM AȚI PREGĂTIT ACEASTĂ ACȚIUNE?
Ne răspunde tov. DUMITRU GHEORGHIȘAN, prim secretar al 

Comitetului Municipal București al U.T.C.

AZI, IAU FIINȚĂ PRIMELE

ASOCIAȚII SPORTIVE
ALE ELEVILOR!

Manifestări consacrate sărbătoririi

• LA MUZEUL DE ISTORIE 
A PARTIDULUI COMUNIST, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România, s-a des
chis, marți după-amiază, expo
ziția documentară permanentă 
„Momente din istoria mișcării 
muncitorești internaționale, a 
luptei de eliberare națior lă a 
popoarelor*,  organizată pe baza 
Hotărîrii Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
privind aniversarea în România 
a. centenarului nașterii lui Vla
dimir Ilici Lenin.

Expoziția evocă principalele 
etape ale dezvoltării mișcării 
mu- Tcitorești, revoluționare și 
coi0 miște internaționale, ale 
lupvvi de eliberare națională a 
popoarelor, solidaritatea activă 
a forțelor progresului și păcii 
cu lupta clasei muncitoare, a 
forțelor democratice de pretu
tindeni, creșterea forțelor care 
se ridică împotriva imperialis
mului, pentru democrație, socia
lism, pentru pace.

Expoziția reflectă, de aseme
nea, relațiile de solidaritate in- 
ternaționalistă care s-au dezvol
tat de-a lungul vremii între 
Partidul Comunist Român și ce
lelalte partide comuniste ți mun
citorești, între class’ muncitoare 
din România și proletariatul din 
celelalte țări, între poporul ro
mân și popoarele care luptă 
pentru eliberare socială și na
țională, pentru pace și progres.

Numeroase mărturii — docu
mente. fotografii și diferite alte 
exponate — oglindesc activita
tea internaționalistă a Partidului 
Comunist Român, detașament 
activ al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, le
găturile șale cu forțele progre
siste antiimperialiste din lume.

Au vorbit prof. dr. Virgil Cîm- 
peanu și prof. dr. Ioan Gliga de 
la Universitatea „Babeș-Bolyai". 
A urmat 
memoriei lui Lenin. Și-au 
concursul ’
rOITlână 9* viJna KMgiJMia, 
precum și cadre didactice și stu- A 
denți de la Conservatorul de w 
muzică „George Dima".

un concert închinat 
, dat

artiști de la Opera 
și Opera maghiară,

• LA CINEMATOGRAFUL 
„CAPITOL**  a avut loc marți 
seara un spectacol de gală cu a 
filmul „Ambasador al Uniunii W 
Sovietice", organizat in cadrul 
retrospectivei filmului sovietic _ 
închinat aniversării a 100 de ani 
de la nașterea lui V. I. Lenin.

în programul retrospectiv, 
care se desfășoară la cinemato- A 
graful amintit, figurează urmă- w 
toarele filme sovietice : „Lenin 
în Polonia", „6 Iulie", „Inimă de 
mamă", „Caietul albastru", „Sal- W 
vele Aurorei" și „Comunistul".

(Agerpres) O

jucători de la ti
neret), cine știe ca
re ar fi motivele, dar 
e limpede că juven- 
tiștii orădeni nu 
mai țintesc titlul. 
Altfel nu ne-am pu
tea explica ultimele 
lor rezultate : 0—2 la 
Craiova și 0—6 la 
București, cu Dina
mo. în felul aces
ta, dinamoviștii din 
Bacău, beneficiind 
și de cîteva vic
torii frumoase (5—2 
Ia Iași, 1—0 la Pi
tești, 6—1 la Bacău
— cu C.F.R. Cluj) 
s-au așezat confor
tabil pe locul I, 
unde au șanse să ră
mînă mult timp în- 
trucît proximul meci 
îl joacă acasă (cu 
Crișul I) iar celelalte 
echipe periculoase 
se află în urmă 
Ia multe puncte di
ferență (Clasamen
tul : Dinamo Bacău
— 74,5 puncte, Cri
șul 67 ; Dinamo 
București — 60 ; „U“ 
Cluj — 55 ; Petrolul
— 48 ș.a.m.d.). Dacă : 
băcăoanii vor cuceri j 
trofeul juventist — 
ceea ce e foarte 
probabil — ei vor I 
confirma atît nive- j 
Iul școlii fotbalis- j 
tic© din orașul lor, 
cit și valoarea in- 1 
contestabilă a unui j

re a dușului învioră
tor cu care i-am tra
tat^ eu data tre
cută pe talentații și 
capricioșii juventiști 
d i n a m o v i ș t i din 

Dar co- 
este plă- 

pri- 
unor bineme- 

cuvinte de 
chiar mai cu- 
decît mă aș-

Îlucurești. 
ncidența

1 cută și-mi dă
> lejul 
• ritate 

laudă
> rînd

teptam. Ziarul „Spor
tul" a publicat luni 
clasamentul oficial, 
așa că noi nu-1 mai 
reproducem aici. O 
privire chiar și fugi
tivă asupra lui arată 
însă că, după Dina
mo Bacău (^5 goluri 
marcate), dinamoviș- 
tii bucureșteni, aflați 
acum pe locul 3, au 
cel mai productiv a- 
tac (44 goluri). Tn 
rest, rezultatele ul
timei etape — șase 
victorii acasă și două 
în deplasare (Jiul — 
Petrolul 1—2 ; F.C. 
Argeș — Steagul 
Roșu 2—3), deci re
zultate în genera] 
normale — n-au fă
cut prea mari schim
bări în clasamentul 
juventist care, în 
treptele Iui inferioa
re, arată astfel: 11. 
A.S.A. (37 puncte) ;

Chiar dacă am mai 
adresat această în
trebare cu două sap- 

urmă, o 
astăzi. O 
deoarece 
(faptic !) 

așteptam 
ceea ce 
am făcut 

și unele sugestii. A- 
mintiți-vă...

O idee ar fi să 
joace și ei — între 
ei, între tineri, dar 
cu același program 
ca formațiile de se
niori — „Cupa Me
xic". De asemenea, 
poate instituim o 
cupă specială — do
tată cu un trofeu și 
cu un regulament a- 
parte. Bunăoară, me
ciurile să nu se des
fășoare în orașele de 
reședință ale echipe
lor gazdă, ci în- 
țr-unul din satele 
județului respectiv. 
Este lesne de înțeles 
că, în acest fel, ju- 
ventiștii ar fi antre
nați într-o activitate 
competițională și ar 
contribui, implicit, 
atît la popularizarea 
fotbalului în satele 
noastre, cît și la spo
rirea numărului de 
simpatizanți ai echi
pelor lor. .

tămîni în 
repetăm și 
repetăm 
răspunsul 
pe care-1 
întîrzie. în 
ne privește,

G. MITROI

Acțiunea de constituire a a- 
sociațiilor sportive ale elevi
lor se va desfășura în Bucu
rești, în perioada 21—30 apri
lie. De fapt, pregătirea ei a în
ceput nu acum, după venirea 
elevilor din vacanță, ci cu 
mult timp mai înainte de a a- 
pare regulamentul — publicat, 
așa cum se știe, în „Scînteia 
tineretului" (n.n. în numărul de 
joi, 9 aprilie a.c.) — mai exact 
după plenara C.C. al U.T.C. din 
26—27 februarie 1970. încă de 
atunci am desfășurat o inten
să muncă de popularizare a e- 
venimentului care a fost primit 
cu multă satisfacție atît de e- 
levi, cît și de cei de la care 
așteptăm sprijin și ajutor : ca
drele de specialitate, conduce
rile școlilor, cluburile, orga
nele sportive și inspectoratele 
școlare. Noul cadru organizato
ric oferă condiții mai largi 
pentru sportul de masă școlar, 
solicitînd într-o mai mare mă
sură aportul nemijlocit al e- 
levilor la organizarea propriei 
lor activități. De altfel, pot să 
afirm că elevii și-au făcut foar
te multe planuri, au apărut de
ja multe inițiative și acțiuni— 
unele, așa cum s-a văzut, des-- 
fășurate în vacanță — cărora le 
vom da curs imediat după con
stituirea asociațiilor.

Cum procedăm ? Cu prilejul 
plenarelor comitetelor U.T.C. 
din liceele și școlile profesio
nale în cadrul cărora se 
adoptă programele de activități

pe trimestrul III — cînd vom 
face de altfel și un bilanț al ac
tivităților desfășurate, inclusiv 
al celor sportive și, pe baza 
consultării cadrelor didactice, 
a elevilor și a calendarului 
sportiv al U.T.C. se vor sta
bili concret acțiunile și mani
festările pentru ultimul trimes
tru —- deci cu acest prilej, ca
re ni se pare fericit, vom pro
ceda la constituirea asociațiilor, 
a consiliilor acestora. Așadar, 
programul de activități va fi 
elaborat sub directa îndruma
re a consiliului 
cesta va fi cel 
măsurile luate.

Sigur, pentru 
cadru organizatoric, 
mat de lucru, _____ _ _ T _
zenta în fața elevilor un pro
gram ,de activități pe măsura 
posibilităților și a interesului 
pe care ei îl manifestă, mem
brii biroului comitetului muni
cipal, hi comitetelor de sec
toare, toți activiștii noștri au 
fost repartizați pe școli și, in 
aceste zile, cu sprijinul direc
torilor ‘ și cadrelor didactice, 
pregătesc toate condițiile pînă 
la detaliu. Acești factori, îm
preună cu comitetele U.T.C., 
discută asupra celor mai buni 
elevi care vor candida pentru 
a face parte din consilii. Avem 
în vedere pasiunea pentru sport 
a viitorilor organizatori, pri
ceperea, devoțiunea, spiritul de 
inițiativă, dar n-am scăpat din 
vedere ca toate aceste calități

asociației și a- 
câre va finaliza

a asigura acest 
acest cli- 

pentru a pre-

să fie reliefate în contextul 
întregii activități școlare, învia
ta sportivă, și în societate a a- 
cestora. Propunerile nominale 
se aprobă în plenarele lărgite 
ale activului U.T.C. din școli.

