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Proletari din toate țările, uniți-vă! Ieri, Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST cum este cunoscut, 
două zile, Șahinșahul 
și soția sa au fost 
ai litoralului Mării

ANUL XXVI, SERIA II. Nr. 6568 6 PAGINI — 30 BANI MIERCURI 1 IULIE 1970 împreună cu pre- 
Consiliului de Stat
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DRUMURILE VERII STUDENȚEȘTI

ÎN AMFITEATRUL

MUNCII I

A BĂTUT A

GONGUL
De bună seamă, vacanța înseamnă odihnă. Pentru asta e 

dată. Totuși, vacanța aceasta nu va însemna numai odihnă. 
Mai precis, nu va însemna în primul rînd odihnă. Știam 

ă așa va fi de acum o lună, atunci cînd studențimea țării a ho- 
tărît să împartă vacanța cu munca.

Cu cîteva zile în urmă, ne interesam 
cum s-a concretizat această „împărțire“, 
conturul cifrelor, datelor și adreselor de 
S-au format zeci de brigăzi care să dea 
treburile țării, treburi obișnuite de vară, 
perioade a reconstrucției. în general putem spune că în va
canța aceasta vom întîlni în locuri de muncă extrem de dife
rite, o mare brigadă studențească, totalizind 12 000 de tineri, al 
cărui comandant de onoare va Ii spiritul datoriei.

Sint așteptați studenții. Opt mii de studenți iau calea me
seriilor agricole. Dorobanțu, Mangalia, Ostrov. Agigea, Pecica, 
Scînteia, ( oștești, Cărei, Odoreu, Banloc, Sînandrei — aici și 
în aite numeroase sate se stabilesc sediile taberelor de muncă. 
Alți o mie de 'studenți încep munca aspră de șantier. La Lo
tru ori la construcția drumurilor București—Pitești și Brașov— 
Gheorghieni, la amenajări și refaceri de drumuri. Numai fa
brica de cărămizi din București va benertcla, începînd de azi, 
de ajutorul a 2 000 de studenți brigadieri, după ce, două săptă- 
mîni, colegii mai mici de învățătură — elevii — și-au adus 
prinosul muncii lor.

Și iată că luni, din fața 
Academiei de studii economi
ce, au plecat primii 400 de stu
denți spre Nazarcea, Doroban
țu, Hîrșova. Au plecat și cei de 
la Drept — 150, și cei de la Ma
tematică, 220, și filologii...

Colegul nostru Ion Dancea ne 
informează din Timișoara că a 
fost prezent, cînd studenții ti
mișoreni au făcut „botezul“ 
muncii pe șantier.

LUCREȚIA LUSTIG
(Continuare în pag. a Ill-a)

la Consiliul (J.A.S.R. 
Informația a căpătat 
vară. Le parcurgem, 
o mina de ajutor la 
dar specifice acestei
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Un tovarăș, 
un prieten: 

SECRETARUL

Există cuvinte care sintetizea
ză — prin frecvența și caracte
rul lor lapidar — o epocă sau o 
mentalitate. Desigur, o epocă fe

brilă, al cărei puls accelerat se 
exprimă în alfabetul muncii, nu 
în cel al retoricii. în competi
ția nemiloasă cu timpul, limba
jul ,— în asemenea cazuri — de
vine mai sobru, mai concentrat. 
Cuvintele par, astăzi, a polariza,

în mod firesc, în jurul unor no- 
țiuni-pivot: „reconstrucție“, „an
gajamente suplimentare“... Ele 
nu constituie ticuri, ci laitmo
tive : ale hărniciei și solidari
tății tuturor, cu cei greu încer
cați de minia apelor.

Deși rostite cu aceeași gravi
tate pretutindeni, noțiunile res
pective capătă, acum, o rezonan
ță mai profundă în anumite ra-

• e • o •
Valoarea pregătirii

U.T.C. liceale asigură

De dinii
neața pînă

„De meserie sînt sudor me
canic, am lucrat și la Santie- 

. rul naval din ' Giurgiu, dar 
I din 1963 am venit aici, la

L Ulmi, soția mea e de aici, și 
\de atunci lucrez la cooperati
va agricolă, în sistemul de iri

zații...
\ In toamna lui '68, atunci

D. MATALĂ
\ontinuare în pag. Il-a)

INTRAREA
ÎN FACULTATE

• LA POLITEHNICĂ SE APUCĂ ANUL ACESTA UN NOU 
SISTEM DE NOTARE

• SE CERE, ÎN PRIMUL RÎND, VOCAȚIE PENTRU STUDIUL
INGINERIEI ;

• ANUL I ACTUAL A CERTIFICAT : SELECȚIA TREBUIE FĂCUTA 
SEVER, PE CRITERIUL VALORIC ;

• SFAT PENTRU CANDIDAȚI : NU APELAȚI NUMAI LA ME
MORIE ! LA ADMITERE PRIMEAZĂ GÎNDIREA

Convorbire cu prof. dr. docent 
GEORGE BĂRĂNESCU

rectorul Institutului politehnic din București,
despre examenele studenților din anul I și concursul de admi

tere — ediția
— Tovarășe rector, după se

siunea de examene din iarnă ați 
opiniat, cu prilejul unei consfă
tuiri, că studenții anului I de la 
Institutul politehnic alcătuiesc 
cea mai bună serie din ultimii 
20 de ani. Acum, după verifică
rile făcute la examenele din ac
tuala sesiune, vă mențineți pă
rerea ?

— Sint mulțumit că la această 
întrebare pot da un răspuns afir
mativ. Studenții anului I dobîn- 
desc în continuare rezultate me
ritorii. Diferența față de seriile 
precedente este esențială. Ea nu 
se reflectă numai în carnetele de 
note. Este vorba, în primul rînd, 
de o atitudine matură față de 
pregătirea profesională, dublată

1970.
de o mare putere de sinteză, de 
aptitudini pentru studiul ingine
resc și de pasiunea 
toare.

— După cum se 
care și-au început 
acest an universitar 
prima promoție a liceului de 
12 ani. Desigur, această realitate 
determină într-o mare măsură su
perioritatea față de celelalte pro
moții ale anului I. Dar este oare 
singura explicație 
mai bune obținute 
profesională ?

— Primul fapt

muncii crea-

știe, tinerii 
studenția în 
fac parte din

a rezultatelor 
în pregătirea

care trebuie

V. ADRIAN

(Continuare în pag. a V-a)

Se vizitează moderna uzină craioveană — „Electroputere“.

După 
timp de 
Iranului 
oaspeți 
Negre.

Marți, 
ședințele
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, Șahin
șahul Mohammad Reza Pah- 
lavi Aryamehr a vizitat Craio- 
va. Au sosit, de asemenea, la 
Craiova vicepreședintele Con
siliului de .Stat, Emil Bodna- 
raș, și oficialitățile române a- 
tașate pe lingă șeful statului 
iranian — Constantin Stătes- 
cu, secretar al Consiliului de 
Stat, Pavel Silard, ambasado
rul României la Teheran, ge- 
neral-locotenent 
Popa, locțiitor al 
relui Stat Major. 
Ardeshir Zahedi, 
facerilor externe 
Soltan Sanandaji, ambasado
rul Iranului la București, și 
alte persoane iraniene care-1 
însoțesc pe Șahinșah.

Drapele ale celor două țări 
împodobeau străzile străvechii 
cetăți a banilor, iar portretele 
Șahinșahului și al soției sale 
erau expuse în vitrinele ma
gazinelor. Discuțiile-se centrau 
invariabil asupra semnificației 
întîlnirii dintre șeful statului 
român și șeful statului ira
nian. asupra bunelor relații 
statornicite între Iran și 
România. România și Iranul 
au un limbaj comun în foarte 
importante probleme ale con
temporaneității : respectarea 
suveranității și independenței, 
respectul reciproc, colaborare 
reciproc avantajoasă. Animate 
de dorința de a sluji cauza în
țelegerii în viața internaționa
lă, România și Iranul acțio
nează pentru cooperarea și 
prietenia între popoarele lu
mii și oferă prin ceea ce în
treprind în planul relațiilor 
bilaterale, un modei de co
laborare între state cu orin- 
duiri sociale diferite.

Exprimînd sentimentele de 
adevărată prietenie și stimă 
ale întregii populații a aces
tui mare oraș al țării, care este 
Craiova, zeci de mii de cetă
țeni i-au fntimpinat in vizita 
lor pe suveranul Iranului și 
pe președintele Consiliului de 
Stat cu explozive manifestări 
de bucurie, cu flori, cu urale.

Constantin Băbălău, pre
ședintele Consiliului popular 
al județului Dolj, primarul 
municipiului Craiova, Ion Ză- 
vălean-u, precum și alte nota
bilități locale prezente Ia ae
roport, au adresat Șahinșahu-

Constantin 
șefului Ma- 

precum și 
ministrul a- 
al Iranului,
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muri ale producției industriale, 
solicitate mai intens de efortul 
colectiv îndreptat către lichida
rea pagubelor produse de cala
mități.

FABRICA DE CIMENT MED
GIDIA. întreprindere care li
vrează unul dintre pilonii de 
bază ai producției materialelor 
de construcție. Dincolo de desti
nația sa obișnuită, cimentul este

Cu acești tineri n-am discu- I 
tat despre aventură : erau de- • 
parte, veritabile puncte mo
bile ale unui peisaj familiar 
și dezinvoltura cu care se 
profilau pe dantelăria meta
lică mi s-a părut mai grăi

toare decit vorbele •

TINEREȚE,
EDUCAȚIE, 

RĂSPUNDERI /

imperios necesar zonelor sinis
trate. 11 pretind miile de clădiri 
avariate, sutele de km de șosele 
deteriorate etc„ etc. Cum răs
punde Fabrica din Medgidia a- 
cestor cerințe ? Mai întîi — in- 
trucît unitatea are problemele 
ei, nu întru totul soluționate — 
prin eforturile depuse pentru 
realizarea planului de producție. 
In al doilea rînd, prin hotărîrea

Ț
Ț
ț<

A VENTURA

lui și președintelui Consiliului 
de Stat urări de bun venit pe 
meleagurile oltenești. O gardă 
militară prezintă onorul. Un 
grup de copii oferă Majestății 
Sale, Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, și președintelui Nicolae 
Ceaușescu buchete de flori.

în uralele și aplauzele craio-

venilor veniți în întîmpinare 
la aeroport, cortegiul oficial se 
îndreaptă spre oraș. Drumul 
parcurge o oază de verdeață 
care desfată privirea. Țărani 
cooperatori aflați la muncă în 
livezi întrerup pentru cîteva 
clipe lucrul și ies la margine 
de drum să-i salute pe aleșii 
oaspeți.

Electroputere
își relevă virtuțile

Primul punct al itinerariu- 
lui este Uzina Electroputere. 
Simbol al dezvoltării indus
triale a Olteniei de astăzi, com
plexul de fabrici de la intrarea 
în Craiova se înfățișează ca un 
dinamic și viguros centru al 
industriei construcțiilor de 
mașini. De aici iși iau drumul 
pe magistralele de oțel ale pa
triei. pe arterele feroviare ale 
altor țări, cunoscutele locomo
tive electrice și Diesel electri
ce ..Electroputere“. Aici se 
produc transformatoare de for
ță de mare putere, agregate a 
căror autoritate tehnică s-a

impus în peste 20 de țări ale 
lumii. Emblema uzinei „Elec- 
troputere“ este, de asemenea, 
însemnul distinctiv a nu
meroase tipuri de motoare e- 
lectrice și aparataj de medie și 
înaltă tensiune. Toate aceste

remarcabile performanțe teh
nice sint mărturii ale coordo
natelor industriale pe care, a- 
semenea multor altor localități 
ale țării, s-a înscris în anii 
socialismului și orașul Cra
iova.

Făuritorii bijuteriilor tehni
ce de mare complexitate, care 
sint pț^usele electrotehnice 
realizijBfeici, au primit cu 
dragoMBfcu multă prietenie, 
pe șcWT statului nostru, 
Nicolae Ceaușescu, pe înaltul 
oaspete, Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi.

Din discuțiile pe care le-am 
surprins în momentele ce 
au premers sosirea la uzi
nă, în'-timpul vizitei, am reți
nut faptul că ea este interpre
tată ca un semn ai dorinței

N. POPESCU-BOGDĂNEȘTI 
NICOLAE DRAGOȘ 
ADRIAN IONESCU
(Continuare în pag. a V-a)

LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Astăzi, 1 iulie, în jurul orei 9,45, posturile noastre de ra

dio și televiziune vor transmite plecarea din Capitală a Ma
iestăților Lor Imperiale — Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, și împărăteasa Farah.

• •••••

de a transpune în realitate an
gajamentele suplimentare. Și a- 
nume: un supliment de 5 000 tone 
ciment și 10 km tuburi azbo, in 
valoare totală de 1 460 000 lei.

N. BALTAG
GH. GHIDRIGAN

(Continuare in pag. a 111-a)
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CU „A“ MARE (1)
Un om calcă agale liniștea 

străzii. Altul apasă cu un gest 
obosit butonul veiozei. Un scin- 
cct sparge în două noaptea din 
jurul maternității, 
aceasta, în timp ce 
își deapănă firesc 
unuia dintre noi — 
chimistului, călătorului 
întîmplă ceva neobișnuit. A- 
VENTURA — cuvintul cu rezo
nanțe magice, mirosind vag a 
frunză proaspătă de castan și a 
praf de pușcă — se insinuează 
discret în casa noastră, în viața 
și în munca noastră.

Venită de foarte departe, a- 
ventura refuză să-și lepede aura 
de mister cu care a călătorit 
prin timpuri.

Cine este, de fapt, această fată 
Morgana la care visează timidul

în clipa 
cotidianul 
existența, 

pietonului, 
i se

cu tîmple încărunțite, o caută 
disperat adolescentul și o re
cunoaște '— după o matură chib
zuință — adultul ? Se poate 
vorbi de o V1RSTĂ A AVEN
TURII ? Este un fenomen spo
radic sau o COMPONENTA fi
rească a existenței ?

Ce SEMNIFICAȚII ii acordă 
tineretul de astăzi ? Cu ce hai
ne o împodobește generația pen
tru care grefele cardiace nu mai 
sint un mister, iar luna a de
venit un 
călătorie

popas posibil intr-o 
de concediu ?
DE RĂSPUNSURI100

— O SINGURA DEFINIȚIE

_lggorii sociale diverse (43 mun- 
^fntori, 21 țărani cooperatori, It 

elevi, 17 studenți, 3 fără ocupa
ție), cu parametri de virstă între 
1'4 și 26 de ani, au oferit răs
punsuri sensibil diferite, 
pentru absolventul de 
medie Gheorghe Glement 
tura este „cea mai mare 
zare în viață“, pentru inginerul 
mecanic Duțu Tomescu înseam
nă „să-ți pice pe cap o chestie 
nemaipomenită pe care să n-o 
poți rezolva decit tu“. Alte defi
niții : „Ceva care vine peste 
noapte și te prinde fără să-ți dai 
seama“ (Vasile Budeanu — ță-

Dacă 
școală 
aven- 
reali-

a
Rugați să încerce o definire 
noțiunii, 100 de tineri, de ca-

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a lV-a)

Lecția
Artistului

de GEORGE IVAȘCU

CAM 1 500 vizitatori zilnic — aceasta e media pe care 
o înregistrează Expoziția Brâncuși de la Muzeul de Artă 
al Republicii Socialiste România. E o cifră record, ates- 
tînd mai bine decit orice gradul de interes și, prin a- 
ceasta, evoluția receptării estetice, a gustului marelui 
public. Tn ciuda faptului că expoziția este înghesuită în- 
tr-un compartiment la etajul II, că în loc de catalog ve
dem (procedeu nemaiîntîlnit !) cîte o foaie dactilografiată 
aruncată pe lingă unele sculpturi, se demitizează fla
grant prejudecata că accesibilitatea implică neapărat o 
cit mai fidelă re-producere a Naturii, a „Realității". Dim
potrivă, Brâncuși demonstrează că arta este re-creare 
(în parametrii a ceea ce constituie originalitatea artistu
lui) și că numai ca atare ea deschide cîmpul larg al 
emoției estetice, al le-trăirii, la scara individuală, a ac
tului de creație respectiv.

Marii artiști, sînt cei care oferă prin însăși opera lor o 
lecție de artă cu valabilitate universală. Brâncuși se nu
mără printre aceștia, spectacolul de valori pe câre-l ofe
ră cele aproape 50 de opere ale sale depășind toate con
tingențele. Expoziția de la Muzeul de Artă al Republicii 
este un univers în sine, cu o dinamică de o forță demon
strativă unică. Ca Picasso în pictură, Brâncuși al nostru a 
revoluționat sculptura secolului XX. De la „Cumințenia 
pămîntului" și „Rugăciune", de la „Somnul la „Copil 
dormind" și „Muza adormită", apoi la primul portret (din 
1913) al „Domnișoarei Pogany" (ultimul în bronz șlefuit, 
fiind din 1933), privitorului i se impun tot atîtea momente 
ale acestui proces de originală dialectică a creației brân- 
cușiene : de la ilustrarea Naturii, în datele ei aparente, 
pînă la esențializarea aceleiași Naturi, prin abstragere, 
în datele ei cele mai profund semnificative. Celelalte 
piese din expoziție o demonstrează încă mai revelant : 
„Pasarea în spațiu", „Cocoșul", „Regele Regilor", „Torsul 
de tînăr", „Adam și Eva", creații din deceniul al patru
lea. Să adăugăm la acestea cele cîteva imagini fotogra
fice ale Atelierului din Impasse Ronsin, la Paris, imaginile 
artistului însuși la diferite vîrste, dominate de cea a „Co
loanei nesfîrșite" de la Tg. Jiu, cu „Masa tăcerii" de acolo 
Un întreg florilegiu, șugerînd una din cele mai dense și 
eficiente lecții de artă, — de la faza „redării" (imaginii 
curente a Naturii), pînă la cea (cît de evoluată !) a Ideii 
(zborului, a elementului-prim, a unui nou plan al Reali
tății). Și toată această miraculoasă fenomenologie a spi
ritului exprimată nu în cifre, nu în formule matematice, 
ci concretizată artistic, inefabilul căpătînd pondere, iar 
ponderea materială, ca a „Pasării măiastre", înscriind di
namica unei sonde lansate spre Infinit. „...Misterele înseși 
ale lumii și tainele originale pe care —- infuz — el le-a 
cunoscut din totdeauna. Acest înțelept, acest primitiv ră- 
mîne una din cele mai mari figuri ale a.rtei tuturor tim
purilor". O spune prestigiosul critic de artă Jean Cassou 
în a sa „Panorama des arts plastiques contemporaines", 
(Paris, 1960, p. 262).

Lecția lui Brâncuși, artistul validat la scară universală, 
este mai penetrantă decît ne imaginăm. Ea reconsideră 
prin propriile-i forțe tot ceea ce — cu ani în urmă — 
fusese pus în umbra unui obscurantism estetic greu de 
iertat. Să stăm, dar, astăzi sub semnul generozității celui 
ce a creat „Coloona infinită" — sublim monument și, 
totodată, cea mai impunătoare prezență pe solul româ
nesc a ceea ce ne place a numi Artistul în Cetate. Și să 
ne înfiorăm de mesajul lui peste timp și peste noi : 
„Bucuria pură — iată ceea ce vă dăruiesc".

și „Rugăciune", de la „SomnuF la „Copil 
" jI portrei (din 

bronz șlefuit.
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BRĂILA :

AUR“LOTCA DEa tinerilor

0 inițiativă
Festivalul de muzică de cameră - Brașov 19701

cercetători

în pedagogie

începînd de ieri, timp de 
două zile, Biblioteca Cen
trală Universitară găzdu
iește o manifestare științi
fică deosebită. E vor
ba de materializarea unei 
inițiative a organizației 
U.T.C. de la Institutul de 
Științe Pedagogice.

După luni de studii și 
investigații, tinerii cercetă
tori ai Institutului s-au 
întrunit într-o micro-se- 
siune științifică a lor. Lu
crările pe care au început 
să le susțină și să Ie dez
bată sînt reunite sub titu
latura : „Metodologia cer
cetării științifice 
gogie“.

într-adevăr, o 
generală foarte 
pentru cei care 
început într-ale 
un subiect generos care le 
va permite substanțiale 
concluzii pentru activita
tea de viitor. Fapt care 
cere aprecieri lăudabile la 
adresa organizației U.T.C. 
pentru o asemenea iniția
tivă.

Lotca de aur 
festivalul și con
cursul • de muzică 
ușoară românească 
organizat de Comi
tetul municipal Brăi
la al U.T.C. -* ne- 
maiputîndu-se des
fășura la data ante
rior anunțată, va , 
ieși în larg astăsea- 
ră, în cea de-a doua 
ediție, eșalonată
de-a lungul primelor 
cinci zile ale lunii 
iulie.

Perioada care s-a 
scurs de la încheie
rea fazelor de pre- 
selecție a fost folo
sită din plin de că
tre organizatori și 
participanți, care 
și-au unit eforturile 
pentru a conferi o 
ținută cît mai co
respunzătoare aces-

la a doua ieșire»
tei manifestări. S-a 
avut astfel în vede
re, în primul rînd, 
pregătirea cît mai 
minuțioasă a concu- 
renților (care au 
luat parte, săptămî- 
nal, la cîte două re
petiții) remarcîn- 
du-se strădania fie
căruia pentru o in-

terpretare la un ni
vel artistic cît mai 
ridicat, ceea 
contribui 
în măsură 
toare, la reușita fes
tivalului, 
strădania 
ților este 
nici organizatorii nu 
și-au precupețit

ce va 
desigur, 
hotârî-

Și dacă 
concuren- 
evidentă.

e-

în peda

tematică 
potrivită 

se află la 
cercetării,

li. L.

Curse fle galop 
la Flangdflh
întreprinderea agricolă de 

stat Mangalia, deținătoarea unei 
herghelii de clasă, a deschis în 
zona turistică Mangalia Nord un 
hipodrom destinat curselor de 
galop. S-a creat posibilitatea 
prezentării cailor de rasă cres
cuți aici, mulți dintre ei cîști- 
gători ai. unor concursuri națio
nale și internaționale. în fieca
re joi și duminică sînt organiza
te curse de galop, la care parti
cipă întregul lot de 120 de cai. 
Amatorilor de călărie, herghelia 
le pune la dispoziție un lot de 
80 de cai de curse pentru în
chiriat.

