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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT DELEGAȚIA MILITARĂ 

A R.P.D. COREENE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii . Socialiste România, a 
primit, la 23 aprilie, delegația 
militară a Republicii Populare 
Democrate Coreene, condusă 
de general de armată O Gin 
U, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, șeful Ma
relui. Stat Major al Armatei 
Populare > Coreene, care face o 
vizitai oficială în țara noastră.

La primire au participat to
varășii Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț. 
Dumitru Popa, general colonel

Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Stănescu, general colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului forțelor armate 
și șef al Marelui Stat Major, 
George Macovescu, prim-ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, generali.

A fost de față Kang Iăng 
Săp, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene 
la București.

în timpul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej au 
fost evidențiate relațiile de 
prietenie frățească și colabo
rare, bazate pe stimă, respect 
reciproc și solidaritate inter- 
naționalistă, care unesc po

poarele român și coreean, Par
tidul Comunist Român și Par
tidul Muncii din Coreea, ar - 
matele celor două țări, dorința 
comună de a dezvolta în con
tinuare colaborarea multila
terală, spre binele celor două 
popoare, al întăririi unității 
tuturor țărilor socialiste, în 
interesul cauzei păcii și prie
teniei'-. în lijme.

Întrevederea a avut loc în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

în aceeași zi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a oferit o 
masă în cinstea delegației mi
litare a Republicii Populare 
Democrate Coreene.

Do aici, de la cota 1000, 
totul pare un amestec de 
geometrie clasică. Cobori- 
rea insă, pe fringhie sau pe 
treptele de siguranță îți 
aduce alături de inimă 
un șantier gravitind anu
me. Mai tirziu, printre oa
meni și căști, printre scre- 
pere și buldozere, orieind 
pregătiți să ia cu asalt So
meșul Rece — întîlnești 
chipuri pe care reporterul 
nu le poate substitui : aici 
la Port la Argeș... oriunde 
constructorii au știut să-și 
incrusteze semnătura la 
talpa de beton a barajelor, 
acolo unde nimeni nu poa
le semna altfel. Descifrăm 
azi, printre nenumăratele 
semnături, amplul însemn 
pe care numai societatea 
socialistă îl putea» alcătui 
aici între Tarnița și Finti- 
nele, intre Marișelu și 
Leșu, adică intre patru 
puncte cardinale, unde nu

exista o cit de cit așezare 
umană și unde, numai că
prioarele măsurau vremea 
în pas agale. Și totuși, azi 
transmitem din Tarnița.

In 1969, se hotăra des
chiderea șantierului pentru 
amenajarea hidroenergetică 
„Someș". Aceasta se întim- 
pla în noiembrie. „Anul 
nou" constructorii aveau 
să-l întîmpine pe șantier. 
Rapoartele „la zi“ sunau 
astfel : 1970 — șantierul 1 
depășind faza de organizare 
atacă temelia unde un arc 
din beton ’ înalt, de 97 me
tri se va constitui într-un 
baraj în spatele căruia la
cul de acumulare va aduna 
circa 30 milioane de metri 
cubi de apă. La un alt 
punct, Marișelu, se atacă 
căile de acces spre centra
la subterană. La punctul 
trei, Fîntinele, esc'avatorul 
eliberează primele porțiuni

pentru galeria de deviere a 
Someșului (punctul patru de 
lucru avea să urmeze, așa 
cum azi îl notăm, în subsi
diar, ca șantier al „captări
lor secundare").

Așadar, amenajarea hi- 
Iroenergetică Someș în
seamnă în principal :

—. amenajarea barajului 
de la Tarnița care va per
nițe în 1973 racordarea la 
îistemul energetic național 
a unei centrale de 45 MW.

— la Marișelu centrala 
subterană (aidoma Argeșu
lui), va avea în 1975 o pu
tere instalată egală cu 220 
MW. Barajul, realizat aici, 
adică la circa 10 km. în a- 
monte va însemna 2,3 mi-
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Au

îndeplinit 

angajamentele

întilnirea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu lucratori și cadre de conducere 
din domeniul construcțiilor industriale

A fost vizitată expoziția de utilaje pentru șantiere

(Continuare in pag. a Il-a)

• IN ÎNTIMPINAREA semi
centenarului partidului, oame
nii muncii din industria jude
țului Prahova au realizat o 
depășire a planului la pro
ducția marfă de 150 000 000 lei, 
sumă ce reprezintă jumătate 
din angajamentul anual. Pînă 
la 8 mai, se vor obține su
plimentar față de plan însem
nate cantități de țiței, circa 
3 200 tone lignit, 300 tone oțel, 
800 tone îngrășăminte fosfatl- 
ce, 170 tone polietilenă etc.

• AU ANUNȚAT îndeplini
rea angajamentelor și colecti
vele întreprinderilor industria
le din județul Argeș. Angaja
mentul la producția marfă a 
fost depășit cu 52 500 000 lei, la 
cheltuielile materiale de pro
ducție au fost obținute econo
mii suplimentare în valoare 
de 45 600 000 lei.
• TOATE ÎNTREPRINDERI

LE industriale din judațul Vîl- 
cea au îndeplinit angajamente
le asumate în cinstea semicen
tenarului partidului. Potrivit 
unui bilanț întocmit de Direc
ția de statistică, pînă în pre
zent la indicatorii producție 
globală și producție marfă s-a 
înregistrat o depășire a sar
cinilor de plan de peste 35 
milioane lei.

(Agerpres)

în Editura Politică a 
apărut: 

NICOLAE 
CEAUȘESCU 

Strînsa unitate cu 
poporul — chezășia 
victoriilor politicii 

partidului

Efectul stimulator al măsurilor de îmbunătățire a organizării și con
ducerii agriculturii se materializează acum în

Raidul nostru 
. in județul 

Argeș
CALITATEA 
SUPERIOARA

A SEMĂNATULUI

Una din laturile Complexu
lui expozițional din Piața 
Scînteii a căpătat de citeva 
zile aspectul unui modern șan
tier de construcții, unde se 
pot întîlni cele mai noi utila
je, unelte, aparate și dispozi
tive fabricate de unitățile Mi
nisterului Construcțiilor Indu
striale. în cadrul acțiunii de 
autoutilare care se desfășoară 
pe ansamblul economiei na
ționale, la inițiativa conduce
rii partidului și statului.

în cursul zilei de vineri, 23 
aprilie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășii Manea Mănescu și Ilie 
Verdeț, a avut aici o întîlrme 
de lucru cu conducerea rfiini- 
sterului de resort și altor mi
nistere, cu directori de cen
trale industriale și unități cu 
statut de centrală, specialiști 
din întreprinderi, cercetători. 
Au fost prezenți ministrul 
construcțiilor industriale, Ma
tei Ghigiu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, loan 
Avram, și ministrul industriei 
materialelor de construcții, 
Traian Ispas.