Ne-am gîndit să marcăm eve
nimentul constituirii asociațiilor 
sportive ale elevilor într-un fel 
deosebit. De aceea, în unele licee 
și școli profesionale, care au 
baze sportive proprii, vom pro
ceda la constituirea asociațiilor 
într-un mod mai aparte, adică 
nu în cadrul plenarelor, cu o 
participare restrînsă deci, ci 
afară, în aer liber, în prezența 
tuturor elevilor, a sportivilor și 
echipelor reprezentative ale 
școlii, a reprezentanților organe
lor U.T.C., inspectoratelor șco
lare, organelor sportive, clubu
rilor și asociațiilor sportive 
bucureștene care au acceptat cu 
multă generozitate să sprijine 
acțiunea noastră, iar în viitor 
activitatea asociațiilor elevilor. 
Prin urmare, evenimentul va 
avea loc în aer liber și el va fj 
completat cu întreceri și diferite 
activități sportive susținute de 
elevii și echipele reprezentative 
ale școlii.

Dorința noastră, și sper că a 
tuturor elevilor, este aceea de 
a da curs și de a asigura rea
lizarea plenară a programelor 
și a acțiunilor din calendarul 
U.T.C., încă din primele zile

ale trimestrului trei. în zilek 
de 1, 2, 3 mai, de altfel, voi 
avea loc acțiuni și manifestăr: 
sportive atît la nivelul Capi
talei cit și al sectoarelor-și șco
lilor. Apoi, obiective importan
te în acest domeniu avem fi
xate pentru vacanța mare 
Consiliile vor alcătui progra
me solicitate de elevi, in ca
drul cărora, în afară de com
petițiile și întrecerile propriu- 
zise. vor fi incluse acțiuni de 
amenajare a bazelor sportive 
din Capitală. Avem în vedere 
bazele sportive simple cît și 
complexele sportive de la Pan- 
telimon II. Străulești, Fundeni 
și Băneasa — adevărate șan
tiere ale tinereții.

Nu am scăpat din vedere nici 
școlile generale. Pe baza expe
rienței și a învățămintelor pe 
care le vom desprinde, vom 
definitiva măsurile cu privire 
la constituirea de asociații în 
școlile generale. Aceasta o dată 
cu începerea noului an școlar 
întrucît, la această categorie 
trebuie să acționăm cu și mai 
multă grijă, cu mai. multă a- 
tenției, avînd în vedere că vom 
lucra eu tineri mai puțin ini- 
țiați în sport, dar care, sîntem 
conștienți, o dată cîștigați pen
tru o disciplină sau alta, vor 
rămîne credincioși, statornici 
arenei sportive.

ZI DE SĂRBĂTOARE IN TABĂRA H1MEXICANILOR"

0 PRESTIGIOASĂ CONTRIBUȚIE
(Urmare din pag. 1)

♦ DELEGAȚIA Asociației de 
yr etenie sovieto-română, con
dusă de A.P. Koșulnikov, care 
se află în țară pentru a parti
cipa la manifestările prilejuite 
de centenarul nașterii lui V.I. 
Lenin, și-a continuat marți vi
zita în Brașov. în cursul dimi
neții, membrii delegației au fost 
oaspeții Uzinelor de autocami
oane ,.Steagul Roșu".

în cursul după-amiezii, a avut 
loc. la Casa prieteniei româno- 
sovietice un simpozion omagial 
consacrat aniversării lui V.I. Le
nin, la care au luat parte și 
oaspeții sovietici. Conducătorul 
delegației A.P. Koșulnikov a 
evocat cu acest prilej personali
tatea întemeietorului primului 
stat socialist din lume.

• CU PRILEJUL CENTENA
RULUI nașterii lui V.I. Lenin, 
în sala Dalles din Capitală au 
fost deschise marți expoziția de 
grafică militantă, organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă și Uniunea Artiș
tilor Plastici, și expoziția foto- 
documentară ,,Lenin și dezvol
tarea electrificări; U.R.S.S.",

• MARȚI SEARA a avut loc 
la Casa prieteniei româno-sovie- 
tice din Cluj, manifestarea „Cen
tenarul nașterii lui V. I. Lenin".

ansambluri și formații prezente 
în festival valorificarea inspirată 
a unor obiceiuri și motive popu
lare. străvechi, uitate în parte de 
colectivitățile unor sate, cărora 
studenții, pătrunzîndu-le sensul, 
interpretîndu-Ie cu mare artă, 
le-a conferit strălucire". Este 
meritorie, în acest sens, activita
tea cercului de folclor de la Fa
cultatea de filologie din Cluj. 
„Miorița" și „Lioară-Lioară" — 
versuri bihorene, „Clntecul bra
dului" — din județul Alba, „Pa
paruda" — din Timiș, „Cîntecul 
miresei" din Albești, găsite în 
forme lexicale arhaice, pe sche
me melodice străvechi, au fost 
transpuse scenic, într-o remarca
bilă interpretare, de către un grup 
vocal studențesc. Cîntecele stu
denților filologi, de un lirism 
sobru, cu o sonoritate aparte, fe
rită de artificii spectaculoase, au 
avut un conținut dramatic foarte 
expresiv, exprimînd o interiori
zare profundă. Tot în spectacolul 
clujenilor, talentatul taragotist 
Dumitru Fărcaș — care, vorbin- 
du-ne despre crezul său artistic, 
mărturisea că a descoperit în sa
tele Transilvaniei cîntece de o 
extraordinară frumusețe melo
dică, pe care le-a valorificat stră- 
duindu-se să nu Ie altereze e- 
sența — a realizat o coloristică 
muzicală d8 o rară frumusețe, 
prin funcția dramatică pe care o 
conferă instrumentului său.

Pe scena Festivalului, studen-

tii au demonstrat că apropierea de 
preocupările tematice și inovați
ile formei artistice pe care le o- 
feră creația populară constituie 
un izvor nesecat de procedee și 
mijloace artistice, adecvate înțele
gerii și sensibilității oamenilor 
care trăiesc și muncesc pe pă- 
mîntul țării noastre. Așa se ex
plică succesul studenților de la 
Institutul pedagogic din Suceava, 
care au prezentat o suită de 
jocuri arhaice, cu o rădăcină de 
peste 300 de ani, din zona Rădă
uți, Pătrăuți, Vicov, Bîlca, respee- 
tînd autenticitatea costumelor și 
ritmul dansului. Ieșenii au des
coperit și ei între Jijia și Bahlui 
un „coșel" — dans ritmat în 
cerc, foarte vechi, care se joacă 
numai într-o anumită perioadă a 
anului, prezentînd scenic o retros
pectivă a creației populare din a- 
cea zonă și reconstituind astfel o 
tradiție moldovenească. Dansa
toarele din Centrul universitar 
București -au adus pe scenă, în 
ritmul misterios al „Drăgaicii“ 
— vechi joc românesc, care se 
mai păstrează astăzi doar în 
cîmpia sud-vestică a Munteniei, 
interpretat numai de un grup de 
șase fete ce evoluează monom în
tr-un ritm asimetric, în pași vioi, 
săltăieți — o frumusețe gravă, 
într-o solemnitate de ritual săr
bătoresc. Și, în sfîrșit, am trăit 
revelația „Focului viu“, „aprins“ 
de studenții Centrului universitar 
Baia Mare. Ei ne-au prezentat 
un obicei pastoral străvechi, păs
trat astăzi doar în cîteva din

extremele nordice ale țării (Ma
ramureș, Bucovina). Desfășurat 
după tipicuri legendare, obiceiul 
a fost cules cu atenție de către 
studenți, care au reușit să-i re
dea scenic toate sensurile, dove
dind o meditație profundă asupra 
semnificațiilor folclorului nostru.

Desigur, opera activă de edu
care a studenților în spiritul etic, 
patriotic, cetățenesc, nu se poate 
înfăptui în afara criteriului cul
tural, în afara cunoașterii pro
funde și cuprinzătoare a tezauru
lui de gîndire și artă creat de 
înaintașii noștri și de marii ar
tiști ai lumii. In acest cadru edu
cativ, arta populară deține un Ioc

de seamă. Atît spectacolele pre
zentate în festival cît și dezbate
rile Colocviului național de fol
clor, care s-au desfășurat în pa
ralel, au evidențiat că în această 
activitate studenții trec un pres
tigios examen, pornind de la des
coperirea faptelor folclorice au
tentice, trecînd la selecționarea 
lor, la realizarea unor sinteze în 
cadrul cercurilor științifice și 
sfîrșjnd cu transpuneri scenice 
remarcabile, în spectacole ine
dite, care surprind sensuri și 
semnificații majore, îmbogățind 
universul folcloric așa cum nu
mai niște tineri culți și inteli- 
genți pot să o facă.

• CONCURSUL INTER
NAȚIONAL feminin de scri
mă de la Minsk a luat sfîr- 
șit cu proba de floretă pe 
echipe. în finală, selecționata 
orașului Moscova a învins cu 
9—6 echipa R.S.S. Bieloruse. 
Pe locul 3 s-a situat echipa 
României învingătoare cu 
9—5 în meciul cu redutabila 
formație a Ungariei.

• La sediul Con
siliului național 
pentru educație fi
zică și sport a a- 
vut loc ieri, Ia ora 
prînzului, o festi
vitate în cadrul 
căreia profesorului 
Angelo NICULE'S- 
CU i-a fost confe
rit titlul de antre
nor emerit, iar ju
cătorii Dan COE 
și Vasile GHER- 
GHELI au primit 
titlurile de mae
ștri emeriți 
sportului.

PEXA n. ÎNLO
CUIEȘTE PENTRU 

MEXIC
PE HALMAGEANU

va mai putea face 
deplasarea in Me
xic.

• LA VRNJACKA BAN
JA (Iugoslavia) a început cel 
de-al treilea turneu zonal de 
calificare pentru campiona
tul mondial feminin de șah, 
la care participă și maestrele 
românce Elisabeta Polihro- 
niade și Gerturde Baum
stark.

ai

• O știre de ul
timă oră din tabă
ra „tricolorilor" : 
Pexa („U" Cluj) 
a fost chemat în 
lot, în urma in
disponibilității lui 
Hălmăgeanu, care 
va li supus săptă- 
mina viitoare 
nei operații la 
cior, în urma 
reia, probabil,

u- 
Pi- 
că-
nu

• Fotbaliștii din 
Iotul național au 
fost, ieri, „in cor- 
pore", la o coope
rativă de croito
rie, unde le-au 
fost comandate u- 
niformele „mexi
cane" —- costume 
bleu-marin plus 
un rînd de panta
loni gri, cu bluze 
sau cămăși alba
stre.