în larg
forturile. Programa
te inițial în 
spectacolele se 
desfășura ' 
clubului 
„Progresul“,

sală, 
vor 

în arena 
Uzinei 

„__ arenă
căreia i se conferă 
o ținută demnă de 
o asemenea mani
festare, La lucrările 
de reamenajare a a-

renei, o contribuție 
însemnată și-au a- 
dus-o elevii Grupu
lui școlar de con
strucții, în cadrul a 
numeroase ore de 
muncă patriotică. în 
centrul 
stat, i 
firesc, 
unui < .
plăcut, ai cărui be
neficiari vor fi, în 
egală măsură cu 
concurenții și spec
tatorii. Participarea 
„hors-concours" a 
unor cunoscuți so
liști de muzică u- 
șoară va fi in stare 
să răspundă exigen
telor publicului
brăilean, care 
avea ocazia să 
întîlnească Cu
haela Mihai, Maria
na Bădoiu, Petre

l atenției a 
cum era și 

asigurarea 
cadru cit mai

Geambașu, Nicolae 
Suciu și alții.

Scontînd pe afir
marea unor talente 
valoroase, ca și la 
ediția 
fapt,

va 
se 

Mi-

trecută de 
organizatorii 

și-au propus să al
cătuiască, după fes
tival, un 
care va 
scenă un 
de varietăți.

Mai merită reținut 
faptul că festivalul 
— ale cărui fonduri 
de încasări vor fi 
virate în „Contul o- 
meniei“ — se află șî 
acum în atenția Te
leviziunii române, 
care și-a anunțat 
prezența între 1 și 5 
iulie la Brăila.

ansamblu 
pune în 
spectacol

I. BELCIUGAN

a Cvarte- 
duioșia și 
în cvarte-

ră simplă și plastică 
tului lui Mihail Jora, 
tensiunea, sa au găsit 
tiștii clujeni muzicalitate și in
teligență.

în sfîrșit, în prima parte a 
Concertului de ieri seara, am 
ascultat Reuniunea camerală 
„Pro Musica“, formație locală 
care ne-a demonstrat, ca și in 
cazul Orchestrei de cameră exis
tentă la Brașov, deosebite valori 
interpretative. ,

IOSIF SAVA

Prin telefon de la trimi
sul nostru special.

Deschizînd Festivalul, Nicolae 
Călinoiu, director al Direcției 
Muzicii din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, sublinia 
faptul că noua manifestare artis
tică nu-și propune a fi o compe
tiție, iar formațiile și programe
le Festivalului nu se opun, ci se 
conjugă într-un efort colectiv- 
jalon al etapei ectuale în evolu
ția creației și interpretării muzi
cii de cameră, cel a cărui cul
tivare e întotdeauna o cale de 
înțelegere în esență a fenome
nului muzical.

Festivalul de la Brașov nu și-a 
propus, într-adevăr, a oferi cla
samente sau lauri dar, de Ia pri
ma manifestare, din momentul 
în care corul „Madrigal“ a ridi
cat „ștacheta“ spre zonele per
fecțiunii interpretative, o puter
nică emulație creatoare domină 
serile muzicale.

La ora cînd transmitem aces
te rînduri s-a încheiat și cea de 
a treia zi a Festivalului. Pe 
estradele Festivalului s-au mai 
perindat formații de prestigiu, 
unele dintre ele cu bogate pal
maresuri de succese internațio
nale, cvintetul „Concertino" (ca
re s-a bucurat și de astă dată 
de colaborarea sopranei Emilia 
Petrescu), formația „Musica 
Nova“ și cunoscutul cvartet clu
jean, avîndu-1 drept prim' violo
nist pe Ștefan Ruha.

„Musica Nova“, ansamblu for
mat din muzicieni de cea mai 
înaltă clasă, și-a propus să adu
că în această tribună a genului 
cameral, ecouri ale creației con
temporane românești. Cele patru 
piese semnate de Adrian Rațiu, 
Dan Constantinescu, Ludovic 
Feldman, Dumitru Bughici, con- 
turînd patru personalități dis
tincte, vizînd diversificări stilis
tice și concepte de organizare 
muzicală proprii frontului nostru 
componistic, s-au bucurat, și 
astă dată, de tălmăciri pline 
vibrație.

Ieri seară am ascultat și 
primii reprezentanți ai Cluju
lui, la Festivalul din Brașov : 
Cvartetul de coarde al Filarmo
nicii din vechiul centru artistic 
transilvănean. Muzicienii clujeni 
ne-au oferit două opusuri defini
torii pentru înțelegerea coloritu
lui bogat al perfectei omogeni
zări și sincronizări a celor patru

instrumentiști. Cvartetul în Do 
minor de Mihail Jora, scris în 
1926, devenit purtător al Cvarte
tului adăpat la izvoarele melo
sului românesc și Cvartetul în 
La minor de Johannes Brahms, 
o pagină în care regăsim toată 
pasiunea și incandescența mare
lui compozitor german. Scriitu-

î'iiiHiiiiHimHiHiHmHiiHimiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiii'.
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(Urmare din pag. I) își pe secretarul satului și in
tram în casele oamenilor. Am 
vorbit, așa, cu o mulțime de 
băieți și fete, cu părinții lor, 
am aflat ce anume își doreau 
și le lipsea cam de multă 
vreme. Vă închipuiți ce: o 
horă, un bal, un film, M-am 
angajat, știind prea bine că 
îmi luam o mare răspundere, 
să li se asigure distracția săp- 
tămînală, un film care să a- 
jungă și în satul lor. Eram 
convins că în felul acesta îi 
cîștig și pentru alte acțiuni. 
Insă fără îndoială că eu nu 
mă puteam duce în fiecare 
săptămînă dintr-un sat în altul. 
Totul era să le imprim obiș
nuința de a acționa singuri. 
Un acordeon, o minge, astea 
erau ușor de găsit, mai greu 
era să-i aduni pe toți sau 
măcar cîțiva. Am reușit și 
asta. O dată — de două ori 
am făcut-o eu, pe urmă a în
cercat și secretarul satului, 
pînă cînd au prins gustul și 
au început ei singuri să se 
caute. Cred că așa mi-am res
pectat și promisiunea făcută.

Asta nu înseamnă că acum 
nu mai pun piciorul prin res-

am fost ales secretar U.T.C. 
pe comună. Mai fusesem și 
înainte, secretarul organizației 
unui sat, dar acum era altce
va, cădeau în răspunderea 
mea toate cele opt sate, cîte 
are comuna Ulmi după reor
ganizarea administrativă. De 
la unul la opt, vă închipuiți 
că nu e deloc de glumit și, ca 
să vă spun drept, m-am cam 
scărpinat după ureche la în
ceput. Dar mi-am luat inima 
în dinți și le-am promis băie
ților : vă dau cuvîntul meu 
că o să se simtă și în comuna 
noastră că există o organizație 
U.T.C. După aceea, parcă n-a 
mai fost atît de greu. Trebuia 
doar să mă țin de cuvînt. 
Nici nu știu dacă am rostit 
cuvintele astea cu voce tare, 
în angajamentul de la sfîrșitul 
ședinței de alegeri, sau dacă 
mi le-am spus numai mie în
sumi, în gînd, dar de spus, le 
spusesem cu siguranță. Apu
casem să promit în fața în
tregii organizații comunale—• 
iar promisiunea făcută e da
torie curată.

O INVITAȚIE
Scrisori către redacție

Aseară la orele 22,30 redac
torul șef a lecturat ultimele 
scrisori ale zilei. Printre ele 
s-a aflat cea pe care o publi
căm mai jos :

„Tovarășe redactor șef,
Rugăm a consemna in pagini

le ziarului ce dv. îl conduceți, 
următoarea acțiune ce o redăm 
mai jos:

Noi, elevii clasei a VlII-a C, 
de la Școala generală de 10 ani, 
nr. 4, municipiul Piatra-Neamț, 
am renunțat la reuniunea de 
sfîrșit de an pentru care aduna
sem 750 lei și am cumpărat re
chizite școlare pentru clasa a 
VlII-a de la Școala generală din . 
Fundeni, județul Galați.

Alături de rechizite școlare, 
am donat și un număr de 60 
cărți de lectură particulară din 
bibliotecile noastre personale.

Spre litoral, cu
în această perioadă de vîrf a 

activității turistice s-au luat 
măsuri pentru asigurarea unor 
cît mai bune condiții de tran
sport a celor veniți la odihnă și 
tratament pe litoral. Șapte tre
nuri cu mers de accelerat, pre
cum și rapidul „Tomis“ fac, le
gătura intre Capitală și stațiuni
le litoralului. De asemenea, în

Totul a pornit de la penultima 
oră de dirigenție din acest an 
școlar, cînd am discutat tema : 
„Oamenii, sînt mai tari decît sti
hiile naturii“, cu care prilej tova
rășa dirigintă Munteanu Virginia, 
ne-a prezentat un vast și impre
sionant material despre lupta oa
menilor cu stihiile naturii.

O. dată cu micul nostru dar, 
transmitem tuturor colegilor de 
la școala generală din Fundeni, 
multă sănătate, spor la învățătu
ră și o vacanță plăcută".

Semnează:
O inimă mare, plină de dra

goste, inima clasei a VlII-a C, a 
Școlii generale nr. 4, municipiul 
Piatra-Neamț.

Scrisoarea se încheie cu un
P. S. — Azi 26 iunie, am expe

diat din gara Piatra-Neamț, cole
tul cu buletin de mesagerie nr.

curînd va fi pus în circulație ex
presul „Mamaia“, care va par
curge distanța București—Man
galia cu viteze de pînă Ia 120 
km pe oră. El se va adăuga ce
lor două trenuri accelerate : 
Mangalia—Timișoara Și accele
ratul „Moldova“, puse în circu
lație începînd cu această săp- 
tămină.

Fotografia alăturata se vrea o invitație la odihnă și recreere 
în pitorescul loc Sovata. Aici, din fonduri proprii, Comitetul 
județean Mureș al U.T.C. a amenajat o tabără cu 23 de căsuțe- 
camping. Cochete, pierdute printre verdeața abundentă, căsu- 

țele-camping vă așteaptă cu... tot confortul

Foto i ANDREI CZERAN

de 
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Secretarul U.T.C
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TRICULELE
ciclopice ?

lin atractiv
reper turistic

Inițiativa la zi

EDITURA STADION

EDITURA ALBATROS

Au fost acordate brevete de 
invenție unui colectiv de specia-

• MOMENT EMOȚIONANT la Hîrtoape : moș Ștefan Costache, 
vechi activist cultural, a împlinit respectabila vîrstă de 70 de ani. 
In semn de dragoste și respect pentru cel care de atîtea ori le-au 
îndrumat pașii, elevii i-au închinat un bogat program artistic, 
la căminul cultural. (V. Văcărița).

va putea amenaja 
în turnul dinspre 
celelalte două, cî- 
pentru găzduirea

POMPILIU 
VOfCULEȚ-LEMENY

turcă „trei turnuri“. De 
triunghiulară, clădite din 

înnegrită de timp, cu baza 
drumul național nr. 57 și 
spre Dunăre, turnurile ce-

EDITURA DACIA — CLUJ

Dorel Dorian : „Ficțiuni 
pentru revolver și orches
tră“ lei 4,75.

instalații

Ion Vlad : „între analiză 
și sinteză“ lei 6,25: Mircea 
Zaciu : „Glose“ lei 8,75.

L .

Mihai Bîra : „Schiul al
pin“ lei 8,00.

Materia primă — inteligența

[ëfrieniü CONDAMNAȚI-

Triculele, astfel 1 se spune ce
tății cu trei turnjari de piatră — 
de formă prismatică, ce se înalță 
pe malul Dunării, puțin mai la 
vale de Svinița, la 45 km mai sus 
de Orșova. Triculele înseamnă în 
limba * w ■ ■ -
formă 
piatră 
spre 
vîrful r
tății înalte de 15—20 metri, închid 
o întindere de 5 000 m.p. Cetatea 
— care datează de pe vremea ro
manilor, a fost stăpînită de bi
zantini și reîntărită pe la 1550 de 
către voievozii sîrbi și români, 
fiind folosită în luptele comune 
împotriva turcilor. Intr-o gravură 
făcută după o acuarelă a picto
rului englez W. H. Bartlett, care 
a călătorit prin țara noastră în 
1843, se vede că pe atunci turnul* 
dinspre Dunăre‘încă mai era unit 
cu restul cetății prlntr-un pod 
de lemn, pe sub care trecea un 
drum ce coboară și acum la malul 
apei. Celelalte două turnuri sînt 
clădite tot pe stînci, dar ceva 
mai sus, cel de la Dunăre, părînd 
a fi un fel de „avangardă“ a 
acestora.

Astăzi, ambianța valorosului 
monument se schimbă, datorită 
barajului Dunării de la Gura Văii, 
care formează un mare și lung lac

FEMEIE : rulează la 
9; 11,30; 14; 16,30; 19;

DE A TE NAȘTE :
Festival (orele 8,30; 

18,30; 21), Favorit (o_ 
15,30; 18; 20,30), Fero- 
9,30; 12,15; 15; 17,45;

depărtarea elementelor nocive 
...---- neînlățurabile prin nici una din ■

liști de la Institutul de cercetări . tehnologiile cunoscute și aglome
rare la cald g pulberilor de ce
nuși de pirită într-o singură 
operație,’ ceea ce permite obți
nerea unor materii de calitate 
superioară, utilizabile în furna
le sau alte agregate siderurgice 
etc. Metoda nu necesită agrega
te și instalații industriale spe
ciale.

metalurgice din București, alcă
tuit ,(iin dr. ing. Iosif Tri&șa, 
ing. Nicolae Iatan și ing. Sta'țita 
Lucia Dumitru pentru realizarea 
unor procedee rapide de prelu
crare a cenușilor de pirită. A- 
vantâjele folosirii tehnologiilor 
propuse de inginerii bucureșteni 
sînt multiple : se realizează în-

■ ■■■■■■■■■■■■

CADRAN 1 
STIINȚIFICJ

Progresele fizicii nucleare 
sînt indisolubil legate de creș
terea capacității acceleratoare
lor. Dar cu cît acceleratorul e 
mal puternic, cu atît proiecta
rea, construcția și reglarea sa 
costă mal scump. Primul ci- 
clotron, inventat și construit 
de savantul american E. La- 
wrence în 1930 nu depășea o 
miime de GeV; dar el nu a 
costat decît 1 000 de dolari. 
Sincrofazotronul Laboratorului 
național de la Brookhaven are 
o putere de 33 GeV — la con
strucția lui au luat parte sute 
de firme, Iar costul instalației 
s-a ridicat la 34 milioane de 
dolari. După cum se vede, ra
portul între putere șl cost este 
același în deceniul VI ca și în 
1930. Se poate observa în ace
lași timp că în 30 de ani in
vestițiile au crescut de zeci de 
mii de ori ! Dacă ele vor con
tinua să crească în același 
ritm, pînă la sfîrșitul secolului 
construirea acceleratoarelor 
gigant va presupune eforturi 
financiare depășind cu mult 
posibilitățile oricărui stat. Or, 
cursa spre gigantism se află în 
plină desfășurare. In 1967 la 
Serpuhovo, lîngă Moscova, a 
intrat în funcțiune un accele
rator de 75 miliarde electron- 
volți (75 GeV). In Statele Uni

te se construiește acum un ac
celerator de 200 GeV, iar în 
U.R.S.S. se află în faza de 
proiectare altul, de 1 000 GeV. 
Savanții fac tot posibilul pen
tru a reduce costul acestor in
stalații ciclopice. De pildă, deși 
acceleratorul de la Serpuhovo 
este de 7 ori mal puternic de
cît cel de la Dubna, electro
magnetul său a fost micșorat 
cu 50 la sută în raport cu al 
acestuia. Reducerea e lmpor-

ACEASTĂ
Patria (orele
21.30) .,

DREPTUL 
rulează la 
11; 13,30; 16; 
rele 10; 13; : 
viar (orele
20.30) .

TIMP PENTRU A TRĂI : rulea
ză la Victoria (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 20.45).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚĂ : 
rulează la Capitol (orele 16,30; 
18,45: 21).

AM ÎNTILNIT ȚIGANI FERI
CIȚI : rulează la Capitol (orele 
9.15; 11,30; 14).

SALARIUL GROAZEI: rulează la 
Sala Palatului (ora 19,30), Lucea
fărul (orele 9; 12; 15; 18; 21), Me
lodia (orele 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 
20,30).

VRĂJITORUL : rulează la Doi
na (orele 11,30; 13,45; 16).

ASTĂ SEARĂ MĂ DISTREZ : 
rulează la Doina (orele 18,15: 20,30).

CU DIRIJABILUL SPRE POLUL 
NORD : rulează la Timpuri noi

Foto : ȘT. IGNAT

tantă, deoarece electromagne- 
tul reprezintă jumătate din 
costul unui accelerator. Așa 
„ușor" cum e, electromagnetul 
de la Serpuhovo cîntărește to
tuși peste 20 000 tone. El este 
alcătuit din 120 de elemente 
a cîte 200 t, îngropate în sol 
cu o nrecizie de asamblare ce 
nu are voie să depășească o 
zecime de milimetru ! Acestea 
nu sînt singurele probleme 
tehnologice ce complică și 
scumpesc construcția accelera-

toarelor. în inelul de oțel, cu 
o secțiune de 200 cm patrați șl 
o circumferință de 1500 m tre
buie menținută o presiune de 
două milionimi de atmosferă. 
A menține 30 m cubi la o ase
menea presiune, în ciuda sute
lor de branșări, este extrem de 
dificil. Or, acest uriaș este un 

. pitic în comparație cu”'âccele- 
ratorul de 1 000 GeV al cărui 
diametru va depăși 6,5 km.

Acum 3 ani, în Uniunea So
vietică a fost construit un ac
celerator de un tip nou, bazat 
pe ciocnirea unor fluxuri de 
partlcole ce vin din sens con
trar. Instalații asemănătoare 
au fost construite apoi în 
Franța șl Italia. In loc ca 
particolele accelerate să lo
vească o țintă imobilă, ele se 
izbesc de un jet de particole 
sosind din sens contrar. Dacă 
fascicole de protoni și antl- 
protoni accelerați la 25 GeV se 
ciocnesc, eficacitatea instala
ției este egală cu cea a uneia 
clasice de 1300 GeV, al cărei 
cost s-ar ridica la 1 miliard 
de dolari. Prin noua tehnică 
se creează perspective de re
ducere considerabilă a costului 
acceleratoarelor și deci de... 
accelerare a progreselor cu
noașterii umane în domeniul 
microcosmosului.

CADRAN

de acumulare, ce se va întinde 
pînă dincolo de Svinița. Dat 
fiind faptul că nivelul apelor va 
fi mult mal ridicat, se fac lucrări 
de întărire a malului, pentru ca 
să nu fie slăbite temeliile Tricu- 
lelor, renunțîndu-se la proiectul 
de a fi demolate șl refăcute pe 
insula Șimian.

In schimb, se 
un „belvedere" 
Dunăre, iar în 
teva încăperi . 
turiștilor, ce vor fi atrași de noua 
frumusețe a acestor locuri. Pe 
drumul național lîngă care se află 
Triculele sugerăm că ar fi nimerit

să se clădească un motel, de care 
se simte nevoie pentru ușurarea 
autoturismului în Clisura Dunării, 
cu atît mai mult cu cît aceasta 
capătă acum înfățișări noi pe toa
tă întinderea sa, devenind din 
fluviu un lac lung de vreo 60 km, 
ceea ce îi dă dreptul să fie numit 
șl... marea cea mică a Dunării, 
spre deosebire de „Marea cea 
mare" din titulatura lui Mircea cel 
Bătrîn, care a stăpînit și el aceste 
locuri, ce făceau parte din vechiul 
Banat al Severinului.

• ÎNT1LNIRE LA STRUNGA. Șase sute de tineri metalurgiști 
ieșeni s-au întilnit cu laminoriști din Roman, petrecînd o zi la 
Strunga. Cu acest prilej, formațiile artistice ale celor două uzine 
au susținut un interesant program, urmat de competiții spor
tive — fotbal, handbal, volei. Cîștigătorilor li s-au înmînat cupe, 
diplome și plachete.

• TINEREȚEA PE ȘANTIERE. Patru mii de elevi din județul 
Botoșani petrec ore la temperatura înaltă a muncii patriotice, 
pe diverse șantiere ; la întreținerea culturilor agricole, la com
baterea eroziunii, desecări, pe șantierele arheologice de la Stîn- 
cești, Ripiceni și Htidum, locali tăți in care s-au descoperit urme 
care atestă existența aici a unor așezări paleolitice, traco-getice 

și feudale. (Gheorghe Jauca).

(orele 9—17). Program de docu
mentare românești în premieră 
(orele 19—21).

STRĂINII : lulează la Republi
ca (orele 9,15; 11,15; 13,30; 16,30; 
19; 21,15), Modern (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 10; 18,15; 20,15), București
(orele 8,30; 10,30; 12,45; 14,45; 16,45; 
19; 21).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Central (orele 9,15 11,30; 
13,45; 16; 13,15; 20,30), Aurora (ore
le 9: 11.15: 13,30: 16: 18,15).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Lumina (orele 9—16,15 în continua
re ; 18,30; 20,45).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Excelsior (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la Grivița (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30), Floreasca (0- 
rele 10; 15,30; 18; 20,30), Arta (orele 
15,30: 18).

AVENTURII-E LUI 
lează la înfrățirea 
17,45; 20).

UN OM PENTRU
TE : rulează la Buzeștl
15,30; 18).

ACȚIUNEA „VULTURUL" : ru
lează la Dacia (Orele 8,45—20,30 
în continuare).

HUAN : ru-
(orele 15,15;

ETERNITA-
(orele

DANSIND SIRTAKI : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16; 18,15).

WARLOCK : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Lira (orele 
15,30; 18).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Drumul Sării (orele 
16; 18; 20).

CĂLDURA : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Giuleștl (orele 
15,30; 18; 20,30).

UN CUIB DE NOBILI : rulează 
la Cotroceni (ora 20), GHICI CINE 
VINE LA CINA (orele 15,30; 17,45).

URMĂRIREA : rulează la Pa
cea (orele 15,45; 18; 20).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Crîngașl (ore
le 15,30; 18; 29,15).

FERESTRELE TIMPULUI : ru
lează la Volga (orele 16; 18,15; 
20,30).

ADELHEID : rulează la Viitorul 
(ora 20,30) și BĂNUIALA (orele 
15,30: 18).

CEI 1000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Mio
rița (orele 11,15; 17,30; 20).

VISĂTORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18). 
Flamura (orele 11; 16; 18,15; 20,30).

CAZUL SERGENTULUI GRIȘA :

rulează la Popular (ora 10), EX
PLOZIE IN MUNȚI (orele 15,30; 
18: 20.15).

CASTELUL
LOR : rulează la Munca (orele 16; 
lâ; 20).