Ca și la întîlnirile de vi
nerea trecută cu lucrători și 
cadre de conducere din mi
nisterele industriei metalurgice 
și construcțiilor de mașini, se
cretarul general al partidului 
a analizat modul în care se 
realizează acțiunea de autouti
lare, precum și o serie de pro
bleme din domeniul construc
țiilor industriale, în lumina 
sarcinilor care revin acestui 
sector în actualul cincinal. Se 
știe prea bine că în anii 1971— 
1975, harta economică a țarii 
se va îmbogăți cu noi și im
portante obiective industriale, 
la a căror construcție se 
impune reducerea duratei de 
execuție, creșterea productivi
tății muncii, un înalt nivel de 
tehnicitate, folosirea unor me
tode înaintate, în pas cu cele 
mai noi cuceriri pe plan mon
dial. Aceasta presupune, în a- 
celași timp, diminuarea im
portului unor utilaje și insta
lații și realizarea lor în țară, 
prin punerea în valoare a spi
ritului creator, competenței și 
experienței muncitorilor, ingi
nerilor, proiectanților români.'

Pe platourile în aer liber 
sînt expuse cele mai reprezen-

Situat într-o. zonă în care se
mănatul porumbului a început 
ceva mai tîrziu, județul Argeș se 
prezintă la ora aotuală cu o su
prafață destul de mică însămîn- 
țată. Acum timpul e bun și prin- 
tr-o utilizare intensă a mașinilor 
și agregatelor din dotare, cele 
mai multe unități realizează vi
teze de lucru sporite comparativ 
ou cele planificate inițial reușind 
ca la această dată să raporteze 
un avans substanțial a suprafețe
lor semănate, unele apropiind 
chiar terminarea lor. E exem
plul cooperativei din Rîca, unita
te oare pînă aseară seman«ise 
peste 90 la sută din cele 800 
hectare planificate, a celei clin 
Mozăceni cu 70 la sută din 550 
ha, a celei din Popești cu 65 la 
sută din 408 ha. Printr-o strînsă 
colaborare cu secțiile de mecani
zare, prin stabilirea planurilor de 
acțiune în comun, cu acestea, 
cooperativele agricole reușesc să 
execute lucrări de calitate su
perioară. Interesul pentru obți
nerea unor producții sporite fiind 
acum de partea ambelor unități, 
a cooperativei ca și a stațiunii 
pentru mecanizare, semănatul se 
execută în sol bine pregătit, ou 
o densitate optimă și la adînci- 
mea impusă de agrotehnică.

în permanență prezenți alături 
de mecanizatori, specialiștii coo
perativelor, șefii de fermă și 
brigadierii au organizat aprovi
zionarea fără întrerupere cu să« 
mînță. La Broșteni, președintele 
cooperativei, tovarășul Marin

Dumitru, plecat în cîmp-de la 
primele ore ale dimineții, reve
nea în sat seara o dată cu meca
nizatorii. „Cine altcineva cunoaș
te mai bine ca mine unde se 
poate sau nu lucra, ne spunea 
dumnealui. Băieții trebuie dirijați 
acolo unde terenul e zvîntat. Și, 
ca să poată lucra cu randament,

le asigurăm în cîmp și hrana". 
Atenția față de mecanizatori 
fiind dublată și de conducerile 
stațiunii S.M.A. aceștia depun un 
interes deosebit. Fiecare S.M.A. 
avînd aoum doar 5—6 secții 
poate coordona și dirija mai 
atent. Așa cum aprecia și direc
torul S.M.A. Izvoru, inginerul

Victor Pavelescu, prin fiecare 
secție conducerile stațiunii și ca
drele tehnice ale stațiunii pot 
trece și, de două ori pe zi. Și e 
evident oă orice defecțiune poate

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a VII-a)

tative instalații, fabricate 
pentru șantierele de construc
ții ce împînzesc țara. Dezvol-

ION MARGINEANU 
MIRCEA IONESCU

Fotografii: ANGHEL PASAT

(Continuare în pag. a Il-a)
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• PATRU ZILE SALARIAT LA „D-L GEORGE" • VA 
PREGĂTIM LA ORICE MATERIE: PLĂTIȚI ÎNAINTE, AVEȚI 
UN LOC ÎN STÎNGA ARAGAZULUI... • BACALAUREA
TE — NAVETISTE, STUDENȚI, PROFESORI PENSIONARI SAU 
ACTIVI, CIRCA 45 DE PERSOANE ÎN „CORPUL DIDACTIC" 
• DOUĂ SEDII CENTRALE Șl CÎTEVA „PUNCTE", UNDE 
PĂRINȚI NAIVI ADUCEAU COPII CORIGENȚI UNOR „PRO
FESORI" CARE, UNII DINTRE El, NU-ȘI TERMINASERĂ MĂCAR 
LICEUL ! • O MENAJERĂ LA CAFELE Șl TREI SECRETARE DE 
SERVICIU LA TELEFON

Pe profesoara de engleză 
o chema Gabi. La ea la 
școală e elevă în clasa a X-a. 
Stătea pe colțul mesei, în 
stingă mea, buchisind din- 
tr-o carte de a VIII-a, îm
preună cu doi puști cu ma
tricolă, care nu mi s-au pă
rut cu mult’mai tineri de- 
cît ea.

Eu, la celălalt colț, tot 
între doi școlari, mă chinu
iam cu fracțiile. Adică ce-mi 
mai aminteam de prin liceul 
terminat de mult și conti
nuat la filologie... Dar n-a- 
vea importanță; la „anga
jare" mergea pe cuvînt, că 
deverul era mare, corigenții 
Ia aritmetică mulți și dom

nul George avea nevoie de 
cadre. Gazda, spre fereastră, 
acolo unde era aragazul cu 
patru ochiuri, nu stătea 
nici ea degeaba : sarmale !

— Yes, yes.. Asta înseam
nă da, da... (Gabi).

— Băiete, s-o știi de, la 
mine : produsul mezilor este 
egal cu produsul extremi
lor ! (eu).

..Cam asta se-ntîmpla în 
bucătărie. Dar în hol ? în 
hol, un „echipaj" de 8 4- 1. 
Română — doi, istorie — 
patru, fizică — doi, și o pro
fesoară care dădea un si
multan la 3 materii. Cînd 
ai bacalaureatul, polivalența

VIOREL RABA 
ANDREI BÂRSAN

(Continuare in pag. a Vll-a)
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SIMBOLIC — acest titlu al unei reviste editate și redac- 
<► tate de către militanții de Partid, sub conducerea lui I Ea 
S marcheazâ — la 15 septembrie 1926, cînd apare — saltul 
S de conștiință al detașamentului de avangarda, arhitectural 

la 8 mai 1921, și perspectiva pe care considera că trebuie 
s-o traseze luptei sale prin factorul cultura.