Pregătirile brazilienilor

(Urmare din pag. I)

suspinat pentru soarta tragică a 
marelui Kean — nu numai mare 
actor, dar și un bărbat cu o fer
mecătoare înfățișare. Pe urmă 
s-a inventat cinematograful și 
Ramon Novaro împreună cu Ru
dolf Valentino au trecut defini
tiv în umbra muzeelor frumuse
țea bărbaților și a femeilor din 
portretele lui Giorgione, Rafael, 
Diirer, S-au inventat și reviste
le cu foi lucioase, 
mirifice care aduc 
colorat și poleit — 
cinematografice și 
chinelor de modă, 
ființe feminine ce

cu fotografii 
în atenție 
viața stelelor 
TV, a mane- 
sau grațioase 

_ _____________ invită călăto
rii pe scara avioanelor în drum 
către toată lumea...

S-a creat, zic sociologii, s-a 
creat vrînd-nevrînd, știind ori 
neștiind. un nou mit modern — 
frumusețea. S*-a  creat, deși oa?- 
menii prestant serioși se încrun
tă la ideea că un laureat al pre
miului Nobel nu e recunoscut de 
nimeni într-o fotografie, în timp 
ce vedetele timpului liber sînt 
știute cu ochii închiși, în toate 
detaliile înfățișării lor- S-a creat, 
așadar, prejudecata că farmecul 
fizic în sine poate duce la glorie 
— fie ea și efemeră — acordin- 
du-se pe alte meridiane, chiar 
un rol social, frumuseții. Cei • 
care testează psihologia juve
nilă, vorbesc de o stare secun
dară cinematografică, de pri
mejdia nelucidității la unii ti
neri influențați de peliculă 
în a-și crea o imagine nea
devărată despre viața coti; 
diană : necunoscînd realul și 
complexul univers uman, vrînd 
să vadă întîmplări extraordinare, 
conflicte nemaipomenite ce se 
petrec în decoruri exotice, ado- 
lesoenții își populează imagina-

ția cu eroi de mare frumusețe 
fizică, care li se par stăpîni 

■ inexpugnabili ai izbîndei pămîn- 
tene.

Așa se face că în veacul nos
tru, al inteligenței, al științei 
victorioase și al rațiunii efi
ciente, există adolescenți amăriți 
cum nu se mai poate că n-au 
chip și statură de star, ori tine
re care vor să facă profesie din 
ceea ce au aflat că se cheamă 
sex-appegl.

Tînărul nostru, corespondent, 
grozav 
sei lui

de necăjit din pricina lip- 
de farmec, a uitat că a

jic urît" cum se autoportretiza 
nu l-a împiedicat să devină unul 
dintre cei măi mari romancieri 
ai lumii. Schopenhauer, spun 
contemporanii, a fost urit ca o 
maimuță, ceea ce n-a impietat 
deloc asupra pertinenței lui spi
rituale. Astăzi sîntem re
cunoscători lui Flemming pentru 
că ne-a inventat penicilina, lui 
Euler pentru descoperirile lui as
tronomice, lui Haendel, Strawin- 
ski ori Widor pentru muzica lor, 
lui La Fontaine pentru fabulele 
neegalate, lui Van Gogh pentru 
aștrii incandescenți, lui Appoli-

FRUMUSEȚEA -
naire, Rilke pentru versurile lor. 
Și habar n-avem, și nu ne pasă 
că nici unul n-au lăsat un por
tret la care să ne închinăm 
în fața frumuseții. Fiind
că nici unul dintre ei n-a avut-o. 

Cît despre „eternul feminin", 
istoria exultă inteligența carte- 
zienei regine a Suediei, Cristina, 
fără a pomeni — ca de o im
pietate — de lipsa farmecului ei. 
Ori a strălucitei doamne La Fa
yette, ori a Emiliei Bronte, a 
romancierei novatoare Virginia 
Woolf. Și nu pentru că istoria 
a iertat, prin scurgerea timpului, 
lipsa frumuseții lor, ci pentru că 
spiritul a întrecut aici orice altă 
virtute exterioară.

Ce vreau să spun cu asta ? Că 
numai cei lipsiți de strălucirea 
frumuseții au tezaurizat inteli
gența veacurilor ? Nicidecum. 
Edison, înzestrat cu o foarte a- 
greabilă înfățișare, descoperea 
principii de fizică cu o aplicabi-

cîndva un adolescent careexistat ................
la 16 ani scrisese „Eseu asupra 
conurilor". Numai peste doi ani, 
tinărul matematician cu pricina, 
care nu se gîndea la înfățișarea 
lui, ci cum să-și ajute părintele 
ce se căznea nopțile cu adunarea 
cifrelor, a inventat — la 18 ani — 
ordinatorul în embrion — adică 
mașina de calculat. Acest tînăr, 
cu un obraz destul de urît se 
numea Blaise Pascal. Pînă la 29 
de ani, el a descoperit legile pre
siunii atmosferice și ale echili
brului lichidului, triunghiul arit
metic, calculul probabilităților, 
presa hidraulică. Numele lui 
Blaise Pascal — matematician, 
fizician, filozof și scriitor — a 
strălucit în veacul al XVII-lea 
fără ca nimeni să-1 relaționeze 
cu absența frumuseții fizice. Ca 
și în cazul lui Petrarca, Dante 
sau Voltaire. Ca și în cazul lui 
Velasquez, Goldoni ori Racine. 
Pe Lev Tolstoi, „figura de mu-

Ansamblul artistic al Centrului universitar Baia-Mare (Premiul X 
pentru obiceiuri populare)

Foto: EMIL COJOCARU.

litate imediată în folosul oame
nilor, cînd alți băieți poartă încă 
pantaloni scurți. Fulton, inven
tatorul motorului cu aburi, se
măna ca proporții cu un verita
bil atlet. Lui J. J. Rousseau nici 
cei mai pretențioși nu-i pot con
testa frumusețea trăsăturilor, ca 
și lui d’ALambert, sau fizicianu
lui Wegener. Lamartine, Schil
ler, Heine au fost dumnezeiește 
de frumoși, ca și Rafael, Diirer, 
Rimbaud sau Oscar Wilde. Mo- 
liere, Victor Hugo, Grieg, ori 
Byron au fost frumoși cu toate 
că erau genii, sau au fost genii

cu toate că erau frumoși. Dar, 
să precizăm, nu numai frumoși. 
Wegener, de pildă, marele geofi- 
zician, nu și-a contemplat fru
musețea, ci și-a pierdut viața 
traversînd Groenlanda, ostaș în 
slujba științei. Ostaș a fost By
ron, sclavi ai trudei creatoare — 
și nu ai contemplării propriei 
persoane— au fost toți ceilalți.

Nici marile valori intelectua
le feminine n-au rămas mai pu
țin celebre în cazul fericit cînd 
natura a dublat harul cu armo
nia trăsăturilor. Madame de 
Stael, deși îneîntătoare ca pre
zență fizică, a fost celebră întîi 
prin inteligență : la 20 de ani ea 
scria eseuri politice, filozofice, 
estetice. Anna de Noailles, fru
moasă ca un vis, ne stăruie în 
memorie întîi de toate prin sen
sibilitatea versurilor. Selma La
gerlof, nu și-a cruțat într-o viață 
de muncă nici frumusețea dar 
nici înțelepciunea, rîvna și ta-

în prima rundă, Baumstark 
(cu piesele albe) a învins-o 
pe Dcbson (Anglia). Ivanka 
(Ungaria) a ciștigat la Heem- 
skerk (Olanda), iar Troianska 
(Bulgaria) a învins-o pe Tuk 
(Olanda). S-au încheiat re
miză partidele Katia Jova- 
novici (Iugoslavia) — Rujița 
Jovanovici (Iugoslavia) și 
Kinder (R.F. a Germaniei) — 
Konarkowska Sokolov (Iugo
slavia). Partida dintre Poli- 
hroniade și VVesnetsky (R.F. 
a Germaniei) s-a întrerupt.

• SELECȚIONATA SE
CUNDA DE FOTBAL A RO
MÂNIEI a sosit la Ciudad 
de Mexico. Conform progra
mului stabilit, fotbaliștii ro
mâni vor întîlni astăzi în 
orașul Leon echipa Mexicu
lui, care se pregătește pen
tru campionatul mondial.

Echipa de fotbal a Braziliei va mai susține două jocuri de veri
ficare pe teren propriu înainte de a pleca în Mexic. Primul meci 
va avea loc la 26 aprilie, la Sao Paulo cu formația Bulgariei, al doi
lea la 29 aprilie la Rio de Janeiro cu reprezentativa Austriei. Fot
baliștii brazilieni vor ajunge la 2 mai la Ciudad de Mexico, de 
unde se vor îndrepta spre Guadalajax-a, gazda grupei a treia a tur
neului final al campionatului mondial, grupă din care mai fac parte 
selecționatele României, Angliei și Cehoslovaciei. La 6 mai, echi
pa antrenată de Mario Zagalo va întîlni la Guadalajara o repre
zentativă a provinciei Jalisco. Imediat după acest joc, brazilienii 
vor pleca la Guanajuato, unde vor rămîne cîteva zile, urmînd ca 
la ,17 mai să susJină o partidă de antrenament la IraquatO, La 24 
mai, echipa „cariocas" se va afla în orașul Leon, unde va avea ca 
sparing partener o selecționată locală. Fotbaliștii brazilieni se vor 
întoarce la 28 mai la Guadalajara, unde, în ziua de 3 iunie, vor' 
disputa cu formația Cehoslovaciei prima lor întîlnire din grupa a 
3-a a turneului final al celei de-a 9-a ediții a „Cupei Jules Rimet".

lentul care i-au adus — prima 
oară unei femei — premiul 
Nobel pentru literatură. Maria 
Curie, de două ori laureată a 
premiului Nobel, descoperitoarea 
radiumului, marea fiziciană a 
secoluiii nostru, a fost de o no
bilă fRimusețe. Viața, însă, și-a 
închinat-o științei oamenilor, 
pînă la ultima răsuflare. Oglin
zile Măriei Curie i-au luminat 
nu obrazul fermecător prin ex
presie, ci lentilele microscopului.