NOAPTE CU CEAȚĂ : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

AL s-LEA . rulează la Flacăra 
(orele 15.30; 18; 20,15).

RIO BRAVO ; rulează la Vitan 
(ora 16).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18).

24—25 NU SE ÎNAPOIAZĂ : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 18).

MINĂSTIREA DIN PARMA 
(ambele serii) : rulează la Cinema
teca — Union »• 19 1R' -
ARTICOLUL

(orele 9; 12,15) ;
420 : (ora 15,30) ;

lează la Buzeștl (ora 20,30).
DANSIND SIRTAKI ; rulează Ia 

Bucegi (ora 20,30).
WARLOCK : rulează la Unirea 

(ora 20,30).
JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 

SECRET : rulează la Lira (ora 
20,30).

AFURISITUL de BUNIC : ru
lează la Aurora (ora 20,30).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE
RIEI : rulează la Arta (ora 20.30).

RIO BRAVO : rulează la Vitan 
(ora 20,30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Rahova (ora 20,30).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Progresul-Parc (ora 20,15).

VÎNĂTORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Moșilor (ora 20,30).
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M-am apucat de treabă cu 
nădejde. Erau o mulțime de 
lucruri de făcut, sau, poate 
așa mi se părea mie, cum 
eram proaspăt secretar. Ori
cum, trebuia s-o încep de 
undeva și aveam impresia că 
totul se cerea rezolvat ime
diat, pe loc, că nimic nu se 
poate amina pe mîine. Am în
ceput, totuși, cu un singur 
lucru : cu evidența... Nu, să 
nu vă închipuiți că din cine 
știe ce înclinații contabili
cești. Voiam pur și simplu să 
știu exact cu cine pornesc la 
drum, pe ce forțe mă pot bi
zui. Iar în privința asta era o 
adevărată harababură. Am 
convocat imediat activele din 
comună și am pornit o trea
bă gospodărească, un fel de 
nou recensămînt: din casă în 
casă, din om în om. Cîteva 
zile la rînd, pînă seara tîr- 
ziu. Eu însumi mi-am repar
tizat un sector și participam 
totodată și la acțiunea celor
lalte colective, pe cît îmi sta 
în putință. Este de altfel un 
principiu pe care îl păstrez, 
zic eu, și acum cu sfințenie : 
nu înseamnă că dacă altcineva 
răspunde direct de o acțiune, 
eu nu mai am ce căuta acolo. 
Mă simt obligat să particip și 
eu, să văd cum se desfășoară. 
„Recensămîntul“ nostru s-a 
dovedit foarte bine venit. Nu 
numai pentru că am descope
rit, bineînțeles, mult mai 
mulți uteciști decît încerca să 
ne convingă evidența, oi și 
pentru că am întocmit o si
tuație de perspectivă a tine
rilor care urmau să împli
nească vîrsta utecistă în urmă
torii ani, ca să-i avem în aten
ție și pe ei. Apelez și acum cu 
folos la datele pe care le-am 
cules în toamna lui ’68.

Acesta a fost, ca să zic și eu 
așa cum citesc prin ziare une
ori, primul pas făcut de mine 
către cunoașterea organizației, 
dar nu așa, în general, ci a 
cît mai mulți din membrii 
săi, a tinerilor.

Următorul l-am făcut luînd 
la rînd satele, unul cîte unul. 
V-am spus, mai aveam încă 
șapte sate de străbătut, nu le 
cunoșteam aproape deloc și 
trebuia să le știu acum la fel 
de bine ca și satul meu, Ulmi. 
In sate am procedat la fel: 
din casă în casă, din om în 
om. Voiam să fac și eu cu
noștință cu fiecare tînăr. Bi
neînțeles că, la o adică, se
cretarul comitetului sătesc tre
buia să-și știe oamenii cu care 
lucra, dar dacă m-ar fi între
bat cineva, dv. de exemplu, 
cine anume trebuie să-i cu- 
onască mai bine, sau în pri
mul rînd — credeți-mă 
n-aș fi știut să 
Nici 
mare5 fiecare 
mult de 30—40 de tineri. Mă ț aruncam pe bicicletă, îl luam

nu era 
lucru, 

sat

că 
răspund, 

cine știe ce 
de fapt, în 

nu sînt mai

pectivele sate. Dimpotrivă. 
Îmi notez în fiecare duminică, 
într-un carnețel, de ce sat mă 
voi ocupa în săptămînă urmă
toare. Iar dacă mi-am notat, 
nu mai am încotro : e ca și 
cum mi-aș da cuvîntul... Am, 
da, am timp destul, nu mă 
plîng. Iarna știți cum e la 
noi, la țară, nici pe la coope
rativă nu e prea mult de lu
cru. Iar vara -~"e ziua mare...

Președintele cooperativei s-a 
obișnuit de-acum, cînd îi so
sesc vagoane cu îngrășăminte 
sau cine știe ce transporturi, 
vine imediat la mine: Ioane, 
am vagoane în gară la Ciocă
nești. Și, parcă-i un făcut, 
transporturile astea ajung în
totdeauna seara, iar dimineața 
trebuie descărcat totul. Înca
lec pe bicicletă și o pornesc 
prin sat. Nu se poate să nu 
găsesc 10—15 băieți zdraveni, 
gata să dea o mină de ajutor. 
Ne cunoaștem doar foarte 
bine, în acești doi ani de cînd 
sînt secretar am stat de vor
bă de atîtea ori cu fiecare în 
parte dintre cei 400 de ute- 
ciști ai comunei. Dar nu așa, 
în ședințe, ci între patru ochi... 
Cu toate astea, sigur că mi s-a 
întîmplat și să fiu refuzat 
cîteodată. Dimineața, mă po
meneam cu cîte 2—3 care 
„uitaseră“ peste noapte. Îmi 
spuneau după aceea ba că 
s-au îmbolnăvit, ha că au avut 
altceva de făcut. Insă nici eu 
nu le-am zis nimic, nu m-am 
supărat niciodată pe ei, ha 
chiar, dimpotrivă, mă făceam 
că îi cred cuvînt cu cuvînt. 
Iar cu cea dinții ocazie mă 
duceam din nou la ei: data 
trecută, le spuneam, n-ați pu
tut veni, înțeleg. Cred că a- 
cum n-o să se mai întîmple 
nimic neprevăzut.... Uite-așa 
ne-am apropiat noi toți, unul, 
de altul, și ne-am legat ca 
niște prieteni...

Acum, vrem să punem pe 
picioare și un club al tinere
tului. Căminele culturale sînt 
cam mărginașe, clubul va tre
bui așezat undeva în centru, 
să fie un punct de atracție 
pentru tot satul. Avem deo
camdată un magnetofon, am 
comandat și o masă de tenis. 
Cum s-ar spune, ne mai tre
buie trei roate și calul. Dar fac 
eu rost și de o încăpere po
trivită, pe urmă și de un te
levizor. Nici nu se poate alt
fel : promisiunea dată e da
torie curată. La urma urmei, 
strică cu ceva dacă ne cunoaș
tem și mai bine, 
tîlnim mai des ? 
curînd, poftiți la 
clubului nostru ! 
invitați de pe acum. Eu 
aștept".

dacă ne. în- 
Așa că, în 
inaugurarea 

Socotiți-vă 
~ vă

I-am strîns mîna lui ION 
VOICU și i-am promis so
lemn că mă voi duce. Iar pro
misiunea făcută...

GRĂDINI
rulează la Stadionul
20,30) Arenele Ro-

STRĂINII :
Dinamo (ora 
mane (ora 20.45).

SALARIUL GROAZEI : ruleazâ 
la Doina (ora 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE i 
rulează la Festival (ora 20,30).

SUB '
CRISTO : 
20.30).

ROBII :
20.30).

PĂCATUL

SEMNUL
rulează

LUI 
la Tomis

MONTE
(ora

rulează la Capitol

DRAGOSTEI î

(ora

ru_
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Opera Română : TRUBADURUL 
— ora 19,30; — J- "" *«
SUZANA — 
Comedie (la 
răstrău“) : 
GALY GAY 
„C. Tănase"

Teatrul de Operetă : 
ora 19,30; Teatrul de 
Teatrul de vară „He- 
DISPARIȚIA LUI 
— ora 20,30; Teatrul 

______ (Sala Savoy) : NICU- 
ȚĂ... LA TĂNASE — ora 19,30.

• In jurul orei 9,45 Transmisie 
de la Aeroportul Internațional 
București-Otopeni a plecării Șa- 
hinșahului Iranului — Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, care la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită oficială 
în țara noastră • 18,00 Deschide
rea emisiunii de după-amiază. 
Microavanpremiera • 18,05 Uni- 
versal-șotron — emisiune enciclo
pedică pentru cei mici • 18,30 
Cabinetul economic TV • 19,20 
1 001 de seri — emisiune pentru 
cei mici • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 Muzică populară
• 20,15 Telecinemateca : Filmul ar
tistic „Eva" • 21,40 Ora editorului
• 22,10 Gala marilor interpreți ro
mâni. Basul Nicolae Florei Inter
pretează arii șl lieduri • 22,35 
Desene animate • 22,45 „Imagini 
din Canada" — film documentar
• 23,00 Telejurnalul de noapte
• 23,15 închiderea emisiunii.

ANUNȚ
Grupul școlar energetic Buftea- 

orașul Buftea
Telefon 51, șoseaua București-Tîrgoviște km 21

Primește înscrieri la CONCURSUL DE ADMITERE din sesiu
nea 6-—14 iulie 1970 pentru : ȘCOALA PROFESIONALĂ și 
UCENICIE pînă la data de 5 iulie 1970, pentru meseriile : 
electricieni centrale, stații și rețele; lăcătuși construcții meta
lice ; strungari ; sudori ; lăcătuși mecanici-utilaje de con

strucții și terasamente
Pentru relații și înscrieri : orașul Buftea, tplefon 51.

X
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CUM AU DESCOPERIT
<_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

100. Cifra reprezintă numărul 
goanelor cisternă pe care a- 
al se aplică marca GRIRO. 
rt cisternele produse de Uzina 
utilaj chimic Grivița Roșie, ce 

t fi întîlnite pe magistralele 
roviare ale țării noastre și ale 
or state europene. De șase ani 
lele uzinei sînt părăsite de a- 
lași tip de vagon, cu o capaci- 
te de 60 m3, destinat transpor- 
lui unei foarte largi game de 
oduse.
Atît constructorii cît și bene- 
darii, erau nemulțumiți de 
ptul că nu putea fi utilizat ra
mai întregul spațiu al vagonu- 
i. Produsele mai ușoare îl urn
eau la refuz, pe cînd cele grele 
sau la fiecare transport un 
/olum mort“.
Cu toate că uzina este de fapt 

>ar executantul planurilor ela- 
>rate de institutele de proiec- 
ri, s-a luat inițiativa reproiec- 
.rii vagonului, înființîndu-se un 
irou de proiectări vagoane cis- 
mă format în mare majoritate 
m tineri. „Eram convins — ne 
>unea inginerul Dumitru Mano- 
che, șeful serviciului Construc- 
r șef — că acest tinăr colectiv 

lin de voință și energie, înar
mat cu bogate cunoștințe profe- 
onale, va obține rezultate bune, 
uccesele anterioare obținute de 
ecare dintre ei constituiau un 
reludiu al acestei activități com- 
lexe.
Mai tîrziu aveam să înțeleg 

e ce inginerul Manolache con- 
tdera reproiectarea de față, o 
ctivitate complexă. Cu ce și 
am s-a început ne pune în 
»mă inginerul Jenică Marin -1~ 
eful biroului proiectări: „Am 
aers la beneficiari și am sondat 
piniile lor despre vagonul exis- 
ent, ne-a interesat ce anume 
>rovoacă greutăți în exploatare, 
e parametri îi nemulțumește. 
Im întocmit grafice ale variației 
n timp a gamei de produse tran- 
portate din care a rezultat gra
iul de utilizare a capacității va
gonului“.

Din prelucrarea datelor culese 
’-a ajuns la concluzia că soluția 
jptimă ar fi mărirea capacității 
vagonului cu încă 10 m3. Pentru 
iceasta se putea acționa în două 
direcții: mărirea în diametru sau 
in lungime. Cum prima este li
mitată de gabaritul admis de 
poduri, tunele s-a acționat în 
lungime, adăugind cazanului încă 
1,25 m. Evident urma și o creș
tere a greutății. Și totuși lucrurile 
stau altfel: cisterna nouă, mai 
mare, este mai ușoară cu 300 kg. 
Deși pare de domeniul fanteziei,

proiectanții de la
Grivița Roșie“

90 DE CISTERNE
pe care nu le
observa nimeni

reducerea greutății în condițiile 
creșterii capacității este rodul 
miilor de calcule și verificări 
care au arătat, că se poate re
duce grosimea tablei cu un mili
metru, fără a diminua cu nimic 
rezistența.

„Această reducere a greutății 
nu ne-a mulțumit și personal e- 
ram convins că se mai pot face 
și alte îmbunătățiri în acest sens“. 
Cuvintele aparțin tînărului ingi
ner Mihai Țibuleac, autorul noii 
instalații de încălzire a vagonu
lui. Ce s-a mai putut face, veți 
deduce din cifrele comparative 
de mai jos. La vagonul de 60 m', 
cele 3 baterii dtf încălzire în 
greutate de 1 760 kg ocupau un 
spațiu de 1,2 m3 și avea o su
prafață de transmitere a căldurii 
de 40 m2. Noua instalație, prin 
înlocuirea țevii simple cu țeavă 
cu aripioare, are n singură bate
rie în greutate de 500 kg. și cu 
toate că suprafața de transmitere 
a căldurii a crescut cu 5 m2, 
volumul de amplasare s-a redus 
cu o treime.

Meritul tînărului colectiv con
stă și în faptul că s-a avut în 
vedere dezvoltarea de perspectivă 
a transportului feroviar.

Introducerea cuplării automate 
a vagoanelor — obiectiv înscris 
în planul modernizării transpor- 

, tului feroviar european'— ne va

lăsa drept amintire imaginea 
manevrantului ce, pe sub tam
poane, leagă vagoanele. S-a mers 
deci cu un pas înainte, noul tip 
de cisternă fiind adaptabil —• 
prin proiectarea unui nou tip de 
șasiu — noului sistem de cuplare.

Introducerea cuplei automate 
nu va însemna numai „prinde
rea" vagoanelor la simpla lor în- 
tîlnire, ci și o altă reducere a 
greutății vagonului. Tampoanele 
vor dispare și odată cu ele o 
serie de grinzi susținătoare.

întreaga activitate de reproiec- 
tare conduce în final la reali
zarea unui produs la nivelul teh
nicii mondiale. Reducerea cu 
2,6 tone a greutății fiecărui va
gon, reprezintă 2 080 tone mate
rial economisit anual. Cu alte cu
vinte, material pentru încă 90 va
goane. Cum după încercările de 
probă ale prototipului se va a- 
dopta și o nouă tehnologie de e- 
xecuție, și cum tehnologii sînt a- 
nimați de dorința obținerii unor 
rezultate cu nimic mai prejos de
cît cele ale proiectanților, este 
foarte probabil ca la un consum 
anual de metal neschimbat, să se 
schimbe cifra 800, poate chiar în 
900. Succesele de pînă acum ne 
îndreptățeso să sperăm acest 
lucru.

ELEVI PE 
FRONTUL 

RECON
STRUCȚIEI
Prin acțiuni de muncă vo- 

luntar-patriotică, elevii Șco
lii generale din Suplac au 
participat la repunerea în 
circulație a căilor ferate pe 
porțiunile Bernadea—Bah- 
nea ; Laslău—Soimuș, la re
facerea drumurilor interco
munale, la curățirea șanțuri
lor. In această vacanță, ei 
vor contribui la realizarea 
unor lucrări agricole, de în
treținere și recoltare, în ca
drul cooperativelor agricole 
de producție de pe raza co
munei noastre. PRECIZIE

Ce se ascunde uneori dincolo
IOAN VOICU

A BATIU
OONGIIL

(Urmare din pag. I)

„Incepînd cu prima zi de va
canță, 2 200 de studenți din 
Centrul universitar Timiș, timp 
de 3 săptămîni, participă, ală
turi de ceilalți tineri din jude
țul Timiș, îndeosebi elevi, pe 
șantierele muncii voluntar pa
triotice. Peste 1 000 dintre ei, 
vor lucra la campania de re
coltare a păioaselor de pe o- 
goarele a 75 I.A.S. dintre care 
amintim fermele I.A.S. Hodoni, 
Variaș, Becicherecul Mic, 500 
sînt angajați la acțiuni de con
solidare a digului de pe rîul 
Bega, pe porțiunea Topolovă- 
țul Mare—Ictar, la construirea 
drumului Govojdia—Nădrag, 
precum și la realizarea pati
noarului artificial din Timișoa
ra a cărui edificare a început 
deja. Studenții cu domiciliul 
stabil în orașul Timișoara, ceea 
ce reprezintă restul de pînă la 
2 200, se vor alătura muncii pe 
șantierele din localitate. Unul 
dintre acestea este și comple- 
ul .sportiv studențesc ce se 
instruiește lingă Stadionul „1 

Mai“, care,, prin dimensiunile 
sale, va lărgi considerabil baza 
materială a sportului de rrzsă. 
Va fi realizat un teren de fot
bal, unul de rugbi, unul de 
baschet și o pistă pentru com
petiții atletice“.

Azi au loc alte plecări.
Studenții vor munci. A fost 

dorința lor.
Studenții se vor odihni. Va fi 

dreptul lor, meritat, după în
vățătură și muncă. Vacanța își 
urmează cursul obișnuit, pe ca
re îl știm de atîția ani. Obiș
nuitul acesta însemnînd zilele 
petrecute pe malul mării, la 
Costinești, în taberele de la 
Pîrîul Rece, Bușteni, Brașov — 
10 500 de studenți, bilete da o- 
dihnă în alte 21 de stațiuni pen
tru aproape 4 500 de studenți, 
invitațiile B.T.T. la. excursii 

.pentru 6 000 de studenți, casele 
ide cultură și cluburile, cu pro- 
'gramele lor estivale, bazele 
sportive, taberele de instruire.

Trebuie să recunoaștem, nu 
începe o vacanță oarecare, ci 
vacanța—1970, care a emis che
mări la muncă, chemări la o- 
dihnă și distracție, încît cei 
150 000 de studenți vor putea 
spune la 1 octombrie : am stră
bătut o vacanță inegalabilă.

Studenta Facultății de filologie, secția limbi străine — bucurești, 
înainte de a pleca spre Rîmnicu Vîlcea.

Evenimentele tragice ale 
lunii mai, au solicitat intens 
participarea promptă a fiecă
ruia. Iată în cîteva secvențe, 
relatate de martori oculari, 
modul în care, în acele mo
mente de grea încercare, tinerii 
din Mediaș au știut să-și în
scrie faptele în conștiința co
lectivității.

...Ca tehnician constructor, 
HERMAN WEINRICH era cel 
mai potrivit să supravegheze 
podul principal de traversare 
peste Tîrnava, amenințat să 
se prăbușească. Trebuiau făcu
te măsurători, calcule. A luat 
un caiet, creionul, aparatele 
și, fără să mai aștepte prea 
multe indicații, și-a început 
munca pe pod. Era o veghe 
zilnică, de dimineața pînă la 
ora 9 seara. Pe ploaie toren
țială, pe vînt, studia perma
nent evoluția podului primej
duit de furia apelor. Podul pe 
care trece drumul național că
tre Iernut și Tg. Mureș a re
zistat și rezistă. Locuitorii ora
șului îl știu azi pe Herman 
Weinrich ca „omul care a sal
vat podul“. Șoferul ION MĂR
GINEAN a transportat zi și 
noapte blocuri de prefabricate 
din beton, tone de piatră pen
tru consolidarea la timp a ma
lului Tîrnavei, oprind aluneca
rea de teren din str. Stadionu
lui... Despre excavatoristul 
IOAN HOLAN se vorbește a- 
cum ca despre un adevărat

de pasivitatea
unor tineri

erou: 48 de ore, cu scurte în
treruperi pentru masă și odih
nă, a lucrat la consolidarea di
gului de pe strada Malului... în 
ziua inundației, șoferul HER
MAN SCHNEIDER și-a scos 
mașina din garaj și a evacuat 
familiile de pe străzile Luncii, 
Malului și 1 Septembrie, pînă 
i-a ajuns apa la înălțimea de 
1,30 m în cabină și i-a înecat 
motorul. S-a urcat atunci pe 
cabină, așteptîndu-și colegul, 
pe ION ZĂRIEȘ, și împreună 
au continuat evacuarea fami
liilor cu mașina acestuia — o 
basculantă „Bucegi“. S-au îm
potmolit, i-a scos un tractor, 
în 24 de ore mașinile erau din 
nou în stare de funcționare. 
Au trecut atunci, imediat, la 
transportul de piatră și mate
riale pentru lucrările de apă
rare a malurilor și digurilor...

în rîndurile de față ne-am 
oprit la cîteva exemple de 
comportare exemplară față în 
față cu primejdiile, cu dificul-

tățile de-atunci, la cîteva din
tre sutele, miile de chipuri 
ale tinerilor ce au răspuns cu 
întreaga energie, fără rezervă, 
tuturor solicitărilor. Și nu în- 
tîmplător la aceștia. Despre 
ei, despre participarea lor la 
viața organizațiilor din care 
fac parte existau înainte o 
seamă de semne de întrebare. 
Se remarcase o anumită pasi
vitate față de îndeplinirea u- 
nor îndatoriri, erau priviți ca 
inactivi, mai puțin receptivi la 
acțiunile colectivelor.

Așa stînd lucrurile, momen
tul confruntării cu inundațiile 
a oferit, în ce-i privește sur
prize. Prin fapte, ei s-au în
scris, altfel decît înainte, în 
memoria tovarășilor lor de 
muncă, capacitatea lor de dă
ruire a cîștigat dimensiuni de 
o amploare nebănuită.

— Mi-a plăcut extraordinar 
de mult gestul lor. Mă uit cu 
alți ochi, astăzi, în preajma 
examenului de bacalaureat, la

colegii noștri BELA SZASZ și 
IOSIF ȘARD1 — mărturisea 
DENISA COMAN, secretara 
comitetului U.T.C. al clasei a 
XlI-a umană, Liceul nr. 2. 
Au stat din zori pe maluri, 
măsurînd cu mijloace impro
vizate creșterea cotelor rîului, 
avertizînd grabnic locuițorii 
despre iminența primejdiei. 
Iar cînd stihia era în oraș, au 
construit din cîteva bîrne o 
plută precară, cu care s-au 
avîntaț ore în șir, pînă noap- 
tea, uzi pînă la piele, salvînd 
zeci de oameni.