S Ca atare, în editorialul său. publicația își anunța câ va 
aborda de pe poziții marxist-leniniste probleme de filozofie, 
sociologie și știința. Sâ cităm :

]► „în lupta îndîrjită pentru câlirea ideologiei sale,' proleta- 
!► rialul se isbeșfe de puterile deslânțuite în interesul clasei 

stâpînitoare : întru apărarea privilegiilor acesteia sînt mobi- 
% lizate deopotrivă știința ca și aria, clericalismul ca și forța 

brutală.
Burghezia deținînd bogățiile societății-are în același timp 

S și monopolul științei și al culturii pe care-l păstrează cu 
r gelozie. Ea nu acordă muncitorimii decît fărămituri, exaci 
€ atîta cît se cere pentru ridicarea profiturilor capitaliste.

► Astfel proletariatului însuși îi revine sarcina să-și apere
► ideologia, arma spirituală indispensabilă în lupta de eman-
► cipare a clasei muncitoare.
► Aceasta i-a reușit numai cu prețul unor lupte neconte- 
I nite.
► Proletarul a fost totdeauna stăpînit de o curiozitate știin-

* (Continuare în pag. a Il-a)
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tind acțiunea de autodotare — 
potrivit indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul a numeroase vizite 
făcute pe • șantierele indus
triale — ministerul de resort 
contribuie din ce în ce mai 
substanțial la asigurarea ga
mei de utilaje necesare acestei 
ramuri, completând astfel a- 
portul industriei constructoare 
de mașini, aducînd importante 
economii de valută prin redu
cerea importurilor. O cifră 
este grăitoare în acest sens : 
de la 15 la sută în 1970, pon
derea utilajelor, uneltelor și 
dispozitivelor din producția 
proprie, în valoarea totală a 
dotării cu utilaje noi a Minis
terului Construcțiilor Indus
triale va crește la nivelul a- 
nului 1975 .la 25. la sută. Spe
cialiști din ramura respectivă, 
prezintă zeci de exponate a- 
flate în fabricație curentă, 
realizate de Trustul de meca
nizare București, întreprinde
rea „6 Martie"-Timișoara, U- 
zinele de reparații din Bucu
rești, Ploiești și Brăila, Stația 
de utilaje — Brașov. Ele se 
caracterizează prin concepția 
modernă, performantele ridi
cate și nivelul tehnic înalt al 
execuției, prin consumul redus 
de metal față de produsele pe 
care le înlocuiesc. Aceste uti
laje lărgesc continuu baza 
tehnico-materială necesară 
mecanizării lucrărilor.

Un scurt po-pas în standul 
prezentat de întreprinderea 
de montaje București, care 
execută lucrările de montaj a 
construcțiilor metalice, utilaje 
tehnologice și conducte tehno
logice la marile obiective, în 
special din industria chimică 
și rafinării. Atrage atenția pa
noul sugestiv care oglindește 
execuția flanșelor plate prin- 
tr-un procedeu modern origi
nal și anume prin îndoirea la 
rece a oțelului lat. în felul a- 
cesta se înlocuiește tehnologia 
obișnuită de execuție din tablă 
groasă și prin tăiere cu fla
cără. Mașina care realizează 
operația de îndoire la raza ne
cesară, a fost executată de un 
grup de specialiști ai între
prinderii, avînd o productivi
tate de 25—30 000 bucăți pe 
an, pentru o încărcare într-un 
singur schimb. Ea se remarcă 
prin importante avantaje teh- 
nico-economice, printre care 
reducerea consumului de me
tal, productivitate ridicată 
o economie substanțială 
prețul de cost. Apreciind 
ceasta realizare, secretarul 
neral subliniază necesitatea 
dezvoltării producției, a extin
derii procedeului și în alte 
sectoare industriale, prin co
operarea dintre ministere.

Ample discuții între con
ducătorii de partid și de stat 
și specialiștii prezenți a prile-

construcțiilor industriale
(Urmare din pag. I)

NICOLAE CEAUȘESCU
întilnirea tovarășului

cu lucratori și cadre de conducere din domeniul

Și 
la 
a- 

ge-

juit vizitarea standului Insti
tutului de cercetări de con
strucții, care prezintă o gamă 
largă de aparatură pentru în
cercări calitative de materiale 
și elemente de construcții. Se 
menționează că institutul fa
brică în prezent toată apara
tura necesară dotării labora
toarelor întreprinderilor de 
specialitate, precum și utila
jele tehnologice pentru execu
ția lucrărilor din beton pre- 
Comprimat, o gamă largă de 
prese de la 12 la 250 tone for
ță de tragere. Este expusă 
printre altele presa de 12 tone 
forță de tragere, premiată la 
Tîrgul internațional de la 
Viena cu Medalia de argint.

Fabricația aparatelor de în
călzire, ventilare și climatizare 
ocupă un întreg ștand. Se re
marcă îndeosebi eficiența in
stalațiilor de încălzire cu 
convectoare, produse recent 
de întreprinderile de speciali
tate. Se arată, printre altele, 
că prin realizarea lor se redu
ce foarte mult consumul de 
metal, greutatea radiatoarelor 
scăzînd de la 70 kg. cît cîntă- 
reau vechile tipuri, la numai 
12 kg. Secretarul general re
comandă extinderea producției 
de convectoare, folosirea lor 
pe scară cît mai largă la noile 
construcții ; proiectanții să ți
nă seama de avantajele pe ca
re le oferă noua instalație ca
re poate fi montată cu mare 
ușurință în apartamente, exis-

tînd totodată posibilități 
adaptare și la rețeaua de ter- 
moficare.

Se vizitează apoi, cîteva uti
laje impunătoare prezentate 
în aer liber și aflate în stare 
de funcționare : macaraua u- 
șoară de finisaj, schela meta
lică ridicătoare, ascensorul 
pentru persoane și materiale 
care suie pînă la 150 metri 
înălțime.

— Sînt realizări care trebuie 
introduse pe scară largă, pen
tru a ridica gradul de indus
trializare la construcții- 
montaj, recomandă tovarășul 
Ceaușescu.

Pe platforma în aer liber se 
află expuse numeroase alte u- 
tilaje care oglindesc rodul 
strădaniilor, priceperea tehni
că a specialiștilor ministerului. 
Printre altele,rețin atenția 
stația semiautomată de prepa
rat betoane, una din cele mai 
moderne instalații de acest 
gen, cu un randament de 35 
mc pe oră, care înlocuiește 
cinci stații obișnuite — precum 
și o macara turn cu pneuri cu 
o capacitate de 7,5 tone forță.

Secretarul general aprecia
ză caracteristicile tehnico- 
funcționale ale acestor utilaje, 
preocuparea conducerii Minis
terului Construcțiilor Industri
ale. pentru autodotarea unită
ților din componența sa. In 
discuția care are loc, se sub
liniază necesitatea ca între
prinderile din rețeaua Minis-

AVANPREMIERĂ
PORTATIV

SCENĂ
• Marin Traian și Ion Mus

tață și-au dedicat piesa „Cinci 
săptămîni în balcon" tinerilor 
spectatori ai teatrului „Ion 
Creangă". Montarea aparține 
lui Ion Lucian.