Nu, asta nu înseamnă să spar
gem oglinzile. Nu, asta nu în
seamnă că tinerii nu trebuie să

fie frumoși. Orice ar spune eî, 
sînt frumoși cu toții prin pros
pețime, vioiciune, putere. Dar 
asta înseamnă că în balanța 
eternă a valorilor, frumusețea, 
ea singură, n-are pondere ade
vărată, valabilă, umană cu ade
vărat. Frumusețea fizică, după 
cum am văzut, este aproape o în- 
tîmplare. Uneori — să zicem 
— un adjuvant. Dar ea poate 
lipsi, fără a văduvi nici mintea, 
nici spiritul. Poate exista, dar 
îngemănată altor virtuți — care 
nu se văd în oglindă — acordînd 
numai în acest caz o fericită ar
monie. în secolul inteligenței 
însă, al marilor căutări și desco
periri, al activității raționale se 
amărăște că-i urît numai cine nu 
vrea să-și descopere și activizeze 
inteligența. Și invers : cine cre
de că-și poate exploata — ca pe 
un capital moștenit — numai, 
dar numai, frumusețea, își pre

gătește o calitate rapid perisa
bilă pentru satisfacții la fel de 
efemere. Și dacă Barnard se bu
cură de o înfățișare atrăgătoare, 
selenauții nu pot juca nici unul 
roluri de june prim. Și nici i 
dintre savanții secolului nostru. 
Și — intr-adevăr — nici unul 
dintre ultimii laureați ai i 
lui Nobel. Ba, unii preferă 
figura să le rămînă complet ne
cunoscută : ca de pildă grupul 
de staruri matematice însă - 
știut sub numele general Bour- 
baki, farmecul personal neavînd, 
se pare, nimic cu i 
Sigur, nu toată lumea------ -----
matematician ori cosmonaut. De 
cînd lumea Romeo și Julieta 
trebuie să fie un strigăt de iz- 
bindă a frumuseții. Toată stima 
pentru profesii 
neapărat necesar 
îneîntătoare țl 
ochiului — actori 
neehine stewart, 
fac meseria cu talent. Una e ta
lentul, însă, — cultivat mai ales 
prin muncă, foarte multă muncă 
onestă și alta e f- 
toanelor colorate sau a peliculei 
strălucitoare., „Starea secundară 
cinematografică" poate însemna 
amnezie la realitate, ca și la ra
țiune. Și chiar la acțiune. Fiind
că dacă intr-adevăr cartezienii 
făceau din inteligență principiul 
perfecțiunii, veacul nostru, al 
realizărilor concrete, a adăugat 
raționamentului pur, acțiunea. 
Acțiunea — deci manifestările 
fructuoase în practică, știință, 
gîndire și artă— arată ceea ce 
este și ceea ce poate fi omul. 
Acțiunea deci, și nu contempla
ția, observația de sine la supra
față, care rezumată astfel, poate

I
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unul ■ 
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>ul ■
■

jiicu neavinu, — 
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sar frumusețea cea B 
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și actrițe, ma- 
etc — dacă-și B 
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i multă munca a 
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ția, observația de sine la supra- ■ 
față, care rezumată astfel, poate B 
duce ori la pesimism, ori la ■ 
narcisism. Amîndouă la fel de a 
inutile pentru fiecare și pentru B 
toți. B

BĂNUIALA : rulează la Patria 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).

...SA UCIZI O PASARE CÎNTA- 
TOARE ; rulează la Republica (o- 
1-ele 10; 11,45; 15,30; 18,15; 21).

PICIOARE LUNGI,
LUNGI : rulează 
(orele 9; 11,15; 
20,45), București , 
13,30; 16,15; 13,45; 21), Modern (o- 
relș 9,30; 11,30;..............................
20,30).

6 IULIE : rulează la Capitol (o- 
rele 10; 12,15; 17,15; 19,45).

IUBITA LUI GRAMINIA : ru
lează la Festival (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit
(orele 15,30; 18; 20,30).

COLONIA LANFIERI : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 20.45).

STRĂZILE AU AMINTIRI : ru
lează la Central (Orele 8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45).

TATĂL MEU, CĂPITANUL : 
rulează la Lumina (orele 9,30—16 
în continuare ; 18,15; 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA î 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,30; 16; 18,15; 20,30) — ora 10 
program de desene animate, Flo- 
reasca (orele 15; 17,30; 20), Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

SPLENDOARE IN IARBĂ : ru
lează la FerQviar (orele 8; 10,45; 
13,30; 16,15; 19,15), Excelsior (ore
le 9,15; 12; 14,45;- 17,30; 20,30), Me
lodia (orele 9; 12; 15,15; 18; 20,45). 
Gloria (orele 9; 11.30; 14,30; 17,30; 
20,30).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Grivița (orele 16; 18,15; 20,30).

FECIOARA CARE-MI PLACE ! 
rulează la înfrățirea (orele 
16,30; 19).

ULTIMA DRAGOSTE : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15), Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30), Ai*ta  (orele 
15,30; 18; 20,15).

MOLL FLANDERS ; rulează la 
Bucegi (orele 16; 18,15; 20,30),
Miorița (orele 15, 17,30; 20), Volga 
(orele 16; 18,15; 20,30).

VISUL DOMNULUI GENTIL î 
rulează la Lira (orele 15,30; 18; 
20,30).

WINNETOU ÎN VALEA PLÎN- 
GERII : rulează la Ferentari (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

IN FIECARE SEARA LA ORA 
11 : rulează la Cotroceni (orele 
16; 20).

GHICI CINE VINE LA CINA? 
rulează la Viitorul (orele 17; 19,30), 

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATIT DE MARE : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : ru
lează la Manea (orele 16; 18).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Tomis (orele 9,30—15,30 în con
tinuare ; 18; 20,15), Flamura (ore
le 11; 17; 19,30).

DEGETE 
la Luceafărul 

13,30; 16; 18,15;
(orele 9; 11,15;

13,45; 16; 18,15;

SHERLOCK HOLMES î rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18; 20,30).

EXPLOZIE ÎN MUNȚI ; rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

VA PLACE BRAHMS ? rulea
ză la Pacea (orele 16,45; 19,15).

CÎND SE AUD CLOPOTELE 3 
rulează la Crîngași (orele 16; 18; 
20).

STAPlxN pe situație ; rulea
ză la Popular (orele 15,30; 181
20,15).

sezon mort ; rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

PARADA COMEDIEI : rulează 
la Cinemateca — Sala Union (o- 
rele 10; 12; 14).

MIERCURI, 21 APRILIE 1970

Opera Română : SPECTACOL 
OMAGIAL „LENIN" — ora 19,30; 
Teatrul de Operetă : MY FAIR 
LADY — ora 19,30; Teatrul Na
țional „I. l. Caragiale" (Sala Co
media): COANA CH1RIȚA — ora 
19; (Sala Studio): MOARTEA UL
TIMULUI GOLAN — ora 20; Tea
trul de Comedie ; OPINIA PU
BLICA ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : BURICELE IN URECHE 
— ora 20; Teatrul Mic : PRIMA
RUL LUNII ȘI IUBITA SA — ora 
20; Teatrul ,C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : VIJELIE IN CRENGI
LE DE SASSAFRAS — ora 19,30; 
(Sala Studio) : ENIGMATICA
DOAMNĂ „M“ — ora 20; Teatrul 
Giulești : OMUL CARE A VĂ
ZUT MOARTEA — ora 19,30; Tea
trul „Ion Vasilescu ; FLOARE 
DE CACTUS — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : LA 
GRADINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30; 
(Calea Victoriei) : NICUȚA LA 
TANASE — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică" (Calea Victoriei) : o 
POVESTE CU CÎNTEC - ora 10;

- CIRCUL MARC 
—• ora 19,30.

Circul de Stat :
DIN MOSCOVA

MIERCURI, 22 APRILIE 1970

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
„Linia dublă a curajului" — emi
siune pentru tineret • 18,30 De
sene animate : „Animalele și 
focul" • 18,40 Actualitatea muzi
cală • 18,55 Anunțuri — publici
tate • 19,00 Telejurnalul de seară
• 19,30 Legumicultura. Din expe
riența plantării legumelor în so
larii • 19,50 Omagiu Iui Lenin — 
emisiune literar-muzica lă • 20,20 
„Sînt inginer constructor" — un 
film de Gh. Vitanidis • 20,50 
Telecinemateca : „Roma, oraș des
chis". Prezintă Florian Potra
• 22,30 Telejurnalul de noapte
• 22,45 Serenade și canțonete
• 23,10 închiderea emisiunii,



DE PESTE HOTARE Centenarul nașterii lui V. L Lenin

Stare de urgența 

în Columbia
BOGOTA 21 (Agerpres). — 

Guvernul columbian a dat publi
cității luni seara un decret prin 
care introduce stai ea de urgență 
pe întregul teritoriu al țării. 
Anunțând această măsură, guver
nul a arătat că ea a devenit ne
cesară în urma „atmosferei de 
agitație" din țară.

După cum se știe, duminica 
trecută, în Columbia s-au desfă
șurat alegeri prezidențiale și le
gislative soldate cu rezultate 
foarte strînse. Ultimele date arată 
că Misael Pastrana Borrero are 
un avans de numai 5 000 voturi

ORIENTUL 
APROPIAT
• RAID AL AVIAȚIEI R.A.U. ÎN 
PENINSULA SINAI • ACOR
DURI DE COOPERARE R.A.U— 

SUDAN — LIBIA

CAIRO 21 (Agerpres). —- Un 
purtător de cuvînt militar egip
tean a anunțat că o formațiune 
de bombardiere a forțelor aerie
ne ale R.A.U. a întreprins marți 
un raid asupra sectorului nordic 
al Peninsulei Sinai. Purtătorul de 
cuvînt, citat de agenția M.E.N., 
a precizat că „avioanele egiptene 
au bombardat poziții militare, ta
bere și posturi administrative is- 
raeliene, provocîndu-le pierderi 
grele în oameni și echipament 
militar". „Toate avioanele egip
tene s-au . reîntors la bazele lor, 
cu excepția unui aparat care a 
fost lovit în tipipul raidului", a 
conchis purtătorul de cuvînt.