„Pe mulți dintre tineiții din 
jurul nostru, din organizația 
noastră, îi privim altfel, după 
evenimentele atît de neobiș
nuite care ne-au solicitat în 
zilele de bătălie cu apele, ou 
consecințele devastatoare ale 
acestora — arăta VIOREL RA- 
ȚIU. secretarul comitetului 

de con-

(Urmare din pag. I)
De reținut : tinerii au răspuns 

cu promptitudine chemării de 
suplimentare a producției, in ve
derea compensării pierderilor 
din județele calamitate. Laconice 
ca și cifrele de mai sus, vorbele 
lui Gheorghe Ciutacu, secretarul 
Comitetului coordonator U.T.C., 
schițează exact conturul unor 
situații palpabile : „Aderența ti
nerilor la hotărîrea dc a produ
ce mai mult decît se prevăzuse 
în angajamentul inițial a fost 
rapidă și deplină. Cei încadrați 
in sectorul mecanic sau energe- 
tic-șef au executat lucrări de 
reparații și în afara orelor de 
program. Tinerii din secțiile di
rect productive (mori de pastă, 
mori de ciment, cuptoare, ran/- 
pa de însăeuire) s-au angajat să 
exploateze cu mai multă grijă 
utilajele, pentru ca acestea să 
lucreze, fără opriri, la capacita
tea lor maximă. Știu că dv aș
teptați nume și fapte neobișnui
te, spectaculoase. Sînt, însă, mo
mente în care lucrurile se ames
tecă — nu mai știi ce este obiș
nuit și ce e neobișnuit. Toată lu
mea își vede de treabă. De
sigur, metodele obținerii ace
lui excedent față de plan nu

DENSITÀ TEA CIFRELOR
se reduc numai la cele indi
cate de interlocutorul nostru. 
Ele au fost căutate (și găsite) în 
aprovizionarea ritmică a fabricii 
cu materie primă (calcar), în or
ganizarea mai bună a locului de 
muncă și în lupta pentru lichi
darea absențelor nemotivate din 
producție.

COMBINATUL TEXTIL-CON- 
STANȚA. întreprindere tînără, 
prin propria vîrstă (intrat par
țial în funcțiune în 1966) și prin 
aceea a oamenilor care muncesc 
aici (media de vîrstă : 22 de ani). 
De anul trecut, lucrează cu o 
capacitate de patru ori mai mare 
decît capacitatea inițială. Dispu
ne de utilaje de înaltă tehnici
tate și — după cum ne infor
mează secretarul organizației 
P.C.R.. tov. Florea Constantin — 
„de un personal tinăr, harnic, 
dar fără experiența pe care ți-o 
dă practicarea îndelungată a a-

celeiași meserii. Oricum, sintem 
siguri că, în curind, rutina (în 
înțelesul bun al cuvîntului) in 
producție va elimina majorita
tea gesturilor neindeminatice, 
de acomodare, sesizabile, uneori, 
în prezent“.

Vizibile încă de pe acum, suc
cesele nu-i ocolesc pe tinerii 
textiliști. Impresionant rămîne, 
printre altele, entuziasmul cu 
care au primit ei măsurile ini
țiate pentru combaterea efecte
lor calamităților. Astfel, colecti
vul Combinatului a hotărît să-șl 
suplimenteze angajamentele ini
țiale cu încă 7 milioane lei la 
valoarea producției globale și 
marfă, prin realizarea a încă 
50 000 m p țesături tip lină și a 
încă 40 000 m p țesături groase 
in-cînepă. O bună parte din an
gajamentele făcute sînt, deja, o- 
norate. Cum a fost posibil acest 
lucru ? întrucît rezervele inter-

ne fuseseră incluse în angaja
mentul inițial, conturat o dată 
cu defalcarea cifrelor de plan, 
suplimentările se obțin prin 
transformarea uneia din zilele 
de odihnă ale fiecărei luni, în zi 
de lucru. Alte inițiative : in ve
derea acordării dg^asistență teh
nică unităților care "au suferit 
de pe urma inundațiilor, între
prinderea pune la dispoziție un 
număr de zece specialiști. în 
plus, dacă Ministerul Industriei 
Ușoare va decide, combinatul se 
obligă să asigure toate condițiile 
favorabile recondiționării prin 
finisare a 50 000 m p țesături.

N-au lipsit, evident, nici ini
țiativele individuale. Astfel, Jana 
Vieru, Ana Mihăilescu, Tudora 
Radu (secția pieptănătorie) ș.a. 
au cerut să deservească mai 
multe mașini. „Un colectiv foar
te bun — ne avertiza Elena

Cirstea, secretara Comitetului 
coordonator U.T.C. — există în 
secția de filatură cardată. Mais
trul Ilie Dima și ajutorii de 
maiștri (Vasile Tudor, Ablachim 
Cairedim, Constantin Tiripă) in
tervin prompt acolo unde este 
nevoie de priceperea lor“. Insis- 
tînd puțin, am aflat și un fapt 
revelatoriu : pe 14 mai, datorită 
unui scurt-circuit, a izbucnit un 
incendiu la o mașină de la un 
sortiment de cardă (lînă cu fire 
mai scurte și mai groase). Dacă 
s-ar fi așteptat venirea pompie
rilor, flăcările ar fi cuprins în
treaga secție. Prin intervenția 
energică a maistrului și a aju
toarelor sale, focul a fost locali
zat și stins în cinci minute. în 
felul acesta au fost evitate pa
gubele, iar mașina a fost repusă 
în funcțiune în 15 minute.

Incontestabil, unele deficiențe 
se fac simțite și la Combinatul 
textil Constanța. Cu siguranță, 
însă, că timpul, pe de o parte, 
spiritul de inițiativă și inventi
vitate, pe de altă parte, vor con
tribui la înlăturarea acestor 
„minusuri“ de moment și la re
lansarea activității combinatului 
la nivelul tinereții sale maturi
zate.

secretarul
U.T.C. al Șantierului 
strucții-montaj“.

De ce altfel acum ? 
că, ni s-a recunoscut 
unitatea de măsură 
multă vreme aceea a parti
cipării la ședințe, criteriul de 
apreciere al activității acestor 
tineri se rezumase la îndepli
nirea unor îndatoriri minore.

Un examen au trecut, deci, 
înseși organizațiile U.T.C., 
membrii comitetelor. Educa
ția pe care și organizații
le U.T.C., prin tot ceea ce 
întreprind , o făcuseră ti
nerilor, cultivîndu-le> prin 
muncă, dragostea de muncă, 
sentimentul Solidarității uma
ne, al curajului, abnegației .în 
lupta cu greutățile, îi înzestra
se cu valențele unor oameni 
adevărați, posedînd resursele 
moral-afective capabile să în
frunte 
Tocmai 
nătate 
prilejul 
afirma 
pot face, a setei 
utili colectivității, trebuie să-i 
solicite cotidian. Sistemul vie
ții de organizație, acest cadru 
de educație politică, morală și 
civică, a adus în fața exame
nului de care vorbim, consa- 
crîndu-le, și valori umane care 
la unii tineri erau mai puțin 
întrezărite. încît, a-i racorda 
într-un mod mai elevat pe 
astfel de tineri la acțiunile 
superior concepute ca țel și 
modalitate organizatorică, prin 
care sînt integrați acestui 
sistem educativ, este însăși 
condiția eficacității procesu
lui de formare, de dezvoltare 
a unor puternice caractere.

ION TKONAC

Pentru 
deschis, 

fusese

și marile încercări, 
acțiunile de însem- 

reală care să le dea 
de a se încerca și 

pe măsura a ceea ce 
lor de a fi

CERTIFI
CATUL 

DE
MATU

RITATE 
al primei 
promoții

Acum două zile am fost 
martorul emoționat al unui e- 
veniment de cea mai strin* 
gentă actualitate: lamina
rea diplomelor de baca
laureat absolvenților unui 
liceu din județul Ilfov. Emo
ția mea șe justifica, nu prin 
violența nostalgică a proprii
lor mele amintiri stîrnite de 
acest fapt, ci, mai ales, prin 
semnificația specială a mo
mentului, cînd prima promoție 
a liceului agricol din Drago- 
mirești-Vale intră în posesia 
unui mandat de încredere și 
responsabilitate, dar și al re
cunoașterii deplinei ei com
petențe profesionale.

Sărbătoarea de bun rămas 
a dinamizat întreaga suflare 
a liceului. De la titlul poeziei 
dedicate evenimentului stre
curate încă de dimineață de 
o mină timidă sub cristalul 
gazetei de perete alături de 
articolul de fond : „Drum bun 
în viață pe calea succeselor 
totale, stimați colegi absol
venți !“ — și pînă la finalele 
strîngeri de mină totul a de
curs cu un ceremonial inedit 
căruia fiecare i s-a supus cu 
o secretă plăcere.

— Drumul pe care pășiți 
astăzi este așa de lung, încît 
noi, profesorii dumneavoastră, 
nu-i mai putem zări capătul, 
a rostit într-o scurtă alocuți
une profesorul doctor C. Si- 
mionescu. Dar garantăm pen
tru „merindea spirituală'’ 
care v-am dăruit-o și pe care 
ați știut s-o primiți I

O coincidență tulburătoare 
s-a adăugat acestei calde fes
tivități caracterizată printr-un 
optimism specific : o dată cu 
calificarea și angajarea în 
cîmpul profesional a primei 
promoții de absolvenți, prof. 
dr. C. Simionescu, decanul de 
vîrstă al corpului didactic al 
liceului din Dragomirești- 
Vale, după 42 de ani de acti
vitate pedagogică desfășurată 
la diverse catedre — universi
tare și liceale — a primit de
cizia de pensionare.

Astfel urările transmise pro
moției de debut s-au întors 
într-un ales omagiu profesoru- 
lui-eminent (doctor în științe 
veterinare, membru al unor 
societăți științifice de peste ho
tare, autor și coautor al unor 
valoroase tratate de știință 
veterinară si mai ales un das
căl neobosit — educatorul a 
zeci de generații de specia
liști).

Știam, într-adevăr, că un 
laborator și un muzeu inci
pient. cărora profesorul doc
tor C. Simionescu le-a donat 
prețioasele sale colecții — rod 
al unei munci de o rară 
scrupulozitate desfășurată o 
viață întreagă — urmează 'să 
fie constituite în incinta li
ceului de către discipolii săi 
sub atenta și directa sa coor
donare. Chiar și numai aceste 
consemnări pot justifica în 
temeinicia pregătirii profesio
nale cu care a fost înarmată 
„promoția de onoare" a liceu
lui.

De altfel, primii absolvenți, 
din cei 60 ai promoției Ște
fan Adam și Floarea Păun, 
șefi ai acestei promoții, mi-au 
mărturisit că cinstea ce li s-a 
făcut îi îndatorează încă o 
dată mai mult, să ducă ștafeta 
competenței profesionale, a 
muncii de perfecționare, pînă I 
la cotele maxime dorite de I 
dascălii lor de care acum se 
despart, angajîndu-se, împre
ună cu toți colegii lor, să 
poarte ca pe o deviză perma
nentă îndemnul acestora : 
„labor omnia vincit impro- 
bus".

GH. ISTRATE
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I . OPINII
Recent, la Festivalul interna

țional al filmelor de scurt me
traj (documentare și animație) 
de la Cracovia, excluzînd o 
prezență de ultim moment, în 
afara concursului, „Ore tragice, 
ore eroice", cinematografia ro
mânească a avut o ștearsă par
ticipare prin „Virsta opțiuni
lor“ (regizor Octavian Ionițâ) 

- și „Ciocîrlia“ (regizor Laurențiu 
Sîrbu), filme care nu numai că 
au fost străine de pretenția și 
gloria unui premiu dar au fost 
realmente „copleșite“ de pro
blematica celorlalte prezențe.

Prilej, deci, de amară nostal
gie pentru ceea ce numeam 
pînă nu demult școala româ
nească a documentarului, re
alitate necontroversată și măr
turisită speranță că ea va sta, 
ca în toate cinematografiile 
care se respectă, la baza viitoa
relor realizări de filme ar
tistice. ,

Știam de realul transfer de 
.interes al publicului care, dor
nic de exactitatea termenu
lui „film documentar“, preferă 
scurt-metrajelor noastre, unele 
emisiuni T.V. dedicate pro
blemelor majore, „la zi“. Dar, 
știam îndeosebi că puteam fi și 
altfel prezentați la un festival 
internațional de prestigiu cum 
este cel de la Cracovia unde — 
în treacăt fie zis — am fost și 
singura delegație care n-a ofe
rit participanților, ziariștilor 
acreditați nici un material do
cumentar 
lizări ale 
tre.

Ca să 
fi altfel 
să știm ce s-a spus despre cele 
două filme cu care am intrat în 
concurs : documentarul-anche- 
tă „Vîrsta opțiunilor“ și desenul 
animat „Ciocîrlia".

Despre primul : „Subiect in
teresant dar...“ și în acest „dar“ 
intră monotonia, diluția ver
bală, falsa impresie că filma
rea cu aparatul ascuns rezolvă 
de Ia sine totul, că simple do
rințe de realizare profesională 
exprimate de tineri din medii 
sociale și intelectuale diferite 
înseamnă a lua pulsul „genera
ției ’70"..... Ciocîrlia", basm cu
fabulație tradițională, lupta din
tre bine și rău, destinat micilor 
spectatori are o rezolvare plas
tică rafinată care „scapă“ în mod 
obișnuit atenției lor adresîndu-se 
doar maturilor.

Atît, pentru un festival în 
care participau, cel puțin în 
ceea ce privește animația, cîteva 
școli celebre : poloneză, iugo
slavă, japoneză, cu filme în care 
desenul ori cartonul decupat 
serveau idei axate pe proble
mele stringente ale actualității 
politice : pacea, cursa înarmări
lor, societatea de consum...

Cu ce putem înlocui aceste 
filme, care altele ne-ar fi re-, 
prezentat mai bine ? Avem cîte
va filme anchetă de certă va
loare : „Cum a fost pssibil" (re
gizor Titus Mesaroș), despre un--,.c 
accident feroviar-care acuză1 in
competența și lipsa de respon
sabilitate a unor oameni în mîi- 
nile cărora se află vieți ome
nești ; „Stimată domnișoară V“ 
(regia Gabriel Barta) — pledoa
rie pentru demnitate în rapor
turile tinerilor ; „Cînd bărbații 
devin tați" (regia Alexandru Bo
iangiu), subiect clar exprimat 
în titlul filmului ; „Adolescen
ța“ (regia Florica și Paul Hol- 
ban), despre reala necesitate de 
înțelegere și ajutor pe care tre
buie să le primească cei tineri 
de la maturi.

despre ultimele rea- 
cinematografiei noas-

vedem cum puteam 
reprezentațî trebuie

CE INSTRUMENTE ȘTIINȚIFICE FOLOSEȘTE TEATRUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU 
A-ȘI CUNOAȘTE SPECTATORII? LA CE REZULTATE ATI AJUNS? CUM SE OGLINDESC ELE 
IN CEEA CE OFERIȚI PUBLICULUI DE AZI șl ÎN FELUL CUM VA PREGĂTIT! PUBLICUL DE 
MÎINE ?

oferimfost realizat. Desfășurare de 
evenimente plăcute la vedere, 
un festival este, dincolo de fas
tul de suprafață, o autentică 
confruntare de valori.

începînd cu „Marele premiu“ 
obținut la Cannes în 1957 de 
Gopo cu „Scurtă istorie“, și 
continuind cu „Globul de cris
tal“ și „Premiul pentru regie“ 
cu care au fost distinse filmele 
lui Liviu Ciulei : „Valurile Du
nării“ și „Pădurea spînzuraților“ 
Ia Karlovy-Vary — 1960, respec
tiv, Cannes 1965 ; cu premiile 
conferite lui Pintilie pentru 
„Duminică la ora 6“ la Mar del 
Plata și la Cannes, cu premiile 
repurtate de scurt-metrajele 
pentru copii ale Elisabetei Bo
stan, cinematografia noastră are 
un palmares meritoriu. Desigur, 
ar mai putea fi amintite alte și 

• alte premii, medalii și diplome, 
de onoare, pe care le-am obți
nut în ultimii ani, dar — și asta 
e problema principală — să nu 
uităm că în toți acești ultimi 
ani numărul festivalurilor inter
naționale s-a înmulțit într-o 
progresie geometrică oarecum 
discutabilă. Sînt în lume, la ora 
actuală, câteva zeci de festiva-

luri, ceea ce a dus, din păcate, 
la demonetizarea noțiunii de 
competiție, la transformarea ei 
in manifestare mondenă ce răs
plătește ades cu „diplome de 
participare“ tot ce se prezintă, 
cu festivaluri la care — cum se 
spune — toată lumea urcă pe 
scenă pentru a primi ceva.

Există apoi multe, foarte 
multe festivaluri a căror tema
tică este restrînsă, ca urmare a 
uriașei dezvoltări a producției 
mondiale de filme. Există, adică, 
festivaluri pentru filme științi
fice, turistice, sportive, etnogra
fice (cîte două-trei pentru fie
care domeniu în parte), un fes
tival „Vînătoare și pescuit“, 
unul al filmelor despre mare, 
altul pentru filmele dedicate ar
hitecturii, un festival al filmului 
electronic nuclear și tele-radio 
ș.a.m.d.

Există și festivaluri necompe
titive, pe zone geografice sau 
festivaluri de informare, de cu
noaștere reciprocă a cinemato
grafiilor din diverse țări. Este 
evident că toate acestea repre
zintă tot atîtea forme salutare 
de schimb de opinii, de contac
te menite să contribuie la sta
bilirea și consolidarea unor vil 

CUM NE REPREZINTĂ

anilor, 
real-

FILMELE
■

NOASTRE
ÎN LUME

NUMAI „SPIRITUL OLIMPIC"?

La animație, chiar sub rezer
va că ne-am „păstrat“ pentru 
festivalul de la Mamaia, ne pu
teau reprezenta mai bine, mai 
exact, umorul din „Variațiuni" 
(regia Olimp Vârășteanu), anti
teză între omul inventiv și cel 
leneș, nemulțumit doar de ceea 
ce fac alții ; sau puteam fi re
prezentați prin parodiile aven
turoase din serialei „Bobo" și 
din „Jos masca“...

Chiar dacă la ora actuală, 
atît documentarele noastre cit 
și desenele animate nu mai sînt 
la cotele atinse cu puțini ani în 
urmă, actuala ieșire in lume a 
cinematografiei noastre ațe, în 
continuare, obligația de ai con
tinua tradiția prezenței 
bile. • -

La competițiile internaționale 
din lumea filmului, chiar dacă 
ele au un crjteriu ades invocat 
la jocurile olimpice (totul este 
să participi) nu poate fi lăsată 
la voia întîmplării, pentru că nu 
poate fi lipsită de semnificațiile 
unei largi investituri culturale 
reprezentarea prin film a zonei 
spirituale, sociale în care el a

relații de comunicare. E bine că 
participăm la multe dintre a- 
cestea, că noi înșine organizăm 
asemenea festivaluri, că obți
nem premii, dar trebuie să eva
luăm exact importanța lor, să 
știm că există festivaluri la 
care, pentru început, în dorința 
de a intra în circuitul interna
țional se oferă, cum spuneam, 
tuturor filmelor participante un 
loc în lista de premii. Un re- 

-cent exemplu e festivalul de la 
Rio de Janeiro care, vrînd să 
devină în cîțiva ani marele fes
tival al continentului latino- 
american. „atrage“ acum toate 
cinematografiile lumii oferin- 
du-le generos premii. Nu tre
buie neglijat nici faptul că în a- 
ceste condiții festivalurile de 
prestigiu, cele care „lansează“ 
un film pe ecranele lumii 
(Cannes. Moscova, Karlovy- 
Vary, Mar del Plata, Pesaro, 
pentru filmul artistic, Ober
hausen, Cracovia, Annecy și 
Mamaia — pentru scurt-metr-je 
și animație) impun rigori sporite 
la care se răspunde cu greu. Și 
ne interesează, în acest sens, 
cum sîntem noi reprezentațî la 
acestea, ce imagine despre rea-

litatea noastră artistică 
aici.

La Cannes, în decursul 
prezența noastră a fost 
mente derutantă. După „Marele
premiu“ luat de Gopo în 1957 am 
trimis în 1961 „Dardée", despre 
care s-a scris astfel : „Dacă n-ar 
fi tehnica contemporană a peli
culei color s-ar putea crede că 
acest film nu-i decit unul banal 
din seria peliculelor muzicale 
care se făceau în primii ani ai 
sonorului...“ în 1965 intrăm cu 
„Pădurea spînzuraților“ în 
circuitul marilor valori, la mar
ginea cărora ne păstrăm oricum 
anul următor cu un premiu pen
tru „Opera prima“ obținut de 
Mircea Mureșan cu „Răscoala“ 
'(chiar dacă inexact, pentru că 
filmul nu era un debut regizo
ral). De atunci nu numai că n-am 
mai figurat — exceptînd docu
mentarul lui Mirel Ilieșu — 
„Cîntecele renașterii“, distins 
cu un premiu internațional — 
în atenția publică, dar nici n-am 
mai . fost reprezentați în con
curs. în 1967 ne înscrisesem cu 
„Zodia fecioarei" și ne-am re
tras, iar în 1969 „Răutăciosul a- 
dolescent“ a fost respins de oo- 
misia de preselecție a festivalu
lui.

Contează ceva atunci, 
tem mîndri cu faptul 
schimb, am obținut la 
lona o mențiune de 
„Dama del Paraguas“ 
„Dragoste la zero grade“ ? Sau 
că la un festival al fimului co- 

•mic, la Viena, umorul românesc 
a fost reprezentat prin penibila 
comedie „Corijența domnului 
profesor" ? Să nu mai vorbim de 
„calibrul" unor asemenea festi
valuri și să ne întrebăm atunci 
de ce a fost nevoie, în alte ca
zuri, să ne oonfirme comisiile 
de selecție ale competițiilor in
ternaționale ceea ce știam cu 
prisosință — public și critica 
de film — despre „valoarea“ 
mai mult decît discutabilă a p- 
nor filme pe care le-am investit 
cu rangul de ambasadori ai cul
turii noastre peste hotare. Două 
rec mte exemple : la Festivalul 
filmului de artă și de autor, de
là Bergamo, a fost respins 
„Vîrstele omului", iar la Tours 
a fost refuzat, pe bună drepta
te, „Prințul fericit“, care nu e 
decît un simplu experiment de 
tehnică a peliculei color și de
loc un film.