Piesa e intitulată „fantezie 
umoristică", prilejuind un 
spectacol, alcătuit din sche
ciuri și cuplete muzicale. Dis
tribuția este alcătuită cu prio
ritate din copii, care interpre
tează momente specifice ge
nului „muzical", ajutați de 
un colectiv de actori ai tea
trului : Vasile Menzel, Teo
dor Heica, Gh. Crișmaru, Ro
meo Stavăr, Ion Enache, 
Neofita Pătrașcu, Monica Ro
man, Florica Luican, Tatiana 
Tereblegea. Scenograf ia: Du
mitru Georgescu; muzica: 
Niculiță Teodora, Petre Firti- 
lescu, Titi Acs și Livio Bele- 
gante.

• „Epoleții invizibili" de 
Silvia Andreescu și Teodor 
Mănescu este anunțată în 
premieră pe scena Teatrului 
Ciulești, duminică, 25 aprilie. 
Regia — Geta Vlad. Sceno
grafia — Sanda Mușates- 
cu. Distribuția: Constantin 
Gheorghiu, Corado Negreanu, 
Marga Anghelescu, Dana 
Comnea, Ion Vilcu, Iulian 
Necșulescu, FI. Dănceanu, 
Sebastian Radovici, Jorj Voi- 
cu și alții

MEDEEA IONESCU

T. V.
• Piesa „Puterea" de Au

rel Mihale, prelucrată de So
fia Stoicescu pentru televizi
une, va fi reprezentată pe

micul ecran marți, 27 aprilie. 
Regia — Cornel Popa ; sce
nografia — arh. Gh. Constan
tin ; regizor secund — Val 
Plătareanu, din distribuție ; 
Ernest Maftei, Silviu Stăn- 
culescu, Amza Pellea, Marga 
Anghelescu, Aurel Cioranu.

— Ce problematică pune 
în discuție „Puterea" ?

— Filmul — ne răspunde 
Cornel Popa — încearcă să 
reconstituie momente din 
lupta proletariatului în anii 
1944—45 pentru preluarea 
puterii sub conducerea parti
dului comunist. Aici e vorba 
de momentul memorabil din 
istoria României, cînd țăranii, 
în frunte cu comuniștii, acțio
nează direct Ia exproprierea 
latifundiarilor, cînd se orga
nizează comitetele de con
ducere muncitorești în uzi
nele din Capitală. Din piesa 
Iui A. Mihale am preluat doar 
cîteva personaje. Liantul ac
țiunii îl constituie apelul pa
triotic („Front unit muncito
resc", „Să luptăm pentru or
ganizarea activității în uzine", 
„Un milion de hectare pă- 
mînt nelucrat: Partidul co
muniștilor îi cheamă pe cei 
în drept să-l lucreze..."), filmă
rile în studio, îmbogățite subs
tanțial prin documente de arhi
vă filmate sau scrise, documen
te preluate fără nici o modifi
care. Dramatizarea piesei 
„Puterea" pe platourile tele
viziunii cred că respectă 
buna tradiție a spectacolului 
politico-agitatoric, experimen
tat deja pe scenele noastre 
de teatru.

Cîteva „secvențe" din fil
mul participărilor tinerești în 
viitoarea săptămînă muzi
cală:

Mierouri la Sala Mică a Pa
latului va avea Ioc un recital 
al uneia dintre cele mai inte
resante tinere violoniste ale 
țării: Gabriela Ijak.

întoarsă recent dintr-un 
turneu de concerte din străi
nătate, Gabriela Ijac ne oferă 
un recital în care a programat 
Sonata I de Brahms, Sonata 
în mi bemol de Mozart, Polo
neza de Wienavski, Mica Sui
tă de. Mihail Jora și Dansurile 
românești ale lui Bartok.

în simfonicele Filarmonicii 
de vineri și sîmbătă (dirijor 
Mircea Cristesou, solist Harry 
Datyner), vom putea asculta 
cantata pentru bariton, cor și 
orchestră „Soclu pentru timp" 
de Liviu Glodeanu, iar dumi
nică seară va avea loc prima 
audiție a unei noi lucrări a 
tînărului creator Mihai Mol
dovan— Cvartetul de coarde.

Autorul pieselor simfonice 
„Vitralii", „Texturi", „Scoar
țe", și „Tulnice", (recent dis
tinsă în cadrul Concursului 
de compoziție muzicală ini
țiat în cinstea Semicentenaru
lui), ne va demonstra de astă- 
dată preocupările în domeniul 
câmeral. „Am scris Cvartetul 
— îmi declara Mihai Moldo
van — în anul 1968, într-o 
perioadă de muncă asiduă la 
diverse piese orchestrale. Sa
turat de inepuizabila croma
tică coloristică pe care mi-o 
oferea orchestra simfonică, 
pțndit de pericolul de a 
mînui doar suprafața în dau
na expresiei, tradiționala for
mație de cvartet a constituit o 
repliere...

în cele trei secțiuni ale 
Cvartetului am încercat să 
realizez o „stare" apropiată 
melodiei infinite, un cînt con
tinuu nuanțat prin luminarea 
lui din diverse unghiuri".

I. S.

SOMEȘUL
(Urmare din pag, I)

ce pentru 
traduce în- 
„picior de

de kilo-

terului Construcțiilor Indus
triale să dezvolte cooperarea 
cu întreprinderile industriei 
construcțiilor de mașini, aces
tea urmînd să furnizeze sub- 
ansamblele necesare.

La standul întreprinderii de 
construcții metalice și apara- 
taj București unde este pre
zent un generator de aer 
cald destinat încălzirii halelor 
industriale și depozitelor spa
țioase, oaspeții se interesează 
de posibilitatea extinderii fa
bricației lor.

Specialiștii subliniază că a- 
cest utilaj realizat pentru pri
ma dată în țara noastră poate 
încălzi la o temperatură re
glabilă un volum de 10 000 
mc. în halele industriale. In 
legătură cu eficiența fabrica
ției se arată că la 1 000 de 
bucăți se obține o economie 
de 11 000 tone de metal, prin 
înlocuirea instalațiilor clasice. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă conducerii minis
terului de resort să acorde o 
atenție deosebită extinderii 
fabricației și diversificării 
producției, corespunzător ne
cesităților diferitelor sectoare 
ale economiei.

Ultimul pavilion al expozi
ției vizitat de conducătorii de 
partid și de stat înfățișează 
prin grafice și panouri sugesti
ve realizările pe linia dezvol
tării industrializării construc
țiilor.