La Tel-Aviv, raidul de marți 
al aviației egiptene a fost confir
mat de un purtător de cuvînt 
militar care a afirmat, relevă a- 
genția Reuter, „că partea israe- 
liană nu a înregistrat pierderi de 
pe urma bombardamentului". De 
asemenea, el a arătat că un a- 
vion egiptean a fdst ddborit.

• REPUBLICA ARABA U- 
NITA, SUDANUL ȘI LIBIA au 
semnat luni la Cairo două a- 
corduri privind cooperarea eco
nomică și tehnică. Unul dintre 
acorduri prevede crearea unui 
Consiliu economic mixTj cu se
diul Ia Cairo, din care’vor face 
parte miniștrii economiei celor 
trei țări. Cel de-al doilea pri
vește cooperarea tehnică în di
versele domenii ale economiei.

Republica Arabă Unită, Libia 
șî Sudanul au căzut, de „aseme
nea, de acord să scutească re
ciproc în mod progresiv, înce- 
pind din ianuarie 1971 produ
sele lor de taxele vamale.

In următoarele trei luni ur- 
mează a fi create companii co
mune pentru comerț, construc
ții, transporturile maritime și 
terestre, precum și o bancă 
comună.

Cuvîntarea președintelui S.U.A.
Președintele S.U.A., Richard Nixon, a rostit luni seara o 

cuvîntare radiotelevizată consacrată situației din Vietnam, 
așa zisele „progrese" ale poli-Intre altele, el s-a referit la 

ticii de „vietnamizare".

în legătură cu aceasta, preșe
dintele Nixon a anunțat că a ho- 
tărît retragerea din Vietnamul de 
sud, pînă în primăvara anului 
viitor, a 150 000 de soldați și 
ofițeri americani. El a menționat, 
însă, că pe teritoriul sud-vietna-. 
mez vor rămîne în continuare 
284 000 de militari americani, 
ceea ce confirmă, în fapt, refu
zul Washington-ului de a proce
da la retragerea tuturor trupelor 
agresoare din această țară. Repe- 
tînd ceea ce a mai spus în cu- 
vîntările rostite la 3 noiembrie și 
15 decembrie, anul trecut, șeful 
executivului american a afirmat 
că, în cazul în care „forțele a- 
mericane din Vietnamul de sud 
se vor afla.în pericol" nu va e- 
zita să ia „măsuri puternice și 
eficiente".

★

In timp ce președintele S.U.A. 
își rostea cuvîntarea, grupuri de 
militanți pacifiști au manifestat 
In fața reședinței sale din San 
Clemente (California). Demon
stranții au scandat pe toată du
rata celor 16 minute cît a durat 
alocuțiunea prezidențială : „înce
tați războiul imediat !“, „Pace 
poporului !“

în cercurile observatorilor din 
Washington se consideră că a- 
nunțarea de către președintele 
Nixon a unor noi retrageri de tru
pe din Vietnam urmărește, în 
mod evident, să atragă voturi 
pentru candidații republicani la

RELUAREA CONVORBIRILOR 
POLONO—VEST-GERMANE

• MARTI, A SOSIT LA VAR
ȘOVIA delegația vest-germanâ 
condusă de Georg Ferdinand 
Duckwitz, secretarul de stat în 
Ministeru’ de externe al R. F. a 
Germaniei, pentru a participa Ia 
cea de-a treia rundă a schini- 
bîi’ui de păreri dintre Guver
nele R. P. Polone și R. F. a Ger
maniei in vederea normalizării 
relațiilor politice dintre 
două state. Convorbirile

cele 
vor 

începe miercuri dimineața. De
legația poloneză va fi condusă 
de Jozef Winiewicz, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

G. F. Duckwitz și J. Winie
wicz au condus delegațiile Jări- 
lor lor și cele două întîlniri 
anterioare, desfășurate în capi
tala Poloniei în februarie și 
martie a.c. 

față de Rojas Pinilla. Fiecare 
dintre cei doi candidați pretinde 
în consecință că a obținut victo
ria. Luni, după ce majoritatea 
voturilor fuseseră numărate, parti
zanii fostului președinte colum
bian, Rojas Pinilla, candidat din 
partea partidului „Alianța națio
nală populară", s-au dedat la acte 
de violentă în centrul capitalei 
țării. Poliția a intervenit pentrii a 
restabili ordinea. S-a anunțat tot
odată că numeroase școli au fost 
închise ,.ca o măsură de precau
ție".

Președintele Columbiei, Carlos 
Lleras Restrepo, a anunțat luni 
după-amiază că rezultatele alege
rilor nu vor avea un caracter 
legal decît după o săptămînă, 
întrucît, potrivit legii electorale, 
toate buletinele de vot trebuie 
verificate în prezența unor mar
tori.

Ca urmare a eșecului încercării 
de refacere a "marii coalifii"

Guvern minoritar socialist 
in Austria

VIENA 21. — Coresponden
tul Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : Luni seara, președintele 
federal al Austriei, Franz Jonas, 
l-a însărcinat pe Bruno Kreisky, 
președintele Partidului socialist 
austriac cu formarea unui guvern 
monocolor. Astfel, pentru prima 
oară în istoria celei de a doua 
Republici, Partidul socialist își 
asumă singur răspunderea guver
nării. Marți dimineața, cancelarul 
desemnat a prezentat oficial pre
ședintelui Republicii lista noului 
guvern. Noul cancelar va pre
zenta în parlament, probabil în 
cursul acestei săptămîni, declarâ- 
ția-program a guvernului.

Formarea noului guvern consa
cră eșecul negocierilor între Par
tidul socialist și Partidul popu
list în vederea unei „mari coali
ții". Această evoluție a generat 
mai curînd un sentiment de re
laxare in cele două tabere. In 
primele sale declarații, Bruno 
Kreisky a precizat că Partidul 

i socialist este oricînd gata să co
laboreze cu Partidul populist în 
Parlament sau chiar în guvern. 
Cabinetul monocolor ar urma sa 
ființeze numai o anumită peri
oadă de timp, după care, fără a 
se recurge la noi alegeri parla
mentare. Partidul socialist ar re
lua negocierile cu Partidul popu
list pentru formarea unui guvern 

alegerile parțiale din luna noiem
brie. Senatorul Edmund Muskie, 
fost candidat democrat la vice- 
președinția S.U.A., a remarcat 
faptul că președintele nu a pre
zentat un calendar precis pen
tru retragerea tuturor trupelor 
din Vietnamul de sud, ceea ce 
înseamnă că 284 000 de militari 
„vor rămîne acolo pentru o pes 
rioadă nedefinită, care va depin
de nu numai de evenimentele 
din Vietnamul de sud, ci și de 
cele din Cambodgia și Laos"

în Comitetul

pentru dezarmare
GENEVA 21. — Corespon

dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite ; în ședința de marți a 

■ Comitetului pentru dezarmare, 
șeful delegației marocane, Ah-, 
med Taibi Benhima, a făcut o 
declarație cu caracter general în 
legătura cu problema unui even
tual acord asupra interzicerii ar
melor chimice și bacteriologice. 
După ce i-a informat pe parti
cipant că guvernul său va rati
fica protocolul de la Geneva din 
1925, el a preconizat continuarea 
negocierilor cu privire la armele 
chimice și bacteriologice pentru 
realizarea apropierii punctelor de 
vedere emise pînă acum.

Luînd cuvîntul în continuare, 
șeful delegației sovietice, A. A. 
Roșcin, s-a ocupat de probleme
le dezarmării generale și totale, 
subliniind că cursa înarmărilor a- 
menință securitatea tuturor state
lor. Noile descoperiri tehnice și 
științifice, a spus el, trebuie puse 
în slujba bunăstării întregii o- 
meniri. După ce a evocat unele 
realizări obținute pînă acum, de
legatul sovietic a preconizat a- 
plicarea prevederilor Declarației 
comune sovieto-americane cu pri
vire la dezarmare din septembrie 
,1961 și a insistat asupra măsu
rilor recomandate de delegația sa 
în 1962 în legătură cu dezarma

• LUNI SEARA a avut 
Ioc la Bonn — sub auspi
ciile Ambasadei române, ale 
Oficiului Național de Turism 
și ale concernului marilor 
hoteluri și restaurante 
„Steigenberger*  din R.F.G. 
— inaugurarea „Săptămîni- 
lor specialităților culinaje 
românești". Pină la 5 mai, 
restaurantul celui mai mare 
și modern hotel din Bonn 
va oferi publicului speciali
tăți gastronomice prezentate 
de trustul O.N.T.-Carpați 
din Brașov.

La festivitatea inaugurală, 
au luat parte George Leber, 
ministru] federal al trans
porturilor și problemelor 
poștale, Gerhard Kienbaum, 
președintele Comisiei eco
nomice a Bundestagului, Pe
ter Kraemer, primarul ge
neral al Bonnului, persona
lități marcante ale vieții 
publice și economice, zia
riști. Au participat, de ase
menea Mihai Bălănescu, mi
nistrul poștelor și telecomu
nicațiilor din România, aflat 
într-o vizită oficială în 
R.F.G., Gheorghe Teodores- 
cu, vicepreședinte al Oficiu
lui Național de Turism, 
Constantin Oancea, ambasa
dorul României la Bonn și 
membri ai Ambasadei ro
mâne.

a1 „marii coaliții". Liderii popu- 
liști nu au respins apriori o ase
menea eventualitate și nici posi
bilitatea ca, în unele probleme, 
să nu facă în parlament obstruc
ție cu orice preț guvernului so
cialist. începe, în orice, caz, o si
tuație complet, nouă și nimeni. nu 
se îndoiește că noul cancelar 
Bruno Kreisky va pune în joc 
toată abilitatea sa politică pen
tru a asigura condiții de lucru 
guvernului său, care nu dispune 
în parlament decît de o majori
tate relativă — 81 din totalul de 
165 mandate.