Se pune atunci alternativa : 
ori nu avem întotdeauna filme 
de valoare, și atunci trebuie să 
știm să ne abținem, ori sg. pro
cedăm noi înșine la o preselec
ție riguroasă oferind festivalu
rilor internaționale o imagine 
fidelă a realizărilor dintr-un a- 
numit moment. Revenind la 
exemplul de la care am plecat 
— reprezentarea noastră la fes
tivalul filmului de scurt-me- 
traje de la Cracovia — trebuie 
să insistăm asupra modului ne
corespunzător în care scurt-me- 
trajul românesc (cu excepția a- 
cestui, impresionant film „Ore 
tragice, ore eroice", care n-a in
trat în concurs) s-a înfățișat de 
această dată publicului străin. 
Chiar de nu mai sîntem, în a- 
cest domeniu, la nivelul anilor 
trecuți, existau producții mai 
recente care să ne reprezinte 
onest și onorabil. Un festival in
ternațional, o competiție nu se 
poate confunda cu o călătorie 
turistică, cu tot agreabilul pe 
care îl implică ea. cu tot presu
pusul unor eventuale dar ne
semnificative distincții... Cum 
sîntem reprezentați prin filmul 
românesc în lume nu este o 
simplă chestiune de statistică, ci 
una de responsabilitate, termen 
al cărui conținut nu este deloc 
labil.

O B. Elvin :
secretar literar al Teatrului Na

țional „l. L. Caragiale"
Căutam o linie

de echilibru menită să

ne pu- 
că, în 
Barce- 
onoare 

pentru...

TUDOR STÄNESCU
T

fie altceva decit o linie 
de mediocritate

Ion D. Sîrbu:
secretar literar al Teatrului Na

țional din Craiova
Spectatorul

nu e un client care
cumpără orice

O experiență insolită

„MUZICA“ 
ELECTRONICĂ

„HUNEDOARA 70 i l

Numele lui Dinu Petrescu 
figurează pe afișele teatrelor ca 
semnatar al muzicii de scena. 
La Euridice, Nic-Nic, Toate 
pînzele sus, Bietul meu Marat. 
La radio, o orchestră „clasică“ 
interpretează „Simfonia Brevis“ 
de Dinu Petrescu. Am citit în 
ziare despre concertele Labora
torului de muzică electronică 
din membrii căruia face parte 
Dinu Petrescu. Cine este, deci, 
Dinu Petrescu ?

Sînt compozitor, am ter
minat acum 6 ani conservato
rul, sînt asistent la facultatea 
de compoziție, muzicologie șl 
pedagogie și am colaborat la 
înființarea în 1968 în cadrul 
conservatorului și cu sprijinul 
deosebit al acestuia, a primu
lui „laborator de muzică elec
tronică“' din România. Cu mij
loace modeste, cu o formida
bilă, pasionantă și obositoare 
muncă am pornit pe acest te
ren muzical, inedit la noi, 3 
oameni: inginerul de. sunet 
Traian Ionescu, căruia îi apar
ține ideea, compozitorul Iancu 
Dumitrescu și eu —• Dinu Petres
cu. Și, ca să-nchei autobiografia 
solicitată: iubesc în egală mă
sură muzica, poezia, teatrul. Nu 
le despart, nu le împart. .Am 
compus lieduri (pe versuri de 
Blaga și Lorca), muzică de 
cameră. Simfonia Brevis, lu
crez acum la muzica pen
tru o extraordinară poezie 
a Ivonnei Henriette Stahl 
„Etern Prometeu“, la scene de 
balet inspirate din nuvelele a- 
celeiasi scriitoare „Nu mă călca 
pe umbră“. Dacă vor fi bune, 
voi îndrăzni să le propun cu
plului Miriam Răducanu și Gh. 
Căciuleanu. Și, compun muzica 
pentru „Cher Antoine“, viitoa
rea premieră a Teatrului de 
Comedie, regizată de Lucian 
Giurchescu — Și . cu . asta, deo
camdată, punct și virgulă .

— Cred că... virgulă. Dar în 
materie de „electronică“ ? Ai 
compus o astfel de muzică- 
mister — încă pentru mulți 
spectatori ?

— Da, Studiul Spațial nr. 1 și 
nr. 2. iar Iancu Dumitrescu a 
compus „Simfonii pentru .12 
tonuri“. Dar nu e nici un mis
ter. Să ne lămurim, nu-i vorba 
de muzică făcută de mașini elec
tronice. In general, se asociază 
ideea de muzică electronică cu 
ideea de mașină electronică de 
calcul. Sigur, există această

posibilitate, a și fost lansată în 
străinătate. Mașina produce mii 
de variante posibile, compozi
torul selectează și rezultatul 
poate alcătui partituri pentru 
orchestra clasică ; asta, explicat 
în linii mari. O altă variantă 
ar fi totala electronizare a mu; 
zicii : mai precis, producere și 
redare cu ajutorul mijloace
lor electronice.

— Să înțeleg deci că nu ați 
ales nici una din aceste vari
ante, ci pe cea de a treia ?

— „A Treia“ în numărătoa
rea noastră, dacă vrei. în cazul 
nostru, muzica e redată cu 
mijloace electronice de redare 
(generatoare de sunet, ring-mo- 
dulator, filtre etc.). Muzica e 
gîndită de noi, dar în locul or
chestrei, a instrumentelor fo
losim aceste mijloace.

— Avantaje?
— Obținem o infinitate de 

sunete, paralel cu o infinitate 
de posibilități de combinare și 
prelucrare a sunetului. De pildă, 
prin intervenția noastră în mi
crostructura sunetului, prelu- 
crînd, putem porni de la un 
sunet așa-zis „alb“ ajungînd la 
diverse timbruri.

— Ce-nseamnă . „intervenția“ 
aceasta ?

— 50—60 de ore de muncă 
pentru un minut de muzică e- 
lectronică pe bandă. O colabo
rare perfectă între inginerul de 
sunet, care trebuie să fie mai 
mult decît un iubitor al muzi
cii (și Traian Ionescu este ideal 
în acest sens) și compozitorul, 
care trebuie să priceapă ce 
face inginerul. în plus, o exi
gență triplă în fața torentului 
de .posibilități, de variante. Ri
goare, bun gust, pentru a nu 
reedita povestea „ucenicului 
vrăjitor,“. Și muncă, și pasiune. 
Pentru ca, în sfîrșit, după ce 
sunetul brut a trecut prin di
verse transformări — recopiat pe 
diverse viteze, suprapus, filtrat 
— să devină de nerecunoscut, 
să devină după părerea noastră, 
muzică.

Nu mai rămîne decît ca suc
cesul. după cit se pare confir
mat la Paris, în Italia, în R.F. 
a Germaniei (Editura Salabert 
a editat lucrările celor trei „ex
ploratori“) să depășească, faza 
interesului față de caracterul 
insolit al experienței, confir- 
mînd că este vorba, în cele din 
urmă, de muzică 1

LIBIANA MOLDOVAN

Irtna Petrescu, incontestabil 
marea vedetă a filmului româ
nesc. Premiul de interpretare 
feminină obținut la Moscova 
in 1969, o confirmare în plus

Organizat de către Consiliul 
județean al sindicatelor, în 
colaborare cu Comitetul jude
țean U.T.C. șl Comitetul jude
țean pentru cultură și artă. 
Festivalul de muzică ușoară 
..Hunedoara ’70“ a reunit de-a 
lungul desfășurării sale for
mații de tineri interpreti și 
tineri soliști care s-au bucu
rat de aprecierea publicului. 
Numărul de puncte stabilit 
prin regulament. pentru locul 
I nu l_a obținut însă nici o 
formație. I.ocul II l-a ocupat 
formația de muzică ușoară a 
clubului sindicatelor din Călan 
și „Color“ a Casei de cultură

din Petroșani. Locul III l-a re
venit formației „Filos“ a Ca
sei de cultură Petroșani și clu
bului din Gura Barza.

Cei mai buni soliști s-au do
vedit tinerii Zoia Tudoran 
(Călan) și Eugen Motriuc 
(Gura Barza). Festivalul de 
muzică ușoară „Hunedoara ’70“ 
va primi un caracter tradițio
nal : el se va numi „Festiva
lul Cetății" și se va organiza 
în două etape, la ultima fiind 
invitați șl soliști din județele 
învecinate.

Prof. I. VERE

Nu’ de mult, Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ a efectuat în 
rîndurile spectatorilor săi un 
sondaj care, dacă a avut însu
șirea de a fi discret (trebuia a- 
siguratâ sinceritatea răspunsu
rilor), a avut defectul de a nu fi 
riguros. N-a fost propriu-zis o 
anchetă sociologică —, .așa cum 
se cuvine să întreprindem în 
viitorul apropiat — ci pur și 
simplu un instantaneu resim- 

, țindu-se de pe urma a tot ce-i 
accidental într-o astfel de foto
grafie, dar beneficiind de avan
tajul neretușului. Firește, date
le culese în cîteva seri nu pot 
fi. semnificative cu privire la a- 
cest „necunoscut“ cu 270.000 de 

. chipuri deosebite care este pu
blicul' său anual și de aceea ele 
nu pot fi privite altfel decît ca 
o primă „foaie de temperatură“, 
iar concluziile nu pot fi decît 
prudente, decît provizorii. To
tuși, coordonînd răspunsurile a 
trei săli privind calitatea reper
toriului și a spectacolelor cu in
dicele de prezență a spectatori
lor la anumite reprezentații sa 
pot avansa cîteva observații.

Cea dinții este aceea că „Na
ționalul" grupează în jurul său 
nțai ales familia foarte largă a 
celor care vin la teatru pentru 
a lua contact (adesea pentru 
prima oară) cu textul literaturii 
clasice, atrași de prestigiul unei 
scrieri retransmisă cu respect 
solemn din generație în gene
rație. De altminteri, totdeauna, 
prima scenă a constituit, prin
tre altele, pentru publicul mare 
o inițiere în cultură și de aici 
decurge, probabil, sentimen
tul unora că „Naționalul“ 
n-are dreptul să fie alt
ceva decît „teatrul“ în ex
presia sa cea mai tradițională. 
(Mi se pare grăitor în acest 
sens că o parte dintre cei in
tervievați considerau aproape o 
operație de contrabandă artisti
că introducerea în programul 
primei scene a unor piese de 
ultimă oră, adeziunea lor mer- 
gînd spre valorile definitiv con

firmate). Această perspectivă 11-

(Urmare din pag. a l-a 

ran cooperator) ; „un prilej de a 
te afirma prin fapte ieșite din 
comun“ (Tudor Petre — ener- 
getician) ; „posibilitatea de a 
imprima lucrurilor un regim 
«autre»“ (Francisc Giotta — 
absolvent al Facultății de limbă 
și. literatură română). Dică Toa- 
der, adolescent rătăcitor mi-a 
răspuns cu greu că aventura 
„este cea din cărțile polițiste“.

în funcție de unghiul de a- 
bordare al noțiunii, aventura 
este un fapt de viață singular, 
sau o chestiune de hazard, o 
fascinație exterioară sau un pri
lej de a ieși din comun, o pro
blemă livrescă sau un regim de 
existență aparte. Toți interlocu
torii noștri — întîmplător sau 
intenționat — au lăsat de-o 
parte CONȚINUTUL propriu- 
zis al noțiunii. Raportată la a- 
ceasta, aventura are o singură 
definiție, care — sperăm — se 
va închega singură la capătul 
acestor rinduri.

CU ACELEAȘI CIFRE 
— O ALGEBRĂ PERSONALA

Ne aflăm într-o încăpere 
strimtă de la un etaj oarecare 
al Inspectoratului de miliție. 
Sînt îngrămădite acolo, claie 
peste grămadă, icoane grele bă
tute în aur, rochii și pardesie de 
damă, cîteva ceasuri, o „cutie a 
milei“ strîmbată grosolan cu 
dalta, bijuterii, cîteva cruci cu 
diamante, două umbrele. „Ago
niseala“ de citeva luni a unor 
băieți de 16 și 20 de ani. în 
urmă cu citva timp, presa relata 
laconic că au fost prinși auto
rii repetatelor furturi din biseri
cile Bucureștiului. Mobilurile 
activității infracționale au rămas 
însă mai puțin cunoscute.

în fața mea, unul din autori. 
Un băiat înalt, cu frunte bom
bată, cu ochi scăpărători de 
inteligență. Povestește fără 
să-și ascundă ineîntarea :

— într-o noapte am avut ghi
nion. La ora cînd ne-am hotărit 
să vizităm sfintul lăcaș, preotul

se afla în biserică. Și preoteasa. 
Ce să facem ? Le-am spus că 
ni s-a stins lumina acasă și am 
venit să cumpărăm luminări... 
Altă dată, la biserica din Tei...

...Altă dată ne ducem noi la 
un avocat acasă. Știam că nu-i 
nimeni în timpul zilei. Cînd 
colo, puștiul, înăuntru. își făcea 
lecțiile. Eu l-am „ascultat“ nițel 
și prietenul meu a plecat cu 
magnetofonul. Altă dată...

Pare vizibil nemulțumit de 
întrerupere.

— Ei, pentru bani... Așa, pen
tru că ne plăcea. Astea, ce fu
ram, nu le puteam vinde.

— îți plac cărțile de aven
turi ?

— De ce ? Vreți să spuneți, 
dacă de-acolo ne-am inspirat ?

la Arad, in zilele de crîncenă 
încercare pentru noi toți,, s-a 
aruncat, fără să șovăie, în' apă, 
ca să spargă un zid, care fa
voriza infiltrațiile în digul ri
dicat cu atîta trudă.

— De ce ai făcut-o ? Ai vrut 
să te faci remarcat prin ceva ?

— Poate... Atunci simțeam in 
mod cert că, neapărat, eu tre
buie să fac asta !

își trăiesc tinerețea și unul 
și altul. Unul își irosește ener
gia și inventivitatea pe tărîmu- 
rile necurate ale faptului infrac
țional, altul și-a aruncat-o fără 
șovăire într-o bătălie a noastră, 
a tuturor.

Risc de dragul riscului ? Asta 
să fie adevărata aventură ?

Predispoziția spre aventură,

Nu, tovarășe, astea noi le-am 
inventat, singuri !

Am în față un interlocutor 
inteligent, un soi de copil teri
bil pe care nici această a doua 
„întrevedere“ cu miliția nu-1 
descurajase. Mîndria de a intra 
într-o competiție nefastă cu 
imaginația autorului de lectură 
polițistă este mai presus decit 
conștiința că a săvîrșit oeva ne- 
permis.

— Nu puteai să te faci re
marcat și fără să intri în oon- 
flict cu legea ?

— Ba da... Dar nu mai ai loc. 
tovarășă ! Sînt atîția deștepți pe 
lumea asta !

Atîția, îneît și-a ales un cîmp 
de acțiune nesolicitat de marea 
majoritate a tinerilor de virsta 
lui !

— Cit crezi că ați fi putut re
zista ?

— Puțin, recunoaște. Cîțiva 
ani.

— Și pe urmă ?
— Ne vedeam de treabă. Dar 

trebuia să ne trăim tinerețea.
Așa ? Mă gindesc acum la 

partenerul de generație al inge
niosului autor de pungășii care,

susținută biologic la adolescenți 
de un surplus de energie, ră
mîne un fapt constatat. Cu ace
leași datumuri, fiecare își con
struiește propria sa algebră, își 
împinge disponibilitățile vîrstei 
pe un canal sau pe altul. Aven
tura paranoică care vizează fap
tul infracțional ca unică sursă 
de ieșire din anonimat pro
bează, în ultimă instanță, o cra
să lipsă de imaginație..

ÎNTRE STADIUL VELEITAR 
Șl CEL CONȘTIENT

își pipăie încă o dată pistoa
lele atîrnate la brîu. Ține trabu
cul în așa fel îneît fumul să nu 
poate fi văzut de departe. Parcă 
a foșnit o liană. Un țipăt scurt 
de pasăre, acolo, în desișuri. 
Printre frunze se ivește un cap, 
apoi încă unul. Trage piedica 
pistolului automat ultimul tip. 
Poc, poc, și nepoftiții cad unul 
cîte unul. împinge leșurile plic
tisit cu piciorul și își fluieră ca
lul. Și pe urmă ?

Cam aici se sfîrșesc de obicei 
visele lui Anghel Bodnariuc. în 
fața fotografiei unde pozează

mîndru, într-un costum impro
vizat de cow-boy. Băiatul de 18 
ani. de profesie „fără“, trăiește 
în mijlocul Capitalei într-o lume 
a lui, populată de fantome pali
de din Vestul sălbatic. Atmos
fera, la fel de improvizată ca 
și costumul, îi hrănește aspira
țiile tinereții, îi afumă visurile, 
și ii limitează vizibilitatea la di
mensiunile unui ecran panora
mic.

— Am făcut — mărturisește 
cu un aer plictisit — o școală de 
conducere auto. Dar nu-mi pla
ce. Aș vrea să fac ceva mai 
ieșit din comun...

Cind ? Cum ? La cîțiva pași 
de locuința sa, înțesată de ac
cesorii de carnaval, viața pulsea
ză cu toate arterele. Mircea 
Ichim,-care își serbează ziua 
de naștere cu o lună înaintea 
lui. învață de zor pentru exa
menul de admitere la Institutul 
de petrol și gaze. Cîteva străzi 
mai încolo se află o clădire pe 
care locatarii ei o părăsesc în 
fiecare vară, pentru citeva luni 
de înfruntare cu necunoscutul : 
Institutul geologic. Dincolo, pe 
stadion, băieți de aceeași virstâ, 
iși oțetesc trupul pentru încer
cări mai serioase decît cele care 
ii seacă acestuia imaginația.

— Ce înseamnă aventura, An
ghel Bodnariuc ?

Ridică din umeri. Ochii i s-au 
încețoșat. Răzbunătorul, Comi
sarul X, Winettou au venit să 
se așeze cuminți pe retină. Pînă 
cînd ? Niciodată faptul neobiș
nuit la care visează cu atîta ar
doare, nu va veni să-i bată la 
poartă. El se află aici sau acolo, 
cu condiția, să vrei, să știi să-I 
cauți. Pînă una-alta, ceea ce 
face are un nume mult mai pro
zaic. Se cheamă parazitism, iar 
teama de banal pe care o afi
șează cu atita ostentație, nu ră
mîne decît o scuză facilă pen
tru trîndăvie.

Aventura nu este un fapt ex
terior. De la stadiul veleitar 
pînă la trăirea propriu-zisă, 
există un drum lung de frămîn- 
tări, de renunțări, dar mai ales, 
de participare laborioasă !

mitată asupra îndatoririlor „Na
ționalului“ nu este împărtășită 
însă de mulți alți spectatori 
care revendică, dimpotrivă, pre
zența masivă pe afiș a drama
turgiei contemporane, socotind-o 
o sursă de revigorare a reper
toriului, și de întinerire a artei 
spectacolului. Spre liniștea noa
stră, majoritatea celor consul
tați refuză să vadă în prima sce
nă doar*' o școală de teatru ele
mentară și superioară și o in
vestesc cu misiunea unei insti
tuții chemată să adăpostească și 
să impulsioneze dramaturgia ac
tuală de valoare.

A doua observație impusă de 
sondajul nostru e diferența sen
sibilă de opinii care desparte 
sala de premieră de publicul ce 
vine seară de seară. Deosebirea 
se arată uneori atît de marcată 
(noi credem chiar că-i mult mai 
pronunțată decît la alte teatre) 
îneît un 'difuzor cte 'bilete a mers 
pînă acolo îneît să spună că 
avem de a face cu spectatori ve
nind de pe două planete distinc
te. Explicația se află, bineînțe
les, in faptul că, dacă la pre
mieră asistența e oarecum omo
genă și în orice caz formată din 
oameni specializați ori cel pu
țin av’zați, la reprezentațiile o- 
bișnuite ale „Naționalului“ p ir- 
ticipă un public extrem de dis
parat ca formație, receptivitate 
și gust. (De altminteri, Camil 
Petrescu semnalase același feno
men — cu deosebire caracteristic 
pentru prima scenă — încă în 
urmă cu 35 de ani). Nu încape 
îndoială că această stare de lu
cruri e rezultanta dublei funcții 
pe care o deține „Naționalul“ și 
anume aceea de a-și menține 
autoritatea păstrînd și împros- 
pătînd, încercînd să găsească o 
formă de alianță între trecut și 
prezent. Dacă ar fi să ne în- 
credem orbește în cifre, atunci 
concluziile anchetei noastre 
n«-ar împinge să considerăm că 
verdictul celor de la premieră 
e, nu rareori, eronat și că abia 
sălile următoare decid succesul 
în timp al unei piese. Firește, 
refuzăm un astfel de punct de 
vedere exclusivist. Și tot așa 
cum nu acceptăm ca „Naționa
lul“ să se consacre exclusiv 
titlurilor ilustre și formelor ac
ceptate de artă a spectacolului, 
nu putem accepta ca absolut de
finitorie pentru valoarea unui 
text ori a unei reprezentații nu
mai criteriul numeric al spec
tatorilor. Căutăm și aici o cum
pănă, o măsură, încredințați că 
ne putem desluși chipul în a- 
ceastă confruntare, în acest joc 
de oglinzi. Esențialul este să 
descifrăm, în însăși masa pu
blicului existent, tendințele cele 
mai avansate, liniile de cultură 
și de gust care caracterizează, 
partea majoritară a acestui pu
blic.

Cînd se vorbește despre tea
trul și publicul său se pronunță 
aproape de regulă* cete două a- 
devăruri : „teatru fără public 
nu există“ și „fiecare teatru își 
are publicul pe, care-1 merită“. 
Sînt adevăruri complementare 
și poate că ele cîntăresc cel mai 
greu cînd e vorba de „politica 
față de- spectatori“ a primei sce
ne. Iată de ce „Naționalul“ acor
dă însemnătate nu doar specta
colelor sale, dar și unor mijloa
ce auxiliare de cultură și infor
mație teatrală, cum ar fi caie
tele sale program (editate în
tr-un tiraj de 10.000 exemplare), 
emisiunilor radiofonice, telere- 
vistei, colecției Thalia — (pri
mele volume se află sub tipar).

Cu alte cuvinte, căutăm o li
nie de echilibru menită să fie 
altceva decît o linie de medio
critate. Și anume un solid punct 
de reper, vizibil de departe.