In fața unui grafic care 
redă sugestiv principalii indi
catori economici pe perioada 
1965—1970, secretarul general 
al partidului remarcă faptul 
că în ultimii ani nu s-a reali-

zat încă o bună corelare intre 
creșterea productivității mun
cii și a numărului de salariați. 
Totodată, recomandă conduce
rii ministerului să acorde o 
deosebită atenție problemei e- 
ficienței economice, scurtării 
termenelor de execuție a o- 
biectivelor prevăzute în pla
nul pe anul în curs și pe 
anii următori, creșterii cali
tății lucrărilor.

La sfîrșitul vizitei, secreta
rul general al partidului, a- 
preciind realizările obținute, 
adresează felicitări muncitori
lor, inginerilor, cercetătorilor 
și proiectanților din acest sec
tor, arată că este necesar ca 
și în continuare să se acorde o 
deosebită atenție extinderii 
industrializării construcțiilor, 
mecanizării lucrărilor pe șan
tiere.

Pentru ca acțiunea de auto- 
utilare să se desfășoare cu 
succes, trebuie folosită întrea
ga capacitate de creație știin
țifică a specialiștilor din acea
stă ramură, spiritul novator 
al inginerilor și tehnicienilor, 
a tuturor constructorilor.

Adresîndu-se conducătorilor 
ministerelor construcțiilor in
dustriale, industriei construc
țiilor de mașini și industriei 
materialelor de construcții, to
varășul Nicolae Ceaușescu le I 
recomandă să colaboreze per- I 
manent pentru a găsi cele mai I 
bune soluții de rezolvare a I 
problemelor de mecanizare a I 
lucrărilor de pe șantiere, prin I 
crearea unor mașini, utilaje și I 
instalații de randament mare, I 
necesare atât construcțiilor in- I 
dustriale și civile din țara noa- I 
stră, cît și exportului.

Se subliniază, de asemenea, I 
necesitatea ea această- expozi- I 
ție să fie vizitată de specialiști I 
din toate unitățile de con- I 
strucții și montaj ale mîniste- I 
rului de resort, din unitățile I 
de specialitate ale altor minis- I 
tare, ale consiliilor populare, I 
precum și din institutele de I 
proiectare și cercetare.-Expo- I 
natele oferă un cadru prielnic I 
pentru informare asupra celor I 
mai noi realizări în acest do- I 
meniu, stimulînd totodată ini- I 
țiativa în vederea lărgirii și I 
perfecționării producției de u- I 
tilaje, unelte, aparate șî dis- I 
pozitive.

întâlnirea de lucru a tovară- I 
șului Nicolae Ceaușescu cu lu- | 
crători și cadre de conducere I 
din ramura construcțiilor in- I 
dustriale, dialogul fructuos pe I 
care secretarul general al I 
partidului l-a avut cu aceștia I 
au constituit un nou și puter- I 
nic imbold pentru activitatea I 
oamenilor muncii din această I 
ramură de activitate. Indica- I 
țiile date, soluțiile concrete I 
reieșite în cadrul discuțiilor I 
cu specialiștii privind rezol- I 
varea unor probleme legate I 
de activitatea curentă și de I 
perspectivă reprezintă un am- I 
piu și însuflețitor program, pe I 
care constructorii sînt ferm I 
hotărîți să-1 îndeplinească, a- I 
dueîndu-și astfel contribuția I 
la realizarea sarcinilor cinci- I 
naiului. I

Hoane metri cubi de anro- 
camente, ceea 
constructori se 
tr-un redutabil 
munte".

Aici, la 20
metri de Cluj ne-am întîl
nit cu Bicazul, cu Argeșul, 
ne-au asaltat Porțile de 
Fier, am recepționat tele
grame de la Văliug, anga
jamentul de la Lotru, am 
acumulat — mai bine zis 
acumulăm — ecourile tu
turor șantierelor energeti
ce născute în anii noștri. 
Șantierul numără la această 
oră 3 000 de oameni și pînă 
în 1973 se prevede că extin
derea lucrărilor va impune 
o creștere a efectivului de 
salariați cu încă 5 000 de oa
meni. Și cum spuneam 
ne-am întîlnit în primul 
rînd cu Bicazul. Desigur, 
prima cunoștință cu Aurel 
Vida am făcut-o la Argeș. 
El venea însă de la Bicaz. 
Semnase acolo „state de ti
nerețe" de 10 ani. Plecase 
de acolo cu o familie, cu 
o fetiță, Aurelia, care avea 
să primească certificatul 
de absolvire a școlii gene
rale la Argeș. Azi, după 23 
de ani de șantier, Aurel 
Vida, este maistru princi
pal la Șantierul 1 baraj 
Tarnița. La Tarnița, adică 
acolo unde și-au schimbat 
viza de pe buletinul de 
identitate minerul Alexan
dru Moldovan, șeful de 
schimb Isaiia Pop, șeful 
de formație Petru — 
șa, — despărțit de Vida 
la Argeș, în 1961 și întîlnit 
azi, după 10 ani de „cău
tări". Dar cel mai destoi-

To-

nic tovarăș al lui Aurel 
Vida a rămas Aurelia, adi
că Aurelia Vida, care în 
prezent pe Someș își ală
tură umărul fraged de u- 
mărul tatălui.

Tot aici l-am
Vasile
Vasile Rodina.
prefixul ing. pentru că pe 
studentul Vasile Rodina îl 
întîlnisem în primele două 
vaoanțe universitare anga
jat ca muncitor topometru 
la Argeș, pentru ca urmă
toarele trei vacanțe să le 
petreacă la Porți, de unde 
avea de fapt să poposeas
că pe Someș. Și nu vin, pe 
Someș, numai oameni cu o 
îndelungată experiență a 
șantierelor : ne-am întîlnit 
aici și cu inginerul Con
stantin Toma, ieșean de 
obîrșie, absolvent al unei 
facultăți de profil din a- 
celași oraș, care, în „ciu
da" notei maxime, a 
cerut să meargă ori unde 
dar pe șantier. Și pe re
partiție a fost scris : So
meș și iată-1 azi, la cîteva 
luni de la absolvire, pe 
cel mai tînăr inginer al So
meșului cîștigat definitiv 
de „cauza" șantierului de 
vreme ce declară solemn : 
„nu voi pleca dintre acești 
munți pînă cînd nu-i voi 
lăsa uniți".

Printre cele 
pete „vize de 
Someș este și 
rată unui alt tînăr Rodina, 
Simion Rodina, absolvent 
al A.S.E., venit aici poate 
chiar după frate, spre a-și 
realiza lucrarea de diplo
mă : „Contabilitatea bara- 
camentelor și amenajării 
lor provizorii pe șantier, în

întîlnit pe
Rodina; inginerul

Subliniem

mai proas- 
flotant" pe 
aceea elibe-

nu 
de 
Pe

condițiile Complexului de 
pe Someș". Asemenea sen
timente au ținut să ne îm
părtășească de la început și 
tinerii Iosif Burkuș și A- 
lexandru Mezei pe care 
i-am întîlnit pe acest șan
tier. Și ei trecuseră prin 
școala Argeșului, Porțile de 
Fier. Atunci cînd s-a anun
țat „atacarea" Someșului 
cei doi au cerut printre 
primii să vină ; pentru că 
reveneau la urma urmei 
pe meleagurile natale.