Observatorii politici austrieci 
au susținut după alegeri, că în 
cazul eșuării tratativelor cu Par
tidul populist, Partidul Socialist 
va căuta să-și asigure sprijinul 
parlamentar al celor cinci depu- 
tați ai Partidului liberal. Teore
tic, totul este posibil, dar d'rice 
avans în direcția Partidului libe
ral ridică obstacole suplimentare 
în calea unei viitoare colaborări 
a socialiștilor cu populiștii. Per
spectiva unor noi alegeri într-un 
termen scurt pare improbabilă, 
deoarece nici unul dintre cele 
trei partide reprezentate în parla
ment nu poate sconta un succes 
deplin.

• UNIVERSITATEA DIN 
.KANSAS a fost luni seara 
scena unor violente incidente 
rasiale. La originea acestor 
incidente se află refuzul con
ducerii universității de a 
aplica studenților de culoare 
un tratament nediscriminato- 
riu, precum și împotrivirea 
uiiui grup de rasiști față de 
alegerea in conducerea Aso
ciației studențești a doi re
prezentanți ai studenților 
negri.

La Universitatea din Kan
sas, relațiile dintre studenții 
de culoare și anumite gru
pări rasiste sînt de mai mul
tă vreme încordate. în timpul 
incidentelor, sediul Asocia
ției siudenești a fost incen
diat, pagubele materiale fiind 
evaluate la peste un milion 
de dolari.

rea generală și totală. In același 
timp, a adăugat vorbitorul, s-ar 
putea avea în vedere o serie de 
măsuri colaterale.

Șeful delegației americane/ Ja
mes F. Leonard, ahordînd pro
blema armelor chimice și bacte
riologice, a declarat că S.U.A. 
sînt gata să aplice un control e- 
ficace asupra ambelor tipuri de 
arme, dar s-a pronunțat împotri
va unul acord global, afirmînd 
că eliminarea armelor5 chimice ar 
constitui o problemă prea, com
plexă pentru a fi luată imediat 
în considerare. El a precizat că 
guvernul său ar fi dispus să ne
gocieze prohibirea armelor bacte
riologice fără a exclude eventua
litatea unor discuții separate a- 
supra problemelor pe. care, le .ri
dică interzicerea «rinelor chimi
ce. în încheiere, vorbitorul a res
pins propunerea poloneză cu pri
vire la control și a prezentat un 
document de lucru asupra toxi
nelor.

Reprezentantul Bulgariei, Krum 
Hristov, a sprijinit punctul de ve
dere exprimat în documentul de 
lucru asupra armelor chimice și 
bacteriologice prezentat de dele
gațiile Poloniei, Ungariei și Mon
goliei și a cerut să se accelereze 
discutarea documentului pentru 
a se pune capăt utilizării acestor 
arme în Vietnam.

MOSCOVA 21. — Corespon
dență de la Laurențiu Duță și 
LiviU Podină : în sala Congre
selor din Kremlin s-a deschis 
la 21 aprilie adunarea festivă 
comună a C.C. al P.C.U.S., So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., 
consacrată sărbătoririi centena
rului. nașterii Iui V. I. Lenin.

Au participat conducători de 
partid și de stat sovietici, vete
rani ai P.C.U.S., oameni de ști
ință. artă și cultură, reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
Moscova și din Republicile unio
nale.

In Prezidiul adunării au luat 
loc Leonid Bre j nev. Nikolai 
Podgornii, Alexei Kosighin, alți

în raportul prezentat la șe
dința solemnă, L. Brejnev evo- 
cînd personalitatea lui V. I. 
Lenin, a subliniat că acesta a 
urmat neabătut apelul lui Marx, 
și anume, nu numai de a expli
ca lumea, ci și de a o schimba. 
A rezolva problemele teoretice 
in legătura indisolubilă cu prac
tica — această însușire a geniu
lui leninist corespundea cerinței 
fundamentale a mișcării revolu
ționare din secolul al~ XX-lea, 
cinci revoluția proletară a ajuns 
la ordinea zilei.

Lui Lenin ii erau inerente 
atit un avînt înalt al gindirii re
voluționare cit și măiestria de 
neîntrecut ca organizator al lup
tei de clasă a proletariatului. El 
ințelegea mai bine ca oricine că 
pentru victoria revoluției, pen
tru construirea societății noi, 
este necesar un partid comba
tiv al clasei muncitoare, înarmat 
cu teoria marxismului.

Crearea și călirea unui aseme
nea partid — partidul bolșevici
lor — au devenit cauza vieții 
sale. Era vorba de un partid 
capabil să preia conducerea ma
selor și să le ducă, la lupta îm
potriva țarismului, partid gata 
nu numai să cucerească Rusia 
de la moșieri și burghezie, ci și 
să conducă Rusia, să asigure 
triumful dictaturii proletariatu
lui.

Legătura dintre teorie și prac
tică, dintre filozofie și politică, 
era considerată de Lenin drept 
o lege a activității partidu
lui clasei muncitoare. în des
coperirile științifice ale _ e- 
pocii sale, Lemn a văzut 
începutul unei profunde re
voluții in științele naturii, care 
au cunoscut o dezvoltare atit de 
impetuoasă în zilele noastre. 
Ideile și concluziile formulate în 
cartea „Materialism și empirio- 
criticism" au fost confirmate in 
mod strălucit de întreaga dez- 
voltare ulterioară a științei. Pina 
,lă șfirșitul vieții sale. Lenin a 
acordat o atenție neslăbita fun
damentării teoretice ..a activității 
partidului, îmbogățind și dez- 
voltind în permanență filozofia 
marxistă. Stăpinind la perfecție 
întregul arsenal al teoriei mar- 
xiste, strateg și tactician stră
lucit, liber de orice fel de dog- 
fnșțlșm, Lenin era pregătit 
pentru orice întorsătură a «- 
venimentelor istorice.

In continuarea raportului, 
vorbitorul a relevat că victoria 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, repurtată șub con
ducerea partidului bolșevicilor 
in frunte cu Lenin, a constituit 
un eveniment de însemnătate 
istorică mondială. Ea a consti
tuit începutul transformam, re
voluționare a lumii. Totodată, 
ea a constituit purtctul_ culmi
nant al întregii activități pre
cedente, teoretice și practice, a 
luî Lenin, Marele Octombrie 
constituie un adevărat triumf al 
strategiei ■ și tacticii leniniste a 
luptei de clasă, al teoriei leni
niste a revoluției.

Omenirea progresista respec
tă profund pe Lenin ca teore
tician genial, măreț făuritor al 
socialismului. Totodată, V. 1. 
Lenin ne este scump și apro
piat nouă, tuturor, va fi scump 
și apropiat multor generații du
pă noi, ca un om care s-a carac
terizat prin cele mai înalte ca
lități de luptător. revoluționar, 
ca un om de o puritate de 
cristal, care a exercitat o ex
cepțională atracție personala.

Lenin a luptat cu hotărire 
împotriva subestimării teoriei 
revoluționare, a sărăcirii carac
terului ei creator, împotriva re
ducerii ei la o sumă de rețete 
servite de-a gata. întreaga via
ță a lui Lenin a fost o neîntre
ruptă activitate creatoare, in 
teorie, în politică» în organiza
rea luptei de clasă, in con
strucția de partid și de stat. 
Calitățile de om creator el 
le-a educat și în marele par
tid, care a continuat să poarte 
cu cinste drapelul leninist, dra
pelul comunismului.

Ca nimeni altul, Lenin știa 
sg creeze un adevărat ^pirit 
colectiv de muncă. Pătimaș, cu 
convingere, apărindu-și cu 
perseverență punctul său de ve
dere, Lenin prețuia părerea to
varășilor săi, îi asculta cu a- 
tenție. El a educat și unit în 
jurul său o întreagă pleiadă de 
remarcabili revoluționari, de 
conducători politici și de stat, 
proveniți din popor. Sub con
ducerea lui Lenin, congresele 
partidului, ședințele C.C. și ale 
Biroului Politic al C.C., ale 
Consiliului Comisarilor Poporu
lui, au constituit modele de 
elaborare in colectiv a unei po
litici exprimind interesele cla
sei muncitoare, ale întregului 
popor muncitor.

Uneori pare aproape impo
sibil, pare să depășească limi
ta posibilităților umane, că un 
singur om, fie el și genial, a 
putut să desfășoare o asemenea 
activitate gigantică cum a fost 
cea pe care a desfășurat-o Le
nin. A fost un om deosebit de 
muncitor, neobosit, un om cu 
o capacitate de muncă uimi

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA MOSCOVA
conducători ai P.C.U.S. si ai 
statului sovietic.

De asemenea, împreună cu 
conducătorii altor delegații invi
tate la sărbătorirea centenarului, 
în Prezidiu au luat loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România și Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent.' al - C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri. . In sală, printre 
membrii delegațiilor din cele 
peste o sută de țări, se aflau to
varășii Carol Kiraly, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secre

Raportul prezentat de L I. Brejnev
toare. Pentru a deveni comu
nist, spunea Lenin, trebuie să-ți 
însușești ceea ce a acumulat 
cunoașterea umană. Și Lenin a 
respectat această cerință întrea
ga sa viață. în satul Sușen- 
skoe, din Siberia, și la British 
Museum, în închisoarea țaristă, 
la Miinchen și la Poronino, în 
bibliotecile Parisului și ale Ge
nevei, el studia, studia lucrări
le de filozofie și estetică, eco
nomie și sociologie, de istorie, 
lucrări privind probleme mili
tare și relații internaționale.

Lenin a trăit pentru oameni 
șl printre oameni. El a fost in
disolubil legat de mișcarea 
muncitorească revoluționară 
din Petrograd, Moscova și din 
alte centre ale proletariatului 
din Rusia. Oriunde l-a aruncat 
soarta pe Lenin, oriunde 
a fost și orice a făcut, mii de 
legături l-au legat de popor. 
Intîlnirile și convorbirile cu 
muncitorii și țăranii, cU soldațu, 
cu oamenii de știință și cultură, 
constituiau pentru Lenin o ne
cesitate organică. A fost o ne
cesitate politică de confruntare 
a concluziilor cu experiența 
maselor, de verificare a genera
lizărilor largi cu cazuri ce pă
reau particulare, cu destinul ce
lor care făuresc revoluția și 
construiesc socialismul.