O
Spectatorul nu e o cifră sau un 

„individ“. E o persoană socială. 
El nu vine la teatru dintr-o 
abstracțiune metafizică, ci din
tr-un loc de muncă și dintr-o fa
milie și nu se întoarce, după 
spectacol, în întunericul unui a- 
nonimat, ci tot la un loc de mun
că, și tot într-o familie. Mi-a 
căzut în mină un studiu (de re
clamă) făcut de o fabrică germa
nă pentru utilaje de bucătărie. 
Arta sau știința „marketing“-ului, 
adică arta și știința plasării pe 
pe piață a unei mărfi, depinde

în primul rind de cunoașterea în 
cele mai mici amănunte a clien- 
ților. Ce vîrstă au, ce filme Ir 
plac, ce visează noaptea, ce crea 
despre războiul din Vietnam‘etc. 
— toate aceste informații sînt im
portante și pot fi folosite de cel 
care vrea să vîndă... mașini- de 
spălat rufe, de pildă.

Noi nu vindem o marfă. Noi 
dăruim ceva. Ceva ce e negația 
ideii de marfă: arta. Relația 
scenă-spectator e o relație psiho
logică, morală, politică; o relație 
de suflet la suflet. Se poate oare 
realiza o asemenea relație fără o 
reciprocă cunoaștere ? Nu cre
dem. Spectatorul nu e un client 
care cumpără, ci un om cu pro
bleme, cu complexe, cu o viață 
particulară. Cu o profesiune, cu 
o convingere,, ,c.u, un plin. sau un 
gol moral. Eu. hu am voie, pe 
scenă, să fiu străin de structura 
sa. Nu am voie să nu știu ce 
așteaptă de la mine, ce nevoi 
are, ce probleme îl frămîntă.

Mi se pare că în această direc
ție, teatrele — moștenitoare ale 
unui sistem comod de relație cu 
publicul — au făcut prea puțin. 
In cele mai dese cazuri publicul 
rămîne marele anonim, o cifră 
de încasări, o masă care azi e 
așa și mîine altfel, căruia îi pla
ce asta mai mult și asta de fel. 
Practica vieții ne obligă acum să 
ne apropiem de el: să-l anali
zăm, să-l consultăm, să-l urmă
rim pe mai multe planuri. Am 
constatat acest imperativ acum 
patru ani la Craicva. S-a înfiin
țat Universitatea. Dintr-o dată 
structura și atmosfera „publicu
lui“ de la spectacole s-a schim
bat. A devenit mai trepidant, 
mai nervos, mai capricios.

Am întreprins cîteva sondaje- 
anchete. Statistice, desigur — 
deși în acest domeniu al calității 
cifra nu e totdeauna dătătoare de 
ton. Am constatat, de pildă, că 
media de vîrstă a spectatorilor 
noștri este de 27 de ani (ca și 
media de vîrstă a uzinelor mari 
din jurul orașului). Am mai con
statat că majoritatea celor care 
vin la teatru (nu la premiere, 
premiera e un protocol făcut 
pentru specialiști și spectatorii 
veterani) sînt nelinsurați. Jumăta
te din ei stau în cămine. Media 
de cultură e școala medie. Nu au 
televizoare — sau le au de mai 
multă vreme și s-au plictisit. Cei 
mai numeroși studenți sînt de la 
matematici, horticultura și filolo
gie. Am mai constatat că docto
rii vin des la teatru; urmează 
apoi inginerii tineri. Nu vin, de
cît într-un procent aproape ridi
col, avocații, profesorii și sporti
vii. Deloc, cei cate au mașini sau 
hani midii la C.E.C. Vin, în 
schimb, foarte multe perechi de 
tineri care își plătesc biletul din 
bursă. Plac spectacolele în care 
joacă actori tineri (e normal: 
media de vîrstă, 27 ani, își spu
ne cuvîntul). Nu le plac montă
rile prea fistichii, adoră tragedia 
ca și comedia atunci cînd ele nu 
sînt epatante, „făcute" ca să pla 
că. Confundă foarte sincer amu
zamentul cu contemplația. Vor să 
gîndească, dar 'tor să și rida. 
Simt cînd sînt păcăliți și chiar 
dacă au aplaudat, a doua za știu 
ce valoare a avut seara trecută. 
Cunosc bine viața și realitățile ei, 
detestă piesele în care nu li se 
spune adevărul sau li se prezintă 
acest adevăr sub nivelul la care 
ei înșiși îl trăiesc.

Dar toate aceste sporadice 
sondaje ale noastre (le-am înși
rat doar ca simple exemple) sînt 
deocamdată doar aproximări și 
experiențe. Va trebui, ■ dacă do
rim să realizăm în viitor o rela
ție mai eficace între scenă și pu
blic, să trecem foarte serios la 
elaborarea unui program, în care, 
cu toate mijloacele moderne, să 
adunăm acele informații de care 
avem nevoie, pentru ca cei din 
sală, cei care ne-au văzut, cei 
care vor sau nu vor să ne mai 
vadă, să nu mai fie niște necu- 
noscuți, niște cifre sau niște si
luete. Ci public bine cunoscut. 
căruia să-i oferim tot ceea ce el 
merită cu prisosință.
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Ieri, Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, împreună cu președintele Consiliului 
de Stat, talae Ceaușescu, a vizitat Craiova

(Urmare din pag. I)

înalților Oaspeți iranieni de a 
cunoaște la fața locului reali
zările poporului nostru, po
sibilitățile existente de a lărgi 
pe multiple planuri colabo
rarea economică între Româ- 

l ! nia și Iran. De altfel, uzina 
craioveană și-a trimis primele 
„cărți de vizită“ în țara prie
tenă : transformatoare de for
ță de 150 și 200 kVa, precum 
și diverse tipuri de aparataj 
electrotehnic.. în prezent se 
află în fază avansată de fabri
cație primele tipuri de separa
toare electrice de 20 Kv care 
vor lua calea Iranului. Au 
fost și vor fi aceste pro
duse, pe care hărnicia și pri
ceperea muncitorilor craio
veni le-au creat, mesaje con
crete ale dorinței și posibili
tăților reale ale economiei 
noastre de a purta un dialog 
fructuos cu economia irania
nă în folosul ambelor părți.

Despre toate aceste reali
zări ale uzinei, despre poten
țialul său industrial și inves
tițiile de inteligență tehnică, 
materializate în sute de pro
duse, oaspeții iranieni au 
avut posibilitatea să ia cunoș
tință din sursă directă în con
vorbirile cu ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
Ion Avram, cu directorul ge
neral al grupului de uzine 
pentru aparataj și mașini 
electrice, ing. Mihai Nicu- 
lescu. Exemplificare convin
gătoare a informațiilor oferite 
t, constituit-o vizita în prin
cipalele sectoare care alcătu
iesc acest prestigios complex 
industrial. Cu deosebit interes 
șahul Iranului _ s-a oprit în 
fabrica de locomotive.

După ce se dau ample ex
plicații asupra caracteristici
lor funcționale ale acestor ti
tani. ai drumurilor de fier, 
înaltul oaspete iranian și pre
ședintele Consiliului de Stat 
al României sînt invitați la 
pupitrul de comandă al unei 
locomotive care așteaptă sem
nalul de plecare. Șahinșahul 
răsptinde invitației de a pune 
în mișcare turbinele puterni
cei mașini.

Reține apoi îndelung aten
ția înalților oaspeți locomotiva 
electrică — produs de înaltă 
tehnicitate asimilat nu de 
multă vreme. în cabina loco
motivei are loc o scurtă discu
ție între președintele Nicolae 
Ceaușescu și Șahinșahul Ira
nului. Subiectul: perspecti
vele pe care le deschide dez
voltării unei economii moder
ne înzestrarea transporturilor 
feroviare cu astfel de locomo
tive. Șeful statului român in
formează pe interlocutor asu
pra planurilor noastre de 
electrificare a magistralelor 
de cale ferată și subliniază, în 
această .ordine de idei, gradul 
înalt de eficiență economică 
la care vor ajunge transpor
turile, mai ales în zonele de 
munte, cînd va fi extinsă uti
lizarea locomotivelor electrice.

Șahinșahul Iranului subli
niază că și țara sa este îndea
proape preocupată de proble
ma modernizării transporturi
lor feroviare. Totodată are 
cuvinte de apreciere pentru 
modul cum a fost realizată lo
comotiva electrică românească 
pentru performanțele ei teh
nice înalte.

Este vizitată în continuare 
fabrica de aparataj electric. 
Impresionează aici, în mod 
deosebit, dotarea tehnică de 
înalt nivel calitativ, organi
zarea modernă a fluxului de 
producție. Finalitatea proce
sului muncii este verificată 
cu meticulozitate și riguroa
să exigentă de către aparatele 
de precizie, precum și de in

stalațiile speciale ale laborato
rului de înaltă tensiune. Pe 
întreg parcursul vizitei Maies
tatea Sa Imperială își expri
mă dorința de a cunoaște cît 
mai îndeaproape organizarea 
producției, modalitățile de 
perfecționare a calificării ca
drelor, retribuția acestora. 
Gazdele înfățișează șantierul 
dominat de imense paralelipi
pede de beton și oțel, perspec
tivele uzinei. înaltul oaspete 
își exprimă aprecierea sa deo
sebită pentru capacitatea co
lectivului uzinei Electroputere, 
de a ține pasul cu progresele 
înregistrate pe plan mondial 
în acest domeniu.

„Vă doresc toate succesele 
pe care Ie meritați din plin. 
Dat fiind ritmul schimbărilor

pe care le-am remarcat aicî, 
sînt sigur că într-un timp 
scurt uzina dv. va deveni unul 
din centrele cele mai impor
tante de producție a locomo
tivelor. Vă urez multe suc
cese în continuare“.

în încheierea vizitei, șahin
șahul Iranului semnează în 
cartea de onoare a uzinei. în 
amintirea popasului făcut la 
„Electroputere“, ca semn al 
prețuirii pe care muncitorii 
craioveni, ca de altfel popu
lația țării o acordă colaborării 
dintre popoarele român și ira
nian, îj este dăruită macheta 
unei locomotive.

în aplauzele sutelor de 
muncitori ai uzinei, oaspeții 
își iau rămas bun de la acest 
harnic și iscusit colectiv.

In teritoriile chimiei
Străbătând străzile orașu- 

șului, de-a lungul cărora zeci 
de mii de localnici au ținut să 
salute cu căldură pe solii 
poporului iranian, pe condu
cătorul iubit al poporului 
nostru, președintele Nicolae 
Ceaușescu, coloana oficială a 
mașinilor, escortată de moto- 
cicliști, se îndreaptă spre un 
alt puternic obiectiv indus
trial al Craiovei contempo
rane, edificat în anii socialis
mului, Combinatul Chimic. 
De departe se profilează si
luetele argintii ale impresio
nantei întreprinderi chimice 
din care pornesc anual un 
milion tone de îngrășăminte 

"pe bază de azot, precum și 
70 000 tone produse chimice 
organice. Combinatul chimic 
poate fi considerat, atît prin 
vasta panoramă pe care o 
oferă cît și prin complexitatea 
proceselor chimice ce au loc 
în uriașele sale retorte, o 
veritabilă cetate a chimiei ro
mânești.

Și colectivul acestei puter
nice unități industriale face o 
primire călduroasă, priete
nească, distinșilor oaspeți. La 
intrare, în uralele sutelor de 
muncitori veniți în întîmpina- 
re, oaspeților li se adresează 
o sinceră urare de bun venit. 
Sint prezenți ministrul adjunct 
al industriei chimice, Ni
colae Ionescu. directorul gene
ral al Combinatului, ing. Iustin 
Rogoz, cadre din conducerea 
uzinei, specialiști. în fața unei 
machete, care înfățișează sin
tetic imaginea uriașului com
binat ce se întinde pe 100 de 
ha se dau explicații amănunți
te în legătură cu profilul și ca
pacitatea producției fabricilor 
aflate în funcțiune. Președin
telui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
și Șahinșahului Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Arya
mehr, li se prezintă succint is
toricul dezvoltării Combinatu
lui.

Cei doi șefi de stat vizi
tează apoi în mașini, vastul 
teritoriu al acestei împărății a 
chimiei, constituită dintr-o 
spectaculoasă țesătură de țevi 
și rezervoare metalice. Fabrica 
de oxigen, prin fața căreia 
trece la un moment dat coloa
na mașinilor, impresionează 
prin geometria desăvîrșită a 
construcției, părînd în între
gul său, o ingenioasă eprube- 
tă metalică ridicată, prin con
strucție, la o scară fabuloasă. 
Președintelui Consiliului de 
stat al României și Șahinșahu
lui Iranului le este prezentată 
complexitatea procesului de 
producție, nivelul de înzestra
re tehnică, ultramodernă, ca
racteristică a întregului com
binat. Toate aceste calități teh-

nice, adăugîndu-și hărnicia 
muncitorilor, constituie o ex
plicație edificatoare a renume- 
lui de care se bucură Combi
natul Chimic Craiova, atît în 
țară cît și peste hotare unde

se exportă produsele sale.
Ca și în alte momente ale 

vizitei suveranul Iranului, 
rostind cuvinte de prețuire 
pentru chimiștii craioveni, 
pentru munca lor și calitatea 
produselor ce le obțin, își ex
primă convingerea că obiecti
vele industriale vizitate oferă 
un argument în plus pentru 
prospectare de noi posibilități 
destinate dezvoltării cooperă
rii economice româno-iranie- 
ne. La încheierea vizitei în 
combinat, . luîndu-și rămas 
bun de la gazde, Șahinșahul 
Iranului a spus printre altele : 
„Mi-a plăcut în mod deosebit 
ceea ce am văzut aici. Vă fe
licit sincer. Și pe noi ne preo
cupă dezvoltarea industriei 
chimice. Vă doresc succese tot 
mai mari“.

După un scurt popas la Casa 
de oaspeți a orașului, convoiul 
de mașini străbate din nou 
bulevardele Craiovei, înfrumu
sețate în ultimii ani de o salbă 
de blocuri construite cu fan
tezie arhitectonică și bun gust.

Distinșilor oaspeți li se a- 
dresează saluturi prietenești, 
se flutură stegulețe, buchete 
de flori. Se aplaudă cu căl
dură.

De pe aeroportul orașului 
Craiova, oraș care a fost ieri 
o gazdă ospitalieră — în pre
zența oficialităților locale — 
avionul prezidențial în care 
se îmbarcă cei doi șefi de stat, 
persoanele oficiale care-i în
soțesc, își ia zborul la ora 
13,00, readucîndu-i pe pre
ședintele Consiliului de Stat 
Nicolae Ceaușescu, și pe Șa- 
hinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, în 
capitala țării.

Vizita la Craiova — adău- 
gîndu-se celorlalte prilejuri pe 
care oaspeții iranieni le-au 
avut de a cunoaște realități 
economice și sociale ale Româ
niei, harnicii săi locuitori, ho- 
tărîți să ducă mai departe 
realizările dobîndite printr-un 
unanim efort de muncă și 
creație — a' ilustrat disponi
bilitățile economice deosebite 
ale țării noastre, dorința de a 
statornici relații de colaborare 
trainică ou țara pe care o 
reprezintă Șahinșahul Reza 
Pahlavi — colaborare folosi
toare deopotrivă popoarelor 
noastre, destinată a sluji cau
zei păcii, progresului social, 
relațiilor internaționale de 
respect și prețuire reciprocă.

r/z/ff/f ìmpMesei mu
Maternitatea Polizu, una 

dintre instituțiile sanitare mo
del ale Capitalei a primit 
marți dimineața vizita împă
rătesei Iranului, Farah, și a 
soției președintelui Consiliului 
de Stat, Elena Ceaușescu. Dis
tinsele vizitatoare erau însoți
te de Maria Groza, vicepreșe
dintă a Consiliului Național al 
Femeilor, de Malektadj Alam,

dăpostește astăzi colecția de 
artă feudală brincovenească, 
vizitatoarele își exprimă admi
rația pentru piesele expu
se, provenind din vechi te
zaure ; obiecte de argint, ta
pițerii, broderii, sculpturi în 
lemn, îngălbenite tipărituri, 
indicii ale culturii românești 
din secolul XVIII. împărătea
sa Iranului se interesează de

re, le fac o manifestație spon
tană de simpatie.

Muzeul Satului întîmpină, 
în după-amiaza aceleiași zile, 
pe împărăteasa Farah. în fața 
ochilor se desfășoară imaginea 
complexă a satului românessc, 
sinteza unei țări întregi con
centrată pe numai 7 ha. Di
rectorul muzeului, Gheorghe 
Focșa- conduce pe vizitatoare

doamnă de onoare a împărăte
sei, și de alte persoane oficiale 
române și iraniene.

La sosire, ău venit în întâm
pinare un grup de medici în 
frunte cu prof. univ. dr. docent 
Dan Alessandrescu. directorul 
maternității, care face o suc
cintă prezentare a acestei in- 
stituțiiî unde, pe lingă asis
tența acordată mamelor și 
noilor născuți, se desfășoară și 
o activitate de cercetare, învă
țământ și îndrumare. în timp 
ce parcurge diferitele secții 
ale maternității, săli de opera
ții, saloane, laboratoare, îm
părăteasa Iranului se intere
sează de o serie de aspecte ale 
activității care se desfășoară 
în instituție.

Se vizitează apoi complexul 
arhitectural de la Mogoșoaia. 
în sălile Palatului lui Con
stantin Brîncoveanu, care a-

elementele originale ale mo
numentului, își exprimă do
rința de a privi întregul an
samblu, face o plimbare prin 
parcul Palatului. în continua
re, o vizită în Parcul Herăs
trău, oferă prilejul de a admi
ra, la „Expoflora-1970“, o mare 
diversitate de' specii de flori, 
arbori și arbuști ornamentali, 
în aranjamente pline de gust. 
Privirile sînt atrase de covo
rul multicolor și înmiresmat, 
țesut pe o suprafață de 10 ha, 
din mii de flori, de mîinile di
bace ale grădinarilor noștri. 
Momente agreabile prilejuiesc 
scurtele popasuri în pavilionul 
cu flori, peluzele amenajate, 

* grădina cu plante de umbră și 
pitoreasca grădină sătească.

Pe aleile parcului, bucu- 
reșteni veniți să petreacă aici 
clipe de odihnă și destindere, 
aplaudă călduros pe vizitatoa-

prin numeroase gospodării, u- 
nele de vîrstă seculară, răs
punde întrebărilor ce i se a- 
dresează despre folosința unui 
obiect sau altuia, despre des
tinația diferitelor încăperi, de
numirea unor piese de îmbră
căminte, semnificația motive
lor care împodobesc un stîlp 
de pridvor etc. împărăteasa 
Farah admiră armonia culori
lor, fantezia creatorului popu
lar prezentă pretutindeni în 
acest muzeu a cărui faimă a 
ajuns pînă departe de hotare
le țării.

SANDA IONESCU

Foto : A. PASAT
I. DUMITRU
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui 
Republicii Burundi, colonel MICHEL MICOMBERO, urmă
toarea telegramă :

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. al poporului român și al meu personal, vă adresez, 
Excelență, cu prilejul zilei naționale a Republicii Burundi, 
felicitări cordiale și urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală și progresul poporului burundez.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat guvernatorului 
general al Canadei, ROLAND MICHENER, următoarea tele
gramă :

Cu ocazia sărbătoririi zilei naționale a Canadei, vă adresez, 
Excelență, în numele meu și al poporului român, felicitări și 
cele mai călduroase urări de sănătate și fericire pentru dv, 
personal, de pac« și prosperitate pentru poporul canadian.

CRONICA U. T. C.
Azi dimineață, tovarășul 

Ion Iliescu, prim secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretu
lui. a primit pe Ulf Sund- 
qvist, președinte al Uniunii 
Centrale a Tineretului So
cial-Democrat din Finlan
da. care, la invitația C.C. al 
U.T.C., efectuează o vizită 
în țara noastră.

La discuții, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, a parti
cipat tovarășul Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C. 
al U.T.C.

Marți seara a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre 
Varșovia, o delegație a

U.T.C. formată din tovarășii 
Aurel I. Zăinescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al 
U.T.C., Adrian Cioboiu, prim 
secretar al comitetului jude
țean Dolj al U.T.C. și Vasilia 
Grămăticu, membră a Birou
lui Comitetului județean 
Ilfov al U.T.C., secretară a 
comitetului comunal Brezoa- 
iele a U.T.C., care la invi
tația Comitetului Polonez de 
Cooperare a Organizațiilor de 
Tineret (O.K.W.O.M.) va vi
zita R.P. Polonă. La plecare, 
pe aeroportul Otopeni, dele
gația a fost condusă de tova
rășul Traian Oprea, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
U.T.C. și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Cea de-a 10-a aniversare a 
sărbătorii naționale a Repu
blicii Democratice Congo a 
fost marcată marți, în Capita
lă, printr-o recepție oferită de 
însărcinatul cu afaceri hd-in- 
terim al acestei țări, Jean- 
Marie Tuma-Waku.

Cu prilejul apropiatei săr
bători naționale a Statelor U- 
nite ale Americii, marți a avut 
loc la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S. o seară culturală, 
organizată sub auspiciile Insti
tutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

în sălile Palatului munici
pal din Buzău s-a deschis ex
poziția „Pictori români între 
cele două războaie mondiale“, 
Expoziția cuprinde o parte din 
cele mai semnificative lucrări, 
ale lui Teodor Pallady. Nicolae 
Tonitza, Francisc Sirato, Ni
colae Dărăscu, Alexandru 
Ciucurenou și alți mari artiști»

Marți după-amiază a sosiți 
tn Capitală dl. Andre Chan- 
dernagor, președintele Uniu
nii Interparlamentare, cu so
ția, care, la invitația Grupului 
Român ai Uniunii Inter-paria» 
mentare, va face o vizită în 
țara noastră.

Marți la amiază, a sosit în 
Capitală o delegație de acti
viști ai Partidului Comunist 
Bulgar, condusă de Hrist» 
Tanev- adjunct de șef de sec
ție Ia C.C. al P.C. Bulgar,, care 
Ia invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, va face o vizită de 
schimb de experiență In țara 
noastră.

Mitingul tinerilor și studenților din Capitală

Solidari cu lupta dreaptă
a poporului coreean

menționat aici este, cred, schim
barea opticii față de conținutul 
concursului de admitere în Poli
tehnică. Fără îndoială, împrejura
rea că studenții anului I au acum 
o pregătire liceală de mai lungă 
durată nu este lipsită de impor
tanță. Dar întotdeauna hotărîtor 
va fi modul în care se face se
lecția candidațiior veniți la con
cursul de admitere. în vara anu- 
]Aii 1969 noi am sporit substan
țial exigența -în cadrul probelor 
de verificare pentru admiterea în 
Politehnică, străduindu-ne să pri
mim numai tineri cu o bună pre
gătire, dotați pentru studiul știin
țelor inginerești. Iată că rezulta
tele dobîndite la examenele uni
versitare, în anul I, confirmă că 
am procedat bine închizînd por
țile Politehnicii în fața acelor 
candidați care doreau să obțină 
calitatea de student fără să me
rite acest lucru.