Pe Someș, primăvara 
este condiționată numai 
anotimpul astronomic.
Someș, primăvara este ra
portată la oameni. Aici, 
unde cu mai puțin de un 
an înainte sălășluia o au
tentică sălbăticie montană, 
te întîmpină azi o așezare 
umană de tip urban. Aici 
există un adevărat orășel, 
cu case cu etaj, cu încălzi
re centrală, cu baie. Aici 
există cantină, club, spă
lătorie, complex comercial. 
Aici există școală. Există 
pînă și grădiniță. Semnele 
unei atenții mergînd pînă 
la amănunt de a asigura 
toate condițiile unei con
viețuiri normale celor so
siți aici, de a-i face să se 
simtă din orice punct de ve
dere din primul moment 
„la ei acasă".

Rindurile acestea se vor 
de fapt numai o introdu
cere în universul de pre
ocupări al oamenilor veniți 
să închege, prin priceperea 
lor, un nou izvor de energie 
românească. Vom fi și 
mîine, și poimîine, vom ră- 
mîne mai multe zile în mij
locul constructorilor păs- 
trînd cu noi satisfacția se
cretă de a ne număra prin
tre primii cronicari ai mun
cii celor ce înscriu Some
șul sub arcul voltaic al e- 
nergiei umane.

I în acordurile încă nestinse ale 
I Festivalului „Primăvara studen- 
I țească" competiție intrată în tra- 
I diție, aici la Timișoara a sunat 
I azi gongul primei ridicări de 
I cortină a Festivalului național 
I al institutelor de artă ediția I-a. 
I Liceul de muzică, unul din lă- 
I cașurile moderne de cultură din 
I oraș, e gazda unui masiv flux 
I de tinerețe, venit din cele mai 
I mari focare de cultură muzicală 
I ale țării, pentru a-și consulta 
I valoarea artistică, penti a a-și 
I împărți și îmbina armonic emo- 
■ țiile. Deși Festivalul nu are ca- 
I racter competitiv, concurența se 
I anunță strînsă. Pulsul și emoții- 
I le celor de pe scenă, ca și a oo- 
I legilor din fotolii se mențin la 

un potențial foarte ridicat. Pal
maresul e foarte bogat atât cu 
formații prezente în festival, for
mații care se bucură de o bună 
reputație în peisajul nostru mu
zical, Orchestra Academică a 

I Conservatorului din București, 
„Muzica viva“ și corala „Ani- 
mozi“ a Conservatorului din 
Iași, formația de muzică de ca
meră a Conservatorului din Cluj, 
formația „Gaudeamus“ a Con
servatorului din București, reci
taluri vocal-instrumentale cît și 
ca repertoriu, se cîntă lucrări 
din repertoriul preclasic, clasic, 
romantic și de ultimă oră.

O primă surpriză a consti
tuit-o evoluția corului de came
ră Guadeamus din București di
rijată de Gheorghe Oprea, for
mație care a dat startul în a- 
ceastă întrecere, și care s-a im
pus atât prin formula scenică, 
adoptată, cît și prin nivelul in
terpretativ. Această tânără for
mație a închinat interpretărilor 
o tentă de originalitate, de pros
pețime, a creat o atmosferă și 
o elevată tentă artistică.

GH. P. A.

CULTURA
PROLETARĂ

(Urmare din pag. I)

fificâ nepotolita, totdeauna muncit de nevoia de apropiere 
și sintetizare a cunoștințelor despre lume si societate. Criza 
de după râzboi a întărit pornirea nobilă a muncitorului 
către lumină.

Proletariatul din România, îndeosebi, simte nevoia de cu’ 
tivare. Dar greutățile pe care le întâmpină în această di
recție sînt mai mari și mai numeroase, ca în țările înain
tate".

Ofensiva în cultura, în ideologie a Partidului, la 5 ani de 
la înființarea sa, dar suportând deja rigorile ilegalității, este 
de altfel, anunțată încă din iunie, același an, 1926, cînd 
reapare, ilegal, a doua serie a „Luptei de clasă", organul 
teoretic al P.C.R.

Editorialul primului număr, din această nouă serie, cu
prinde interesante aprecieri asupra cultivării, la acea dată, 
a teoriei marxist-leniniste în țara noastră, aprecieri cu atî* 
mai interesante prin spiritul critic lucid care le însoțește : 

„Socialismul, de cînd a devenit o știință, cere să fie tra
tat ca o știință. Dezvoltarea mai departe a partidului nostru 
este strîns legată de cultivarea mai serioasă a teoriei, decît 
am putut s-o facem pînă acum* [...] Și constatând că „teo
ria marxistă" încetează de a fi o „îndeletnicire de ocazie a 
cîtorva intelectuali răzleți", articolul continuă subliniind ne
cesitatea activării teoretice, atât în ce privește lupta de cla
rificare ideologică în raport cu așa-zisul socialism coopera- 
tivist-poporanist, agitat de partidul țărănesc, cît și în ra
port cu politica oportunistă a acelor teoreticieni, pseudo- 
socialiști care încearcă să îndreptățească teoretic «stăpL 
nirea clicii financiare-liberale prin așa-zisa „misiune istori
că" a acestei clici de a industrialize țara».

Revista își propune să devină „diriguitorul ideologic al 
proletariatului din România a cărui misiune istorică este 
desăvîrșirea revoluției burghezo-democrate și înfăptuirea 
revoluției socialiste în această țară".

Așadar, în 1926, în plină ilegalitate., P.C.R, afirmă adevă
rul axiomatic : teoria marxistă, cuprinzînd masele, devine 
o forță materială care schimbă lumea.

^PENTRU TI M PUL py- ț , gȚFg
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PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Patria (orele 10; 13; 16; 
18,45; 21,15).

ZESTREA DOMNITEI RALU i 
rulează la Luceafărul (orele 8; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Modem 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Favorit (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

HAIDUCn LUI ȘAPTECAI : 
rulează Ia Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

TRIMIS EXTRAORDINAR : 
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45)

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Lumina (orele 9,45; 15; 19), în
frățirea (orele 15; 19), Drumul 
Sării (orele 15; 19), Floreasca 
(orele 15,30; 19,30).

BUTCH CASSIDY ȘI SUN
DANCE KID : rulează la Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21), Melodia (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

SUNETUL MUZICII : rulează
la Festival (orele 9; 12,30; 16,30;
20.15) .

MEXIC’70 : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,15; 11,15; 13,15; 15,15;
17.15) ; Program de filme docu
mentare (orele 19,15; 20,45).