Referindu-se la rolul învăță
turii leniniste în opera de edi
ficare a socialismului, vorbito
rul a relevat că planul leninist 
de construire a socialismului 
este un exemplu de abordare 
științifică, complexă și realista 
a rezolvării sarcinilor de o im
portanță istorică universală. 
Acest plan a cuprins toate eta
pele edificiului social: și dez
voltarea forțelor de producție, 
și transformarea relațiilor so
ciale. si transformarea lumii 
spirituale a oamenilor. Se înțe
lege că el și-a avut izvorul în 
uriașul potențial creator al par
tidului, al milioanelor de con
structori ai socialismului, în a- 
ceea că în practică, în activita
tea vie, se vor deschide noi po
sibilități, se vor căuta noi me
tode și mijloace pentru înain
tarea spre țelurile stabilite. în 
unitatea dintre știința marxistă, 
care definește obiectivele pro
gramatice ale partidului, și Ini
țiativa și creația istorică a ma
selor, Lenin a văzut forța imen
să a noii orînduiri sociale.

Noutatea, caracterul neobiș
nuit, proporțiile incomparabile 
ale transformărilor sociale și 
construcției economice, lipsa de 
experiența, rezistența turbată a 
burgheziei, toate acestea făceau 
lupta pentru socialism deosebit 
de grea, dar infinit de nobilă 
și eroică. Burghezia n-ăre decît 
să arunce împotriva noastră 
„blesteme, . injurii și ironii 
pentru . insuccesele, noastre și 
pentru greșelile comise în cursul 
construiriiorânduirii- noastre so
vietice. Noi nu uităm- nici o 
clipă că am avut intr-adevăr și 
avem o mulțime de insuccese, 
că ș-au comis și .șe mai comit 
numeroase greșeli. Și nici nu e 
de conceput ca o operă atit de 
nouă — nouă pentru întreaga 
istorie mondială, cum este crea
rea unei orînduiri de stat ne- 
maiîntilnite încă — șă se reali-? 
zeze fără insuccese și fără gre
șeli ! Noi vom lupta hotarit 
pentru îndepărtarea insuccese
lor și a greșelilor noastre^ pen
tru îmbunătățirea felului in 
care aplicăm în viață principiile 
sovietice,’ aplicare care este de
parte, foarte departe de perfec
țiune.

Avem însă tot dreptul să ne 
mîndrim — și ne mîndrim că 
noi am avut fericireă de a în
cepe construirea Statului sovie
tic, de a inaugura astfel o nouă 
epocă în istoria mondială..."

Aruncînd o privire asupra dru
mului parcurs, putem' spune f 
Da, poporul nostru, partidul 
nostru au de' ce să se mîn- 
drească. Poporul sovietic a tre
cut prin multe greutăți și ne
norociri. El a avut pe umerii săi 
o uriașă răspundere istorică. Dar 
el a învins cu bărbăție și dîrze- 
nie toate încercările, și a în
deplinit cu demnitate înalta sa 
misiune. Totdeauna și oriunde, 
în ceasurile grelelor încercări 
ale vieții $i ale bătăliilor cum
plite, în ceasurile victoriilor 
pline de bucurie și insucceselor 
dureroase, poporul nostru a ră
mas fidel steagului leninist, fi
del partidului său, cauzei revo
luției. Noi avem, tovarăși, ce să 
raportăm în această zi remar
cabilă, în memoria lui Lenin. 
Pentru prima oară în istoria ci
vilizației mondiale socialismul a 
învins pe deplin și definitiv, a 
fost construită o societate so
cialistă dezvoltată și s-au creat 
condițiile pentru construcția cu 
succes a comunismului.

Astăzi societatea sovietică în
seamnă o puternică industrie 
socialistă și agricultură dezvol
tată. Dimensiunile contempora
ne ale economiei (pot fi cunos
cute cel mai bine prin com
parație. în prezent producția in
dustriei noastre în cinci zile de
pășește producția obținută de 
industria Rusiei ■ țariste în de
curs de un an. Avuția națională 

tar al Comitetului județean Co- 
vasna al P.C.R., Constantin Pîr- 
vulescu, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., 
vechi militant al mișcării mun- 

. citorești din țara' noastră, -Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României 
la Moscova, care fac parte din 
delegația Partidului Comunist 
Român.

în sală se aflau, de asemenea, 
membrii delegației Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Florian Dănă- 
lache. președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.. care parti
cipă la manifestările prilejuite 
de centenarul nașterii lui Lenin.

a Uniunii Sovietice a atins pro
porții. uriașe : ea este de 15 ori 
mai mare decît cea dinainte de 
revoluție. Pentru evaluarea ei 
nu mai ajung cifrele de ordinul 
miliardelor, valoarea ei a depă
șit un trilion de ruble. In spa
tele acestor cifre se află munca 
eroica a oamenilor sovietici, 
construcția a mii de întreprin
deri, valorificarea de noi resurse 
naturale și regiuni economice.

Așa cum orice. edificiu începe 
să se construiască de la funda
ție, tot așa și în opera uriașă, 
multilaterală a construirii co
munismului, pe primul loc se 
află crearea bazei lui tehnico- 
materiale, a relevat L. Brejnev, 
vorbind despre unele probleme 
ale construcției economice.

Experiența de peste o jumă
tate de secol de gospodărire so
cialistă confirmă în mod con
vingător că conducerea econo
miei constituie, s-ar putea 
spune, sarcina cea mai com
plexă și cea mai creatoare din 
toate cite se ridică după re
voluție. Aici, insă, la fel ca 
și în celelalte domenii ale 
vieții sociale, nu există, in mod 
practic, soluții definitive, care 
să facă să dispară odată pentru 
totdeauna grijile. Economia este 
un organism complex și dinamic 
a cărui dezvoltare dă naștere, 
de la sine, în permanență, la 
noi probleme.

Justețea acestui adevăr este 
deosebit de evidentă acum, 
cind economia sovietică pășește 
într-o nouă etapă importantă. 
S-a dezvoltat în proporție uriașă 
producția noastră socialistă, au 
devenit complexe relațiile în 
domeniul economiei naționale, 
se dezvoltă în ritmuri vertigi
noase revoluția tehnico-științi- 
fică. Ținînd seama de toate a- 
cestea, C.C. al Partidului și gu
vernul, au ajuns la concluzia că 
este necesar să se elaboreze o 
politică economică, metode eco
nomice, forme de organizare și 
conducere, care să corespundă 
actualei etape a dezvoltării 
țării noastre. Aruncînd o pri
vire în trecut, putem spune că 
Congresul âl XXIII-lea al 
P.C.U.S., plenarele Comitetului 
Central,. începînd cu cele din 
iparti<S Și septembrie 1965 și 
terminînd cu plenara din de
cembrie anul trecut, ău permis 
să înaintăm serios în această 
direcție.

în prezent se apropie Con
gresul al XXIV-lea al partidu
lui. Este pe cale de a se încheia 
pregătirea planului pentru ur
mătorii cinci ani. Cu alte cu
vinte, urmează să adoptăm noi 
hotărîri mari, care vor stabili 
căile dezvoltării economiei so
vietice pentru o perioadă con
siderabilă de timp.

Căutăm să abordăm această 
mare operă în stil leninist, se- 
lecționînd din întreaga diversi
tate. din întregul lanț al sar
cinilor economice, veriga prin
cipală; fundamentală. Această 
verigă o constituie sporirea efi
cienței producției sociale, spo
rirea considerabilă și pretutin
deni a productivității muncii. 
Lenin a arătat încă in primii 
ani ai puterii sovietice însem
nătatea hotărîtoare pe care o 
are această latură a problemei.

In condițiile nivelului dezvol
tării economiei socialiste la care 
am ajuns, avem posibilități 
reale să asigurăm creșterea ra
pidă a economiei, în primul rind 
prin intensificarea tuturor ra
murilor ei.

Pentru aceasta este necesară 
’in primul rind accelerarea pro
gresului tehnico-științific. Așa 
ne-a învățat Lenin. întreaga lui 
activitate în domeniul conduce
rii. construcției economice a fosu 
pătrunsă de orientarea spre cel 
mai inalt nivel al științei și teh
nicii.

Un rol de o importanță excep
țională îl capătă^ in., prezent or
ganizarea adecvată a planifică
rii. Este incontestabil, tovarăși, 
că; multe greutăți de care ne 
izbim în domeniul economiei își 
au rădăcinile în anumite inad
vertențe ale planificării, în im
perfecțiunea planurilor, precum 
Și realizarea lor insuficient de 
precisă. De aceea, una din sar
cinile cele, mai importante este 
de a perfecționa in permanență 
metodele de planificare, de a 
spori fundamentarea tehnico-ști- 
ințifică și economică a planuri
lor, atît curente, cît și de per
spectivă.

Se știe bine că rezolvarea, pro
blemelor economice nu. consti
tuie un scop in sine, ci un mij
loc pentru statul nostru. A crea 
omului muncii cele mai bune 
condiții de murțcă, învățătură, 
odihnă pentru dezvoltarea și va
lorificarea cît mai bună a capa
cităților sale. — iată scopul prin
cipal și sensul major al politi
cii pe care o înfăptuiește con
secvent partidul nostru.

Unul din cele măi mari me
rite ale lui Lenin constă în 
faptul că a elaborat programul 
rezolvării în mod socialist a pro
blemei naționale, . a continuat 
vorbitorul. Acest program a fost 
înfăptuit.

în posibilitatea antrenării oa
menilor muncii în munca zilnică

Adunarea festivă a fost des
chisă de Nikolai Podgornii, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., care a salutat dele
gațiile de peste hotare aflate în 
sală. r . ,

Expunerea consacrată cente
narului nașterii lui V. I. Lenin 
a fost prezentată de Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.

în ședința de după-amiază a 
adunării festive, au luat cuvîn
tul Konstantin Govoruhin, mun
citor la uzina „Kirov" din 
Leningrad. Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Walter Ulbricht, prim-secretar 

de conducere a statului, a so
cietății, Lenin vedea cel mai 
mare avantaj al socialismului. 
El și-a propus sarcina „de a în
văța masele să conducă" (Voi. 
37, pag. 467). în acest scop mun
cim și vom munci pentru per
fecționarea rolului Sovietelor, 
al organizațiilor sociale și colec
tivelor de muncă in viața și 
dezvoltarea societății, pentru 
perfecționarea legislației socia
liste.