— Nu este un secret pentru ni
meni că sporirea exigenței Ia 
concursul ae admitere din vara 
anului 1969 a dat naștere Ia dis
cuții. îndeosebi părinți ai candi- 
dați’lor și unii profesori de liceu 
au infirmat că rectoratul Politeh
nicii bucureștene a exagerat in- 
stituitțid un sistem foarte sever de 
verificare a cunoștințelor. Poate 
că întrebarea „Care este părerea 
dvs. cu privire la aceste afirma
ții ?“ nu ar avea rost dacă acum, 
în preajma concursului de admi
tere — ediția 1970, asemenea dis

cuții nu ar fi reactualizate. 
Așa că...

—- în vara anului trecut s-au 
prezentat la concursul de .admi
tere în Politehnică numeroși can
didați care în anii de liceu au 
avut la matematică și fizică medii 
de 5 și 6. Firește, în condițiile 
unei exigențe sporite, ei nu ..au 
reușit să devină studenți. Dar 
faptul că și-au încercat „norocul“ 
vădește existența unei anume 
mentalități, potrivit căreia ar fi 
posibil să ocupi un loc în Poli-

cît pentru actualii studenți. Per
fecționarea și modernizarea cursu
rilor de specialitate pretinde un 
studiu avansat la matematică și 
fizică. Anul acesta, bazîndu-ne 
pe faptul că studenții anului I au 
făcut dovada unor cunoștințe te
meinice, am avut posibilitatea să 
îmbunătățim conținutul prelege
rilor de matematică și fizică. în 
viitor vom avea în Politehnică un 
centru de calcul electronic. Acti
vitatea studenților în cadrul a- 
cestui centru de calcul va trebui

la bacalaureat, dar nu figurează 
în programa pentru concursul de 
admitere.

— Tovarășe rector, sînteți de 
acord că încă nu s-au adoptat 
cele mai eficiente modalități pen
tru a exclude posibilitatea ca unii 
tineri dotați pentru pregătirea în- 
tr-o anume specialitate să fie 
handicapați la concursul de ad
mitere de către candidați mai 
puțin dotați, dar cu o mai mare 
„pasiune“ pentru memorizarea 
fidelă a manualului ?

INTRAREA IN FACULTATE
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tehnică chiar dacă nu ești foarte 
bine pregătit. Or, noi nu putem 
încuraja astfel de calcule.

Este însă îmbucurător că spo
rirea exigenței are efect favorabil 
asupra pregătirii elevilor. Cei 
care doresc să devină studenți la 
Politehnică știu precis că așa ceva 
nu mai este posibil fără cunoș
tințe temeinice. în consecință, au 
fost nevoiți să abordeze cu toată 
seriozitatea pregătirea pentru 
concursul de admitere.

— Trebuie să înțelegem, așa
dar, că rămîneți consecvent pe li
nia unei maxime exigențe ?

— Altfel nici nu se poate. Pen
tru viitorii studenți, pregătirea 
profesională va fi mai dificilă de-

precedată de o reconsiderare a 
studiului disciplinelor din anii I 
și II. Sistemul tradițional de pre
dare a matematicii nu mai cores
punde integral actualelor cerințe, 
în anul I vom introduce cursuri 
de analiză numerică, studenții 
vor deprinde limbajele matema
tice folosite de mașinile electro
nice de calcul. De aceea vom fi 
tot mai pretențioși la examenele 
de admitere. Ar fi potrivit chiar 
să se ceară oandidaților să pre
gătească întreaga materie predată 
în liceu, nu numai anumite oa- 
pitole, așa cum prevăd instrucțiu
nile Ministerului Învățămîntului, 
mai ales case întâlnesc și situații 
paradoxale : unele capitole se cer

— Dificultatea constă aici în 
faptul că această tendință de 
memorizare fidelă este cultivată 
uneori în dauna raționamentu
lui. Cum ar putea fi altfel inter
pretată prevederea că pentru 
concursul de admitere în facul
tate nu se cer demonstrații la 
matematică. Memoria este, fireș
te, un atribut al inteligenței, dar 
activitatea de concepție trebuie 
bazată în primul rînd pe rațio
nament. Or, a nu le cere demon
strații unor candidați la con
cursul de admitere înseamnă a le 
crea o optică ciudată. Noi îi asi
gurăm însă pe absolvenții liceu
lui că la concursul de admitere 
din vara anului 1970 nu va pri
ma puterea de memorizare. Un

viitor inginer trebuie să știe să 
judece. Și ca să judece, trebuie 
să explice.

— Ce măsuri preconizați pen
tru a asigura, Ia concursul de 
admitere, un grad foarte ridicat 
de obiectivitate ?•

— Fiecare teză va fi corectată 
în mod independent de 5 exami
natori și va primi 15 note. Spun 
15 note, întrucît candidatul pri
mește trei subiecte spre rezol
vare și, deci, trei note din par
tea fiecărui cadru didactic care 
corectează teza. De asemenea, la 
probele orale comisiile de exami
nare și grupele vor fi stabilite 
prin tragere la sorți, în ziua sus
ținerii examenului. Pentru noi, 
concursul de admitere va însem
na o activitate intensă, dificilă, la 
care va participa aproape între
gul corp de cadre didactice din 
Politehnică. Dorim să asigurăm 
ambianța care să dea fiecărui 
candidat certitudinea că reușita la 
concursul de admitere depinde 
numai de valoarea pregătirii sale.

— Doriți • să faceți unele re
comandări candidațiior ?

— Să-și argumenteze cu deo
sebită atenție afirmațiile. Este 
știut că există diferențe în ceea 
ce privește valoarea pregătirii în 
diverse licee. Noi nu vrem însă 
să se piardă talente numai pen
tru că în anumite licee unii elevi 
n-au avut norocul să fie îndru
mați de mari profesori. Ne pro
punem, de aceea, să promovăm 
valorile reale — candidații cu un 
bogat bagaj de cunoștințe, dar 
și cu aptitudini pentru studiul 
științelor matematice și fizice.

Sala de festivități a Casei de 
cultură a studenților din Capita
lă a găzduit ieri după-amiază, 
un miting al tinerilor și studen
ților din București, prilejuit de 
Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean. In sala pa
voazată cu drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Democrate 
Coreene erau prezenți sute de 
tineri, reprezentând muncitori 
din întreprinderile bucureștene, 
din licee. precum și studenți 
din facultățile Capitalei.

Erau, de asemenea, prezenți, 
reprezentanți ai Ambasadei 
R.P.D. Coreene.

Luînd cuvântul, tovarășul NI
COLAE GIRCEAG, secretar al 
Comitetului Municipal Bucu
rești al U.T.C., după ce a rele
vat faptul că munca pașnică în 
care era angajat tineretul și 
poporul coreean, din partea de 
nord a țării, a trebuit să fie în
treruptă cu 20 de ani în urmă, 
fiind nevoit să se ridice cu arma 
în mină împotriva agresorilor, 
vorbitorul a spus că în acei ani 
ai războiului, întregul popor al 
R.P.D. Coreene, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea și 
bucurîndu-se de sprijinul și so
lidaritatea statelor socialiste, a 
opus o rezistență legendară, 
demonstrând elocvent că nu 
poate fi infrînt un popor care 
cu eroism și abnegație își apără 
libertatea, pămîntul și cuceriri
le revoluționare.

După ce a evidențiat, semnarea 
armistițiului de la 27 iulie 1953 
ca o importantă viectorie a po
porului coreean, vorbitorul s-a 
referit la munca desfășurată cu 
același eroism în R.P.D. Coreea
nă pentru refacerea țării, pentru 
dezvoltarea economiei, științei 
și culturii, pentru continuarea 
operei de construire a socialis
mului.

„Succesele obținute de poporul 
și tineretul coreean — a arătat 
tovarășul Nicolae Gîrceag — 
bucură sincer poporul și tine
retul țării noastre și sîntem con
vinși că acest eroic popor va 
repurta noi și însemnate victo
rii în cinstea celui de al cinci
lea Congres al Partidului Mun
cii din Coreea“. Apoi, vorbito
rul a exprimat sentimentele de 
caldă simpatie și solidaritate 
ale tineretului și poporului ro

• Astăzi sint programate 
jocurile unei noi etape con
tând pentru campionatul cat. 
A de fotbal. în Capitală, au 
loc două partide : Steaua— 
Steagul Roșu Brașov (ora 18 
stadion „23 August“) și Di- 
namo—Farul Constanța (ora 
18 stadion Dinamo). Iată 
meciurile din țară : C.F.R. 
Cluj—F. C. Argeșul Pitești; 
A.S.A. Tg. Mureș—Dinamo 
Bacău ; Politehnica Iași— 
Petrolul Ploiești ; Crișul O- 
radea—Universitatea Cluj ; 
Jiul Petroșenl—Rapid Bucu
rești și U. T. Arad—Univer
sitatea Craiova.

Stațiile noastre de radio 
vor transmite cu începere din 
jurul orei 17,55 aspecte de 
la jocurile Steaua—Steagul 
Roșu, Politehnica—Petrolul,

mân față de lupta poporului 
coreean, pentru libertate și in
dependență, pentru realizarea 
aspirațiilor sale naționale de 
făurire a unei patrii unificate, 
libere și independente.

A luat apoi cuvîntul VIORICA 
POPESCU, studentă la Institu
tul Politehnic, care în numele 
studenților din Centrul univer
sitar București a adresat studen
ților coreeni un călduros salut 
frățesc de solidaritate interna- 
ționalistă cu lupta dreaptă îm
potriva imperialismului ameri
can, pentru unificarea indepen
dentă și pașnică a țării.

Studenții români, poporul 
nostru, a spus vorbitoarea, con
damnă cu hotărîre ocuparea Co
reei de sud de către imperialiș
tii americani și se pronunță 
ferm pentru retragerea necondi
ționată și imediată a trupelor 
americane din Coreea de sud. 
Exprimînd hotărîrea studenți
lor români de a întări și dezvol
ta legăturile de prietenie fră
țească și solidaritate cu studen
ții coreeni. Viorica Popescu, a 
adresat în încheiere poporului, 
tineretului și studenților core
eni cele mai sincere urări de 
noi succese în realizarea aspi
rațiilor lor vitale.

In continuare au mai luat 
cuvîntul GHEORGHE ROMAN, 
muncitor la Uzinele „Vulcan“, 
și MARIANA MARALOIU, e- 
levă la Liceul „Nicolae Bălces-

cu“, care la rîndul lor și-au ex
primat sentimentele de caldă 
prietenie, de solidaritate cu lup
ta poporului coreean, încrederea 
că această luptă va fi încunu
nată de succes.

Luînd cuvîntul LI CIAN UAN, 
secretar al Ambasadei R.P.D. 
Coreene la București, după ce 
a mulțumit celor prezenți pen
tru organizarea și participarea 
la această manifestare s-a refe
rit pe larg la lupta eroică dusă 
în anii războiului pentru elibe
rarea patriei, la munca de re
facere a economiei distrusă, la 
eforturile depuse pentru trans
formarea R.P.D. Coreene într-o 
țară in plin avînt, cu o bază 
trainică a economiei, cu o cul
tură națională înfloritoare. Vor
bitorul a înfățișat apoi princi
piile care călăuzesc politica ex
ternă a R.P.D. Coreene și a 
subliniat largul sprijin interna
țional acordat luptei poporului 
coreean, parte integrantă a lup
tei care se desfășoară în lume 
pentru apărarea păcii. Reprezen
tantul Ambasadei R.P.D. Core
ene a condamnat cu fermitate 
intensificarea actelor provoca
toare împotriva țării sale, pre
cum violarea acordurilor de ar
mistițiu din Coreea de către 
partea americană.

în încheierea mitingului par- 
ticipanții au adoptat, prin pu
ternice aplauze, o telegramă de 
solidaritate cu lupta tineretului 
și poporului coreean.

I. T.

Jiul—Rapid și U.T.A.—Uni
versitatea Craiova, precum 
și rezultatele celorlalte par
tide. Transmisia se va face 
pe programul I.

• In orașul italian Pistoia au 
luat sfîrșit întrecerile „Patrula
terului“ de decatlon și pentatlon 
la care au participat echipele 
României, Italiei, Franței și Fin
landei. Atleții români au avut 
o comportare remarcabilă, do- 
minînd cele două competiții. La
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pentatlon, victoria finală a re
venit atletei românce Cornelia 
Popescu, care a totalizat 4 708 
puncte. Ea a fost urmată în cla
sament de Viorica Viscopolea- 
nu cu 4 558 puncte. Denise Ban- 
tegny (Franța) a ocupat locul 
trei cu 4 514 puncte. Pe echipe 
a cîștigat România — 30 punc
te, urmată de. Franța, Italia și 
Finlanda. Decatlonul a fost do
minat pînă la sfîrșit de Curt 
Sokol (România) cu 7 354 punc
te. Hannu (Finlanda) s-a clasat 
pe locul doi cu 7 268 puncte ur

mat de Vesala (Fin'anda) — 
7 153 puncte, Șepci (România) — 
7135 puncte, Mureșan (România) 
— 7 076 puncte. Formația Româ
niei s-a clasat pe primul loc cu 
51 puncte. Finlanda a realizat 
49 puncte, Franța — 22 puncte, 
iar Ițalia — 14 puncte.

• Federația franceză de 
rugbi a confirmat că întâlni
rea dintre selecționatele se
cunde ale Franței și Româ
niei va avea loc la 20 sep
tembrie. întâlnirea se va des
fășura în localitatea Bourg. 
Meciul dintre primele selec
ționate ale României și 
Franței se va desfășura la 29 
noiembrie la București.

• Etapa a 6-a a Turului 
ciclist al Turciei disputată 
contra-cronometru pe echipe 
între Ayvalik și Edremit (50 
km), a fost dominată de se
lecționata României, care a 
realizat timpul de 1 h 24'32”. 
Au urmat în clasament echi
pele Bulgariei și Turciei.

• Cunoscutul jucător bra
zilian de fotbal Pele a de
clarat că jocul de fotbal va 
rămîne spectaculos atit timp 
cît echipele vor înțelege să 
joace ofensiv și să înscrie 
cît mai multe goluri. Pele a 
arătat că se va retrage din 
activitatea sportivă ca jucă
tor și nu ca... antrenor.
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PENTRU
DEZARMARE

DE LA GENEVA
LA GENEVA a avut loc 

marți, sub președinția am
basadorului Ion Datcu, șeful 
delegației române, cea de-a 
474-a ședință a Comitetului 
pentru dezarmare.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul 
Italiei,' Roberto Caracciolo, 
s-a referit la problema inter
zicerii armelor chimice și 
bacteriologice, El a depus 
un document de lucru, în 
care se afirmă că problema 
controlului prezintă unele 
aspecte cu caracter științific 
a căror cunoaștere ar fi in
dispensabilă încă înainte de 
a se angaja negocierea unui 
proiect de tratat cu privire 
la interzicerea armelor chi
mice.

. Al doilea vorbitor, James 
Leonard, șeful delegației a- 
mericane, a prezentat, fa rîn- 
dul său, un alt document de 
lucru care propune amenda
rea proiectului de convenție 
britanic prin includerea 
„toxinelor“ în categoria ar
melor bacteriologice ce 
urma să fie interzise.

ar

• MARȚI a avut Ioc la Amba
sada sovietică din Viena cea 
de-a 21-a ședință de lucru a 
convorbirilor sovieto-americane 
in problema limitării cursei 
înarmărilor strategice. Urmă
toarea ședință va avea Ioc mar
țea viitoare.

despre cooperarea
romano-iranianăA

TEHERAN 30 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Po- 
povici, transmite : Pe lingă re
latările privind desfășurarea vi
zitei întreprinse in România de 
Șahinșahul Iranului și împără
teasa Farah, presa iraniană 
scoate în evidență, în comenta
rii speciale, rezultatele coope
rării româno-iraniene în dome
nii multiple, în special în cel e- 
conomic și tehnic, precum și si
militudinea poziției adoptate 
de guvernele celor două țări în
tr-o serie de probleme de prim 
ordin ale vieții internaționale. în 
acest sens, cotidianul de limbă 
engleză „KAYHAM INTERNA
ȚIONAL“ remarcă extinderea 
considerabilă a schimburilor co
merciale și a cooperării econo
mice româno-iraniene, apreciind 
că aceasta va contribui la înfăp
tuirea programului" de industria
lizare a Iranului. Sînt citate o- 
biectivele industriale construite 
în comun de cele două state, 
printre care : uzina de tractoa
re, un complex forestier, un 
complex agro-zootehnic etc.

La rîndul său, editorialul zia
rului de limbă farsi „MARDE 
MOBAREZ“ subliniază „serio
zitatea, cu care România parti
cipă' la realizarea obiectivelor 
de industrializare a Iranului“, 
apreciind că vizita întreprinsă 
în România de suveranii ira
nieni va deschide o etapă nouă 
în relațiile de colaborare dintre 
cele două țări.

într-un articol dedicat dez
voltării considerabile a schimbu
rilor irano-române, „JOURNAL 
DE TEHERAN“ remarcă volu-.

mul ridicat al comerțului dintre 
cele două țări. De asemenea, 
cea mai mare parte a presei 
iraniene accentuează efectele 
favorabile ale cooperării dintre 
cele două țări în construcția u- 
zinei de tractoare de la Tabriz, 
care va transforma Iranul in 
cel mai de seamă producător și 
exportator de tractoare din O- 
rient.

Pe de altă parte, întreaga pre
să iraniană relevă în comentarii 
ample pozițiile comune dintre 
cele două state într-o serie de 
probleme internaționale.

„Asemănările dintre Iran și 
România în problemele de poli
tică externă, scrie în articolul 
său de fond publicația „AYAN- 
DEGAN“, nu sînt întlmplătoare, 
cele două țări, deși au sisteme 
social-politice diferite se întîl- 
nesc pe platforma unor țeluri 
comune, deoarece amîndouă sînt 
adepte ale principiilor care pre
conizează respectarea indepen
denței și a suveranității, amîn
două se pronunță pentru nea
mestecul în'treburile interne ale 
altor state, dorind în mod sin
cer, ca în lume să se statorni
cească un climat de pace, înțe
legere și colaborare, pe bază de 
egalitate în drepturi.
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dintre

conducătorii

sovietici și

președintele

/U.
iunie, Leonid Brejnev, 
general al C.C. al 
Nikolai Podgomîi, pre- 
Prezidiului Sovietului

La 30 
secretar 
P.C.U.S., 
ședințele
Suprem, și Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., au avut, la Moscova, 
convorbiri cu președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, care face 
o vizită în Uniunea Sovietică. 
După cum relatează agenția 
TASS, în cursul convorbirilor au 
fost abordate probleme referitoa
re la dezvoltarea continuă și în
tărirea colaborării dintre U.R.S.S. 
și R.A.U. în toate domeniile. S-a 
făcut, de asemenea, un schimb de 
vederi în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat și cu alte pro
bleme internaționale.

și-a încheiat vizita
în Uniunea

MOSCOVA — 30 (Agerpres). 
— La 30 iunie s-au încheiat con
vorbirile sovieto-iugoslave, pur
tate la Moscova de Alexei Kosi- 
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și Miitia Ri
bicici, președintele Vecei Exe
cutive Federale a R.S. F. Iugos
lavia.

In legătură cu convorbirile 
dintre cei doi șefi de guvern 
a fost dat publicității un comu
nicat comun în care se relevă 
că părțile au discutat probleme 
referitoare la dezvoltarea rela
țiilor bilaterale și unele proble
me internaționale actuale.

După cum anunță agenția Ta- 
niug, la încheierea vizitei sale 
în Uniunea Sovietică. Mi.tia Ri- 
bicici a ținut o conferință de 
presă. Premierul iugoslav a 
apreciat că tratativele purtate 
cu conducătorii sovietici au con
stituit un preludiu la pregătirea 
activă a viitorului acord econo
mic între țara sa și Uniunea So
vietică pe perioada 1971—1975.

Abordînd apoi situația din 
Europa, Ribicici a arătat că Iu
goslavia a făcut propuneri și, 
totodată, a sprijinit propunerile 
avansate de Finlanda și Româ
nia în legătură cu Conferința 
consacrată securității europene. 
Țara noastră, a spus el, sprijină 
apelul de la Budapesta al țări
lor socialiste privind convocarea 
unei conferințe asupra securității 
și colaborării în Europa.

Răspunzînd Ia o întrebare, șe
ful guvernului iugoslav a ară
tat că : „în ceea ce privește 
orientarea politicii externe a Re-
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La Luxemburg s-a deschis ieri ședința inaugurală a tratative
lor dintre Piața comună și cele patru țări candidate la această 
organizație: Marea Britanie, I 'Irlanda, Danemarca și Norvegia.

□

Participă miniștrii afacerilor 
externe din țările C.E.E., miniș
tri ai economiei, finanțelor, 
agriculturii, precum și 10 secre
tari de stat.

Observatorii politici remar
cau luni faptul că, în cercurile 
economice din Bruxelles, atmos
fera nu era prea optimistă. Se 
consideră, în primul rînd, că ne
gocierile propriu-zise nu vor 
intra în faza decisivă mai înain
te de toamna acestui an, și că 
ele vor dura cel puțin doi ani. 
O asemenea părere a exprimat 
și ministrul afacerilor externe al 
R.F. a Germaniei, Walter Scheel, 
care consideră, totodată, că 
„negocierile privind aderarea

Marii Britanii la Piața comună 
vor fi cele mai dificile“.

Atît oficialitățile comunitare, 
cît și cele britanice consideră că 
problema așa-zisei integrări a- 
gricole va constitui piedica cea 
mai greu de trecut. Prețul pe 
care Marea Britanie va trebui 
să-l plătească pentru aceasta se 
ridică la 1,1 miliarde lire ster
line, iar țările Pieței comune se 
declară hotărîte să nu facă nici 
un fel de concesii în ce priveș
te politica agrară.

Pe de altă parte, misiunea de
legației engleze la tratative va 
fi foarte mult îngreunată de 
opoziția majorității populației 
britanice față de ideea aderării 
la Piața comună.

Situația ramine încordată
in Irlanda de nord

Situația din Irlanda de nord 
se menține încordată după tul
burările ce au avut loc în ulti
mele zile cu participarea pro
testanților, catolicilor și unită
ților militare engleze. Marți, la 
Belfast a sosit ministrul de in
terne al Marii Britanii, Regi- 
nald Maudling, pentru a lua cu
noștință, la fața locului, de at
mosfera din Ulster și a purta 
convorbiri cu reprezentanții gu
vernului local și comandanții 
trupelor britanice. Luni scara, 
guvernul de la Londra a hotărit 
trimiterea a încă 700 militari 
în Irlanda de nord, ceea ce ri
dică la 11 500 efectivul trupe
lor engleze sosite în această 
provincie. Tot în seara zilei de 
luni, noi incidente au avut loc 
la Belfast și Londonderry, care 
au determinat intervenția arma
tei.