CEI TREI CARE AU SPE
RIAT VESTUL : rulează la Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Aurora (orele 9:
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15), To
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Flamura (orele 9: 11,15: 
13.30; 16: 18,15: 20,30).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Grivita (ore
le 9; 11,45; 15; 17,45: 20,30), Miori
ța (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Buzeștl (orele 15,30; 18; 20,30)

ELIBERAREA rulează la Da
cia (orele 8.45—19.30 în conti
nuare)

PREȚUL PUTERII : rulează la

Bucegi (orele 10; 16, 4<j,30; 20,30), 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15), Ciu
lești (orele 15,30; 18; 20,30).

VAGABONDUL i rulează la 
Unirea (orele 10; 16; 19,30).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Ferentari (orele 15,15; 
17,45; 20,15), Munca (orele 15,30; 
18; 20,15).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Pacea
(orele 15,45; 18; 20).

TRIPLA VERIFICARE î rulea
ză la Crîngașl (orele 15,30; 18; 20,15).

ADIO, GRANADA I J rulează 
la Volga (orele 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

POIENILE ROȘn : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20)

O DUMINICA ÎN FAMILIE : 
rulează la Moșilor (orele 16; 18; 20)

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

RENEGATA : rulează la Flacăra 
(orele 15; 17,30; 20).

LOS TARANTOS : rulează la 
Arta (orele 9,30; 15,30; 18; 20,15), 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18; 
20,15).

TREC ZILELE : rulează la 
Progresul (orele 16; 18; 20).

SIMBATA, 24 APRILIE 1971
Opera Română : FAUST — ora 

19,30 ; Teatrul de Operetă : SOA
RELE LONDREI — ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Studio) : SA NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARA - ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : ALCOR ȘI 
MONA — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : NEPOTUL LUI RAMEAU 
— ora 20 ; (Sala Studio) : ACEȘTI 
NEBUNI FĂȚARNICI — ora 20 ; 
Teatrul Mic : CUM SE JEFUIEȘTE 
O BANCĂ — ora 20 ; Teatrul ,,C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : BIMBIRI-

CĂ — ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30 ; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(B-dul Magheru) : ȘI EU AM 
FOST IN ARCADIA — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : SUS PE ACOPE
RIȘ... IN SAC — ora 20 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : COMOARA DIN 
INSULA PIRAȚILOR — ora 9,30 ; 
PRESTIGIOASA LOREDANA — 
ora 19,30; Teatrul Evreiesc de 
Stat : VRĂJITOAREA — ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică0 (Cal Victo
riei) : PETER PAN — ora 11 ; 
NOCTURN III — ora 21,30 ; (Str. 
Academie) : DE CE A FURAT 
ZMEUL MINGEA — ora 17 ; Tea
trul „Ion Vasilescu" : MINI-JAZZ 
CU MAXI-HAZ — ora 19,30 ; Circul 
Globus : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 19,30; Teatrul 
Giulești : GlLCEVILE DIN
CHIOGGIA — ora 19,30; Ansam
blul „Rapsodia Română" : LE
GENDĂ ȘI DOR — ora 19,30.

DUMINICA, 25 APRILIE 1971

Opera Română : DON QUIJOTE 
— ora 11;.DON PASQUALE - 
ora 19,30 ; Teattul de Operetă : 
PAGANINI — ora 10,30 ; LOGOD
NICUL DIN LUNA - ora 15.30 ; 
SINGE VIENEZ — ora 19,30 ; Tea
trul Național „î. L.. Caragiale" 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 10 ; SĂ NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — ora 20 : 
Teatrul de Comedie : CHER AN
TOINE — ora 10,30’4 DISPARIȚIA 
LUI GALY GAY — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu): IUBIRE
PENTRU IUBIRE — ora 10 ; PA
TRU OAMENI FĂRĂ NUME - 
ora 15,00 ; PLAY STRINDBERG _ 
ora 20 ; (Sala Studio) : GLUGA PE 
OCHI — ora 10 ; PURICELE ÎN 
URECHE - ora 15 ; ACEȘTI NE
BUNI FĂȚARNICI — ora 20 ; Tea
trul Mic : CUM SE JEFUIEȘTE O 
BANCA — ora 15,30 : ZADARNI
CE JOCURI DE IUBIRE - Ora 20 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
BIMBIRICA — ora 11 și 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : LA GRADINA 
CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 10 ; BAR-

BAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 
19,30 ; (Sala Studio) : NĂZDRĂVA
NUL OCIIDENTULUI — ora 10,30 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : OA
MENI CARE TAC — ora 11 ; PE 
PLACUL TUTUROR — ora 19,30 ; 
Teatrul „Țăndărică- (Cal. Victo
riei) : NOCTURN IV — ora 21.30 ; 
(Str. Academiei) : CĂLUȚUL CO
COȘAT — ora 11 ; Teatrul „Ion Vasilescu : FETELE DIDINEI — 
ora 10 ; MINI JAZZ CU MAXI 
HAZ — ora 19,30 ; Circul Globus : 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 
ora 10; 16 și 19,30; Teatrul Giu
lești : FREDDY — ora 10: EPOLE
ȚII INVIZIBILI — premieră — 
ora 19,30; Ansamblul „Rapsodia 
Română- : LEGENDĂ ȘI DOR — 
ora 19,30; A.T.M. (La Ateneăl Ro
mân — sala Studio) : Premieră —: ora 20.

SIMBATA, 24 APRILIE 1971
PROGRAMUL I

• 17,00 Emisiune în limba germană • 18,00 Bună seara, fete !. 
Bună seara, băieți ! • 19,00 Cînta- 
re patriei și partidului. Versuri 
și traduceri inedte • 19,20 1001 
de seri 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 50 de ani în 50 de 
evocări • 20,20- Tele-enciclopedia. 
• 21,10 Film serial : Incoruptibilii. 
Omul din frigorifer • 22,00 Seară 
de romanțe • 22,25 Telejurnalul 
de noapte. Sport • 22,40 Concert 
de jazz. Lionel Hampton la Bucu
rești (II). Cu Illinois Jăcquet, 
Milt Buckner și solista Valerie 
Carr.
PROGRAMUL II

• 20,00 Film artistic : „Sînt un 
evadat" cu Paul Muni. Regia 
Melvin Le Roy • 21,30 Reportaj

din țară. Muzica între laborator și muzeu. Colaborează muzicologul 
Viorel Cosma • 21,45 Buletin de 
știri. Sport • 21,55 O sută de ani de la nașterea pictorului 
Theodor Pallady • 22,05 Seara 
melomanului. „L’insicme di Fi
renze0 — ansamblul din Florența 
interpretează : Cvartet de Gioac- 
chimo Rpssini, Trei sonate de 
Scarlatti. Solistă : Marcella Cru- 
delli Masotti.