Dezvoltînd organizarea statu
lui sovietic și democrația socia
listă, partidul, guvernul tind 
spre promovarea consecventă a 
liniei leniniste de perfecționare 
a aparatului de stat, de ridicare 
a nivelului activității lui. Fie
care treaptă de dezvoltare a for
țelor de producție și a culturii, 
scria Lenin, trebuie însoțită de 
perfecționarea sistemului nostru 
sovietic.

Născut’ca partid al proletaria
tului, o dată cu victoria socia
lismului. sprijinindu-se ca și 
mai înainte în primul rind pe 
clasa muncitoare, P.C.U.S. a de
venit avangarda întregului po
por sovietic, a relevat secreta
rul general al C.C. al P.C.U.S. 
în capitolul referitor la rolul 
partidului în societatea sovieti
că. în prezent, din partid face 
parte aproximativ fiecare al 
11-lea cetățean al U.R.S.S., în 
virstă de 18. ani sau mai mult. 
Din cele 14 milioane de membri 
ai P.C.U.S., mai mult de jumă
tate sînt muncitori și colhoznici, 
în rîndurile partidului se nu
mără aproape 6 milioane de in
gineri, tehnicieni. agronomi, 
profesori, medici și alți specia
liști care participă activ la con
strucția comunistă.

în continuare, vorbitorul a a- 
rătat că victoria socialismului 
nu înseamnă rezolvarea deplină 
și definitivă a tuturor proble
melor sociale. în societatea so
cialistă, ca și în oricare orga
nism, în dezvoltare apar difi
cultăți proprii cu caracter di
ferit. Dar toate sînt pe deplin 
rezolvabile. Trebuie doar ca 
ele să nu fie trecute cu vede
rea, ci găsite măsuri eficiente 
pentru lichidarea lor. Tocmai 
în aceasta rezidă măiestria 
conducerii de partid și de stat 
de a observa la timp proble
mele ivite, de a le aprecia în 
mod realist și de a trasa calea 
spre soluționarea lor.

Și în timpul lui Lenin, și 
după Lenin, partidul a criticat 
și critică cu curaj și deschis 
greșelile și lipsurile, el a con
damnat cu asprime cultul per
sonalității care a dus Ia încăl
carea normelor leniniste ale 
vieții de partid și de stat, a 
legalității socialiste și demo
crației. El a respins cu hotă- 
rîre subiectivismul care a sub
stituit abordarea științifică a 
fenomenelor vieții sociale, cu 
improvizări nefundamentate. 
Partidul spune poporului ade
vărul, oricît de crud ar fi el.

Pentru a asigura succesul 
măreței cauze a construcției 
comuniste sînt necesare : o li
nie a partidului marxist-leni- 
nistă justă, înțelegerea și în
făptuirea acestei linii de către 
masele lărgi de oameni ai mun
cii, de către întregul popor so
vietic. „...Noi, spunea Lenin, 
numai atunci putem să cîrmuim 
cînd exprimăm exact cerințele 
de care el (poporul n.r.) este 
conștient. Altfel partidul co
munist nu va conduce prole
tariatul, iar proletariatul nu va 
duce după sine masele..." (voi. 
45, pag. 119).

V. I. Lenin, a relevat L. Brej
nev, referindu-se la politica ex
ternă a U.R.S.S., a orientat Uni
unea Sovietică spre promovarea 
în. mod sistematic a unei politici 
pașnice, îri interesul apărării re
voluției biruitoare și în interesul 
cauzei comune a oamenilor mun
cii din toate țările. Nu întimplă- 
tor primul act al puterii sovie
tice a fost decretul istoric asu
pra păcii, elaborat personal de 
V. I. Lenin. Lenin este acela 
caje a elaborat teza cu privire 
la ..conviețuirea pașnică" sau, 
cum spunem în prezent, coexis
tența pașnică a statelor cu orîn
duiri sociale diferite. Tot din 
inițiativă sa, una dintre primele 
acțiuni de politică externă ale 
statului sovietic pe arena mon
diala a constituit-o propunerea 
programului de dezarmare gene
rală și de relații economice reci
proc avantajoase cu statele ca
pitaliste.

Politica externă a Uniunii So
vietice se bazează de peste o ju
mătate de secol pe ideile și te
zele lui Lenin. Consfințite prin 
hotăririle partidului nostru și 
ale. organelor supreme ale sta
tului sovietic, ele constituie baza 
principială, imuabilă, a tuturor 
acțiunilor U.R.S.S. pe arena in
ternațională.

Vorbind despre căile trecerii la 
socialism., L. Brejnev a relevat 
faptul că fiecare dintre statele 
independente care fac parte din 
sistemul mondial al socialismu
lui a înfăptuit revoluția socia
listă pe o cale proprie, originală 
întrucîtva și rezolvă o serie de 
sarcini comune tuturor de con
struire a socialismului prin me

al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, Jacques Duclos, mem
bru în Biroul Politic al P. C. 
Francez. Gustav Husak, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., To
dor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P. C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria.

Seara, în cinstea participanți- 
lor la festivități a avut loc un 
spectacol de gală.

tode proprii, caracteristice fie
căruia.

Lenin a prevăzut o asemenea 
diversitate „de căi, metode și 
mijloace de înaintare spre țelul 
comun". încă în anul 1916 el a 
formulat cunoscuta sa teză în 
această problemă : „Toate națiu
nile vor ajunge la socialism, fap
tul este inevitabil, dar nu vor a- 
junge toate chiar în același fel; 
fiecare va aduce un specific, ex
primat într-o anumită formă a 
democrației, într-o anumită va
rietate a dictaturii proletariatu
lui, intr-un anumit ritm al 
transformărilor socialiste ale di
feritelor laturi ale vieții sociale". 
(Voi. 30, pag. 125).

Și așa s-au petrecut lucrurile 
și in realitate. Și particularitatea 
situației istorice concrete, și deo
sebirea condițiilor locale, și abor- , 
darea diferită, uneori mai reu
șită, uneori mai puțin reușită a 
rezolvării unor probleme ale 
construcției socialiste,. toate a- 
cestea au dat naștere la o serie 
de particularități în dezvoltarea 
unor țări ale socialismului. Du
pă cum arată experiența,. calea 
diferitelor țări spre socialism 
este totodată marcată prin trăsă
turi comune, de cea mai 
importanță.

în prezent devine deosebivue 
actuală și importantă sarcina în
tăririi coeziunii și dezvoltării 
colaborării multilaterale a țări
lor socialiste

Victoria socialismului într-o 
serie de țări a făcut posibilă sta
bilirea între ele a unui nou tio 
de relații — relații frățești, ba
zate pe principiile internaționa
lismului socialist. Adevărata e- 
galitate în drepturi și respecta
rea independenței, suveranității 
reciproce se îmbină în aceste re
lații cu Întrajutorarea frățească, 
solidaritatea socialistă, cu lupta 
dusă în comun pentru țelurile 
și idealurile comune.

Dar, după cum arată experien
ța, a subliniat vorbitorul, 
astfel de relații între țările 
socialismului nu apar în mod au
tomat. Pentru crearea și dezvol
tarea lor, pentru lichidarea anu
mitor complicații și contradicții 
care se ivesc uneori în acest do
meniu. este necesară o politică 
principială a statelor socialiste.

In ce privește Uniunea Sovie
tică. noi sprijinim cu fermitate 
internaționalismul socialist, res
tabilirea bunelor relații între ță
rile socialiste pretutindeni unte 
acestea sînt zdruncinate.

Lichidarea imperiilor coloniale 
a fost o lovitură dintre cele mai 
puternice dată imperialismului, 
a continuat L. I. Brejnev. Dar 
imperialiștii n-au depus armele. 
Acum ei tind să sprijine dezvol
tarea rînduielilor capitaliste în 
fostele țări coloniale : așa le va 
fi mai la îndemînă jefuirea lor 
în condițiile actuale, folosind 
metode mai „elastice", mai vi
clene. în aceasta constă semnifi
cația neocolonialismului. Dar ar 
fi greșit să credem că politica 
colonialiștilor contemporani a 
devenit inofensivă, iar mîinile 
lor mai curate, decît înainte. 
Nicidecum ! Acolo unde conside
ră necesar, imperialiștii, ca și în 
trecut, fără nici un fel de 
scrupule, fac să curgă sîngele 
popoarelor iubitoare de liberta
te, se amestecă în mod insolent 
în treburile interne ale statelor 
tinere, țes intrigi împotriva ac
tiviștilor progresiști, organizează 
comploturi și lovituri de stat în 
scopul înlăturării guvernelor 
care nu le sînt pe plac.

Astăzi, cînd lichidarea impe
riului colonial al capitalismului 
este terminată în linii mari, 
fosta lume colonială a intrat 
într-o etapă nouă : pe primul 
plan se situează deja tot mai 
evident lupta nu numai pentru 
eliberarea națională, dar — și 
acest lucru este acum principal 
— lupta pentru eliberarea so
cială.

Țările tinere caută căile de 
dezvoltare fără exploatarea ca- 
fdtalistă a omului de către om. 

n acest caz, deosebit de impor
tantă este unitatea tuturor for
țelor progresiste democratice, 
fără excepție.

Principala trăsătură a etapei 
contemporane a evoluției mon
diale constă în aceea că în pre
zent a crescut într-o măsură 
uriașă rolul mișcării comuniste 
internaționale în viața popoare
lor în lupta pentru rezolvarea 
problemelor fundamentale care 
frămîntă întreaga omenire.

Procesul revoluționar mondial 
se dezvoltă nestăvilit. Succesele 
lui vor fi cu atît mal mari, cu 
cît partidele marxist-leninis.te 
vor fi mai puternice și mai in
fluente. Calea spre comunism 
este calea unei lupte îndelungate 
și aprige.

A construi comunismul, a su
bliniat. în încheiere L. I. Brej
nev, înseamnă a transforma în
treaga viață socială pe o bază 
nouă, principial deosebită de cea 
a capitalismului. Aceasta în
seamnă a dezrădăcina obiceiuri
le și tradițiile generate în de
cursul mileniilor de societatea 
exploatatoare — psihologia și 
morala legată de proprietatea 
privată, neîncrederea între oa
meni aparținînd unor națiuni și 
rase diferite.
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