Potrivit agenției France Pres- 
se. liderii protestanților din 
landa de nord se pregătesc 
negocieze „de pe o poziție 
forță“ cu ministrul britanic 
interne. Ei l-au informat

organizate
13 iulie cu
300 de ani

mandare a parăzilor 
pentru zilele de 12 și 
ocazia comemorării a 
de la cucerirea Irlandei de nord 
de către Guillaume d’Orange, 
ceea ce a dus la instaurarea 
dominației protestanților asu
pra acestui teritoriu. Autorități
le se tem ca aceste parăzi să nu 
declanșeze noi tulburări.

Ir- 
să 
de 
de 

......... .  __ pe 
primul ministru al Ulster-ului, 
J.ames Chichester—Clark, că se 
opun oricărei cereri de contra-

Consiliul de Administrație 
al Programului Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare 
(P.N.U.D.) a aprobat o rezo
luție prin care cere Consiliu
lui Economii; și Social al 
O.N.U. (ECOSOC) să reco
mande crearea unui Fond de 
urgență prin contribuții vo
luntare ale statelor membre 
și ale instituțiilor specializate 
ale O.N.U. Acest fond ar ur
ma să fie destinat ajutorării 
victimelor calamităților na
turale.

SAN CLEMENTE — Califor
nia, 30 Agerpres, Buletinul de 
știri al Casei Albe. — Casa 
Albă a anunțat că președintele 
Nixon a hotărit să acorde Româ
niei un ajutor suplimentar în va
loare de 8 500 000 dolari, con- 
stînd în cereale furajere, praf de 
lapte, semințe, medicamente și 
alte produse necesare pentru a 
face față urmărilor calamităților. 
1 500000 dolari din această sumă

sînt acordați sub formă de îm
prumut.

Statele Unite au anunțat, de 
asemenea, că vor da României 
prin programul mondial al F.A.O. 
praf de lapte, uleiuri vegetale, 
făină în valoare de 2 400 000 do
lari. După cum se știe, S.U.A. au 
acordat pînă acum 
Valoare de 220 000 
rul a fost transmis
Roșie și a constat 
corturi, paturi și medicamente.

un ajutor în 
dolari. Ajuto- 

prin Crucea 
din pături,

Sovietică 
publicii Populare Chineze față 
de Iugoslavia, apreciem favora
bil această orientare și la rin- 
dul nostru vom face totul ca re
lațiile dintre R.S.F. Iugoslavia 
și R.P. Chineză să fie cît mai 
bune“.

La o altă întrebare pri
vind relațiile țării sale cu Al
bania, premierul iugoslav a 
arătat că „Iugoslavia consideră 
că relațiile de colaborare cu 
țările vecine din Balcani con
stituie o contribuție reală la 
întărirea păcii în Europa, pre
cum și pe un plan mai larg. Sa
lutăm pașii guvernului albanez 
în această direcție“ — a spus 
el.

în continuare, Ribicici a re
levat că, în discuțiile de la 
Moscova, „au fost reafirmate 
întru totul pozițiile și princi
piile declarației de la Belgrad 
din 1955. Aceste principii — 
suveranitatea, independența, e- 
galitatea în drepturi, neames
tecul in treburile interne ale 
altor țări și respectarea păre
rilor — au constituit baza con
vorbirilor noastre cu conducă
torii sovietici“.

Șeful guvernului iugoslav a 
arătat apoi că în cursul con
vorbirilor a explicat interlocu
torilor politica independentă și 
stabilă a Iugoslaviei. El a spus 
că politica țării sale implică 
discuții sincere, chiar asupra 
punctelor de vedere deosebite, 
și că convorbirile purtate cu 
conducătorii sovietici au contri
buit la o mai bună cunoaștere 
și înțelegere reciprocă. >

PEKIN 29. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu transmi
te : Intre guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul 
R. P. Chineze a fost semnat la 
29 iunie protocolul cu privire 
la ajutorul material nerambursa
bil oferit României de către R.P. 
Chineză.

După cum s-a mai anunțat, 
guvernul R. P. Chineze a hotărit, 
potrivit indicației președintelui 
Mao Tzedun, să acorde Româ
niei pentru înlăturarea urmărilor 
inundațiilor, un ajutor în produse 
industriale și agroalimentare în 
valoare de aproximativ 52 600 000 
ifiani, inclusiv transportul lor.

Din împuternicirea guvernului

român protocolul a fost semnat 
de ambasadorul României la Pe
kin, Aurel Duma, iar din partea 
guvernului chinez de Li Cian, 
ministru adjunct al comerțului 
exterior. La semnare au asistat 
Li Sien-nien, vicepremier al Con
siliului de Stat, Ciao Kuan-hua, 
ministru adjunct al afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale, 
precum și membri ai ambasadei 
române.

Luni seara, Li Cian a oferit 
un dineu. In timpul dineului, Li 
Cian și ambasadorul român au 
toastat pentru dezvoltarea relații
lor dintre cele două țări, în sănă
tatea conducătorilor de partid și 
de stat români și chinezi.

Coordonate
canadiene
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PRIN TELEFON PENTRU „SCINTEIA TINERETULUI“

UN INSTITUT CU 25.000
f DE STUDENTI

INTERVIU CU DOCENT M. S. BARUȘKO PRORECTOR AL POLITEHNICII 
DIN HARKOV

ce 
de
de 
di-

ÎNTREBARE : Tovarășe prorector, 
am aflat că Politehnica din Harkov 
cuprinde peste 25 000 de studenți, 
fapt care o situează printre cele mai 
importante institute de învățămint 
superior din U.R.S.S. Existența unui 
număr atît de mare de studenți ri
dică probleme deosebite în ceea 
privește organizarea procesului 
învățămint ?

RĂSPUNS : Nu este vorba numai 
numărul mare al studenților, ci și de
versitatea procesului de învățămint. Insti
tutul nostru pregătește ingineri în 30 de 
specialități. Desigur, în astfel de condiții 
nu e ușor să organizezi un sistem de în
vățămint care să funcționeze cu precizie. 
Dar faptul că Politehnica din Ilarkov, 
cu vechi și bogate tradiții științifice — 
ea a fost înființată în anul 1885 — a acu
mulat 
riență 
gătire 
tarea 
parte 
altă parte, de . _
ale științei și. tehnicii.

In cadrul institutului nostru funcțio
nează 12 facultăți. Ele pregătesc ingineri 
în trei direcții principale de activitate eco
nomică : chimie, mecanică și electroteh
nică. Firește, această profilare e determi
nată în primul rînd de nevoile de cadre 
ale economiei Harkovului, unul dintre cele 
mai puternice centre industriale și științi
fice din Uniunea Sovietică.

ÎNTREBARE : Vizitînd Politehnica 
din Harkov am auzit deseori expresia 
„particularitățile institutului nostru“. 
Sînteți amabil să vorbiți mai pe larg 
despre aceste particularități ?

RĂSPUNS : In țara noastră pregătirea 
studenților în cadrul institutelor politeh
nice durează 5 ani. Institutul nostru, la 
cererea sa, a primit dreptul de a organiza 
activitatea de studii pe o durată de cinci 
ani și jumătate. Aceasta e cea mai impor
tantă particularitate despre care ați auzit 
vorbindu-se. Doresc să precizez că nu e 
vorba despre o creștere mecanică a dura
tei procesului de învățămint. Facem aceas
ta cu scopul de a asigura o mai bună pre
gătire matematică și de specialitate, pre
cum și de a organiza o activitate științi
fică studențească complexă.

De altfel, tot o particularitate e și faptul 
că la noi se studiază probleme matematice 
specifice fiecărei specialități în care pre
gătim studenții. Conținutul 
științifice studențești are în

de-a lungul anilor o mare expe- 
în organizarea activității de pre- 
a studenților, înlesnește astăzi adap- 
rapidă la cerințele ridicate pe de o 
de specificul institutului, iar pe de 

progresele contemporane

tru un specific aparte. în primul 
participarea studenților la o muncă 
țifică este obligatorie. Planurile de 
țămint cuprind pentru toată perioada 
studiilor universitare, aproape 100 de ore 
de muncă științifică în cadrul catedrelor 
și 32 pină la 34 săptămini de activitate în 
cadrul uzinelor. De asemenea, planurile 
de învățămint cuprind și activitatea 
se ’ ‘ ’ /"
fice ale studenților.

ÎNTREBARE : Se știe, în general, 
că nu toți- studenții au vocație pen
tru munca științifică. Uneori, tineri 
care își îndeplinesc conștiincios obli
gațiile privind pregătirea de speciali
tate nu dovedesc atracție pentru cer
cetarea științifică. Cum se stimulează 
interesul lor în direcția cercetării 
științifice

RĂSPUNS ; Faptul că nu toți studenții 
dovedesc chemare și interes pentru munca

rind 
știin- 
învă-

învățămint cuprind și activitatea care 
desfășoară în cadrul asociațiilor științi-

De la trimisul nostru

Adrian Vasilescu

\

O țară de dimensiunile 
unui continent. Canada în
seamnă 9 976 177 kilometri 
pătrați pe care pot fi întîl- 
nite orașe moderne și nesfir- 
șite preerii, păduri în care 
omul n-a pătruns și ghețuri 
ce cunosc doar solitudinea. 
Pămîntul și apele Canadei 
oferă peisaje uimitoare dar 
locuitorii acestei țări sînt 
prea puțin numeroși : abia 
29 500 000. Practic, pe fiecare 
kilometru pătrat trăiesc... 
doi locuitori. Un ziarist stră
in scria despre canadieni că 
sînt „un pumn de oameni 
care au orgoliul de a fi cei 
mai taciturni din lume“. Oa-

primate pe continentul ame
rican, trei sînt tipărite pe 
hîrtie provenită dirp.. Ca
nada.

Aceste coordonate econo
mice relevă un potențial în 
creștere, perspective deose
bite. Ottawa este, însă, mai 
mult ca oricînd preocupată 
de definirea propriei perso
nalități în viața internațio
nală și chiar în zonele mai 
sensibile ale economiei.

Oficialitățile canadiene 
au subliniat în repetate rîn- 
duri că actuala lor orien
tare are la bază interesele 
naționale. O serie de reeva- 

ri pe plan extern au ex-

activității 
institutul nos-

I 
științifică este o realitate. Dar în condi
țiile producției moderne inginerul nu mai 
poate fi un simplu îndrumător al procesu
lui tehnologic ; el trebuie să devină un 
specialist cu preocupări și aptitudini știin
țifice. De aceea, corpul profesoral al Insti
tutului Politehnic din Harkov face eforturi 
deosebite pentru a dezvolta în cadrul stu
denților noștri, tocmai astfel de trăsături. 

Spuneam că Politehnica din Harkov are 
vechi și bogate tradiții științifice. Noi 
mîndrim cu aceasta, 
pe laurii victoriilor 
tași. In prezent, toate 
muncă științifică. Avem 
mare importanță economică cu peste 200 
de uzine, la realizarea cărora alături 
de prestigioși profesori lucrează și nume
roși studenți. Această colaborare cu uzi
nele ne-a sporit prestigiul, industria s-a 
convins că poate primi din 'partea noastră 
un sprijin eficient și, drept răsplată, ne 
ajută să dezvoltăm activitatea științifică 
a institutului. Peste 30 de laboratoare de 
bază înzestrate cu aparatură corespunză
toare ultimului cuvînt al tehnicii moderne 
au fost amenajate in întregime cu fon-

ne 
fără să ne culcăm 

dobindite de înain- 
cadrele desfășoară 

contracte de o

durile unor mari uzine din Harkov. Avînd 
acum o puternică bază mate
rială pentru munca științifică, precum și o 
vastă tematică de cercetare aplicativă ne 
considerăm datori să-i atragem în munca 
științifică pe toți studenții institutului. Ei 
nu vor avea decît de cîștigat. Firește, 
există o preocupare deosebită față de stu
denții talentați ; aceștia lucrează în jurul 
unor savanți cu renume, participă la com
petiții științifice de anvergură republicană 
sau unională, publică in reviste științifice 
ale institutului sau participă la elaborarea 
unor tratate de specialitate.

Spuneam că Ilarkovul este un mare cen
tru științific. Avem aici multe institute de 
cercetări care au nevoie de cadre bine 
pregătite așa că institutul nostru pregă
tește aceste „vîrfuri" pentru a intra după 
absolvire în munca de cercetare. Dar, 
bineînțeles, noi dorim ca toți studenții să 
deprindă pasiunea muncii științifice. 
Aceasta e o sarcină. Ei au totul Ia dispo
ziție, atît laboratoare unde să efectueze 
munca științifică practică, cît și biblioteci 
unde să se documenteze.

ÎNTREBARE : Ce ne puteți spune 
despre fondul documentar al Institu
tului dat fiind cerințele de informare 
științifică ale celor 25 000 de studenți ? 

RĂSPUNS : Avem o bibliotecă foarte 
bine dotată care cuprinde 1 700 000 de vo
lume. Aici studenții găsesc aproape toate 
publicațiile de care au nevoie atît pentru 
pregătirea de specialitate, cît și pentru 
informarea științifică. Avem relații de 
colaborare cu numeroase institute de peste 
hotare de unde primim publicații foarte 
utile pentru informarea studenților noș
tri. Contacte strînse în probleme de învă- 
țămînt, științifice și culturale am stabilit 
îndeosebi cu institutele politehnice din 
Iași și din Timișoara. Cu Politehnica din 
Timișoara am organizat chiar și schimburi 
de specialiști și de publicații. Academia 
Republicii Socialiste România ne trimite, 
de asemenea, un mare număr de publi
cații. Există perspectiva ca în viitor aceste 
relații să se îmbogățească.
Doresc să subliniez, în încheiere, că 
astăzi pentru tinărul care se pregătește să 
devină inginer a avea vocație pentru mun
ca științifică este o obligație. Iar noi, cei 
care_ răspundem de organizarea procesului 
de învățămint, sîntem datori să asigurăm 
prin toate mijloacele, dezvoltarea aptitu- 

preocupărilor studenților pentru 
științifică.

Imagine din, Ottawa

dinilor și 
cercetarea

Moscova, 30 iunie 1970

O DELEGAȚIE 
A TRUPELOR DE GRĂNICERI 

ROMÂNI LA BELGRAD

• O DELEGAȚIE a trupelor 
de grăniceri din Republica So
cialistă România, condusă 
general-locotenent Vasile Pe- 
truț, a sosit luni la Belgrad în
tr-o vizită oficială de prietenie, 
la invitația comandantului tru
pelor de grăniceri iugoslave. 
Delegația română a fost primi
tă în aceeași zi de generalul 
Nikola Liubicici, secretar de 
stat pentru problemele apărării 
naționale al R.S.F. Iugoslavia.

de

• LUNI au avut loc la Var
șovia convorbiri oficiale între 
Gaafar Mohammed el Numeiry, 
președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției Sudane
ze, și Marian Spychalski, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone. în aceeași zi, Nu
meiry a avut o întrevedere cu 
Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., și 
cu Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone.

• LUNI au fost înregistrate 
în regiunea Catanzaro (Cala
bria) trei cutremure de pămînt 
care au produs panică în rîn- 
dul populației. Mișcările seis
mice au fost resimțite pe o dis
tanță de 20 de kilometri. Pînă 
în prezent, nu au fost anun
țate victime sau pagube mate
riale.

de față, fărăaflă, în momentul 
adăpost. Se anunță, de aseme
nea, că a fost distrusă recolta 
de pe întinse suprafețe.

A
ARAMBURU 

FOST EXECUTAT ?

capitala argentiniană se 
îndoiala că Aram- 

viață 
ale

• ÎN 
exprimă îndoiala că 
buru s-ar mai afla tn 
după anunțurile repetate 
Comandoului „Juan Jose Vajle' 
— care și-a asumat 
bilitatea răpirii — că 
președinte a fost judecat 
executat.

responsa- 
fostul 

Și

MARI INUNDAȚII 
ÎN NORD-ESTUL INDIEI

• IN NORD-ESTUL INDIEI, 
în statul Assam, în urma unor 
ploi torențiale s-au produs mari 
inundații. Potrivit surselor ofi
ciale, peste 40 000 de persoane se

BURUNDI

e POTRIVIT datelor unui ra
port al Institutului japonez 
pentru utilizarea computerilor, 
Japonia se plasează pe 
doi, după S.U.A., în 
privește numărul 
electronice de calcul .

locul 
ceea ce 
mașinilor

Burundi, statul al 
cărui nume evocă 
zonele pitorești din 
inima Africii, sărbă
torește, în prima zi a 
lui iulie aniversarea 
dobindirii indepen
denței. 1 iulie 1962 
rămîne înscris în is
toria 
ment 
tunci 
unei
re,

• O DELEGAȚIE a Uniu
nii tineretului socialist din 
Republica Federală a Ger
maniei, condușă de Karsten 
Voigt, președintele organiza
ției, a făcut recent, la invi
tația Consiliului Centrai al 
Uniunii Tineretului Liber 
German, o vizită de 5 zile 
în Republica Democrată 
Germană. Cu această ocazie, 
delegația a fost primită de 
Walter Ulbricht, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.D.G.

sa ca un mo- 
esențial. A- 

se punea capăt 
epoci apăsătoa- 
de dominație 

străină și dobindeau 
o nouă dimensiune 
speranțele într-o via
ță nouă, pe măsura 
aspirațiilor unui po
por greu încercat.

Această țară mun
toasă, din vecinăta
tea lacului Tanga- 
nica, are o supra
față de 27 800 km p 
și o populație densă : 
aproape 4 milioane 
de locuitori. Natura 
s-a dovedit generoa
să : pămîntul este 
fertil, iar clima nu 
cunoaște asprimile 
altor ținuturi. Dome
niul principal al eco
nomiei îl reprezintă
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menii aceștia care s-au 
obișnuit să trăiască în spa
ții subpopulate s-au călit in 
lupta cu natura vitregă, 
muncind cu eroismul 
chizătorilor de 
generațiilor de 
au clădit pe un 
care au pornit 
zero.

Canada prezentului este 
o țară modernă în care in
dustria și agricultura cu
nosc ritmuri rapide de dez
voltare. Desigur, bogățiile 
țării au jucat un rol impor
tant in 
mică a 
la sută 
nichel 
provine 
Iul, fierul, azbestul, platina, 
aurul, argintul, cobaltul se 
înscriu pe impresionanta 
listă a resurselor sale natu
rale. Industria minieră și-a 
cîștigat un loc esențial 
economie, notabil fiind 
deosebire randamentul 
ploatării. Pădurile abunden
te (locul al doilea pe glob) 
și, ca atare, 
cherestea, 
semnalat de un confrate că 
din cinci pagini de ziar im-

des- 
drumuri, al 
pionieri care 
teren virgin, 
totul de la

expansiunea econo- 
ultimelor decenii. 80 

din producția de 
a lumii capitaliste 
din Canada. Petro-

in 
cu 

ex-

producția de 
explică faptul

primat tendințe pozitive de 
eliberare din angrenajul po
liticii militare de bloc. La 
Ottawa se afirmă tot mai 
clar dorința de a dezvolta 
cooperarea internațională, 
de a consolida pacea mon
dială prin lărgirea legături
lor între toate statele, indi
ferent de sistemul social- 
politic. Cursul ascendent al 
relațiilor roniâno-canadiene 
se înscrie în acest context. 
Cele două țări — deși situa
te la mari distanțe — sînt 
animate de năzuința comu
nă de a lărgi multilateral 
legăturile dintre ele, în in
teresul reciproc. Există, fără 
îndoială, bune perspective 
în această privință.

în această zi, cînd se îm
plinesc 103 ani de la 
meierea Confederației 
diene (la 1 iulie 1867, 
provincii — Ontario, 
bec, New Brunswick și 
Scoție — se uneau 
ca în anii următori să li se 
alăture și alte provincii) 
adresăm harnicului popor 
al Canadei cele mai bune 
urări de prosperitate.

înte- 
cana- 
patru 
Que- 
Noua 

pentru

M. K.

Zw independenței
agricultura. Visteria 
țării se bazează în 
special pe exportul 
de cafea (80 la sută 
din valoarea produ
selor vîndute peste 
hotare). Dar, in po
fida condițiilor exis
tente care favorizea
ză dezvoltarea agri
culturii, nu pot fi ig
norate consecințele 
orientării stăpinilor 
de ieri, colonialiștii, 
care au neglijat cul
turile necesare con
sumului intern.

Ideea unei refor
me agrare și a ame
liorării condițiilor de 
viață ale populației 
de la sate preocupă 
oficialitățile de la 
Bujumbura. Dezvol
tarea producției a- 
gricole reprezintă, 
insă, numai o direc
ție dintr-un pro
gram mai amplu. 
Ministrul afacerilor 
externe al Republi
cii Burundi sublinia 
într-un interviu : 
„Conducătorii țării 
noastre au înțeles că
>

un popor nu poate 
trăi numai din agri
cultură și că trebuie 
înfăptuită industria
lizarea“. Se depun 
eforturi deosebite 
pentru depășirea si- 
tuaței în care econo
mia se bazează pe 
monocultura. Au în
ceput prospecțiuni 
miniere pentru pu
nerea in valoare a 
zăcămintelor de wol
fram, 
Șl aur. 
cestor 
țioase 
imbold 
voltarea 
extractive iar pe a- 
ceastă bază și a altor 
ramuri industriale. 
Se proiectează, tot
odată, construcția u- 
nor hidrocentrale 
care să furnizeze 
energia de care vor 
avea nevoie viitoa
rele întreprinderi in
dustriale. Realizarea 
acestor proiecte este 
condiționată de înlă
turarea oricăror ten
tative de amestec în

tantal, staniu 
Existența a- 
resurse pre- 
reprezintă un 

pentru dez- 
industriei

afacerile interne ale 
micii republici. Din 
nefericire, tinărul 
stat african a cunos
cut și in anii inde
pendenței, destule 
momente de criză, 
consecință a imixti
unilor străine și a 
tribalismului cultivat 
de colonialism.

Liderii de la Bu
jumbura afirmă cu 
energie că „fiecare 
stat are dreptul de 
a hotărî singur asu
pra destinului său și 
de a întreține rela
ții cu oricare din ță
rile lumii“. In acest 
spirit cunosc un cert 
progres relațiile din
tre Burundi și Ro
mânia. Aceste relații 
se dezvoltă pe o 
bază reciproc avan
tajoasă, sub semnul 
aspirației comu-ne 
spre destindere și 
colaborare inter na
țională.

P. NICOARÄ
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