DUMINICA 25 APRILIE 1971
PROGRAMUL I

• 9,00 Matineu duminical pen
tru cbpii • 10,00 Viața satului
• 11,30 Amfiteatru muzical
• 12,00 De strajă patriei • l?,30 
în reluare, la cererea telespecta
torilor | BICICLETELE DIN BEL- 
SIZB — film muzical • 13,00 Emi
siune în limba maghiară • 14,80 
Fotbal * Farul-Dinamo București 
(Divizia națională A) ; Ungaria- 
Franța (repriza a 2-a) • 17.00 
Muzică de promenadă interpreta
tă de fanfară e 17,30 Emislune- 
concurs : Unde-i greșeala f • 18,35 
Fotbal t Steaua-U.T.A. (repriza 
a 2-a) • 19,20 1001 de seri • 19.36 
Telejurnalul de seară 2B.00 » 
de ani în 50 de evocări • 20.20 
Muzică populară instrumentală
• 20,40 Film artistic: cine l-a 
UCIS PE LUO BARNES ? < 2’ 05 
Campionatul mondial de dans 
profesionist. Transmisiune de la 
Mainz • 22,50 Telejurnalul de 
•noapte.
PROGRAMUL TI

• 20,00 Reîntâlnire cu person .je 
îndrăgite de copii ; Căpitan la is 
ani — eroul Iul Jules Verne
• 20,35 Stagiune lirică TV • 21.25
Buletin de știri • 21,30 Carnet 
bucureștean — reportaj • 21.40
Dragoste, poveste veche — seară
de romanțe • 22.00 Reluarea se 
rialului de sîmbătă seara.
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INIMI TINERE
SUB STINDARDUL

Mărturia fierbinte a documentului
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DE LUPTA AL PARTIDULUI

PE NOUA

MAGISTRALA

A ISTORIEI

n aceste zile din preajma sărbătoririi gloriosului semicen
tenar, gîndurile tineretului se îndreaptă pline de recunoș
tință către Partidul Comunist Român care de o jumătate de 

seccl îi călăuzește pașii cu înțelepciune și dragoste părintească, 
întreaga istorie a mișcării comuniste de tineret din țara noastră 
este indisolubil legată de glorioasa istorie a luptei revoluțio
nare a partidului, de obiectivele ofensivei împotriva exploatării, 
de mobilizarea proletariatului român Ia îndeplinirea misiunii 
sale istorice — răsturnarea regimului burghezo-moșieresc și fău
rirea societății socialiste.

Exprimînd. in spiritul celui mai avîntat patriotism, grija înțe
leaptă pentru destinele țării și ale poporului român, atrăgînd de 
partea sa cele mai cinstite cugete și mai democratice voințe, 
înțelegînd sensul profund al evoluției societății românești și 
consacrind cauzei progresului toate eforturile, toată energia sa, 
Partidul Comunist Român s-a afirmat de-a lungul existenței 
sale ca cea mai consecventă forță politică, o chezășie a împlinirii 
idealurilor de libertate și dreptate socială ale poporului. Iată de 
ce sub steagul glorios al Partidului Comunist Român, organiza
țiile comuniste ale tineretului, preluînd și dezvoltînd tradițiile 
progresiste ale înaintașilor, polarizând în jurul lor tot ce avea 
mai bun, mai curajos, mai destoinic și devotat tineretul țării 
noastre, au desfășurat o luptă neînfricată. încununată deseori de 
sacrificiul eroic, pentru eliberarea socială și națională, pentru 
triumful cauzei socialismului.

Primele cercuri și asociații studențești au luat ființă concomi
tent cu apariția și răspîr.direa ideilor socialismului științific în 
țara noastră. Constituirea cercurilor „Tineretului muncitor" era 
expresia practică a unirii socialismului științific cu mișcarea 
muncitorească. Dezvoltîndu-se în strânsă legătură și sub îndru
marea permanentă a mișcării socialiste și muncitorești — ca 
parte componentă a acesteia — mișcarea revoluționară și demo
cratică de tineret din țara noastră a făcut înseninați pași înainte 
pe linia maturizării politice și îmbogățirii experienței de luptă și 
organizare, a creșterii conștiinței sale de clasă. Sub influența pu
ternicului curent de stingă din mișcarea muncitorească, tineretul 
socialist a intrat într-un profund și amplu proces de clarificare 
ideologică, de călire, și maturizare politică, la capătul căruia se 
va crea organizația revoluționară marxist-leninistă a tineretului 
din România. Ca urmare a muncii politice, ideologice și organi
zatorice desfășurată de partid, în martie 1922, au fost puse ba
zele organizației revoluționare mărxist-leniniste de tineret, iar 
în primăvara anului 1924, o dată cu afilierea Ia Internaționala 
Comunistă a Tineretului, s-a adoptat denumirea de Uniunea Ti
neretului Comunist din România (U.T.C.). în rindurile U.T.C. a 
intrat atunci partea ’cea mai înaintată, mai conștientă și mai 
combativă a tineretului.

Partidul Comunist Român a exercitat o puternică înrîurire 
asupra evoluției ulterioare a mișcării revoluționare și democra
tice a tineretului, îngrijindu-se îndeaproape de formarea și edu
carea lui in spiritul principiilor comuniste, de pregătirea lui pen
tru lupta grea, dar nobilă a transformării revoluționare a socie
tății. La rir.dul său tineretul, cuprins în ‘organizațiile revoluțio
nare, a avut?'întotdeauna în partidul comunist un călăuzitor Șl 
conducător priceput și apropiat al tuturor acțiunilor sale. Uniu
nea Tineretului Comunist devenind un adevărat rezervor de 
cadre și un ajutor de nădejde al partidului. Sub conducerea 
partidului. împreună cu masele vârstnice. U.T.C. a participat 
activ la. toate marile înfruntări revoluționare cu clasele exploa
tatoare pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață, 
în același timp, U.T.C. a organizat numeroase acțiuni pentru re
vendicări economice și politice specific.e tineretului. TTrrr,

Tn ciuda terorii burghezo-moșierești din anii ilegalității. U.T.C. 
a dus o înflăcărată muncă educativă în rindurile unor largi mase 
de tineri, cultivînd devotamentul față de cauza partidului, dra
gostea de patrie și internaționalismul proletar. Combatind ideo
logia fascistă, care otrăvea conștiința tineretului. U.T.C. a editat 
numeroase ziare ilegale care transmiteau tinerilor de 
la orașe și sate cuvîntul mobilizator al partidului. La acțiunea de 
unire a forțelor democratice într-un larg front popular antifas
cist. organizată de P.C.R.. tineretul comunist și antifascist și-a 
acîus o contribuție însemnată. Uteciștii au fost un ajutor cre
dincios al partidului în lupta pentru răsturnarea dictaturii mili- 
taro-fasciste, pentru scoaterea țării din războiul hitlerist și în
toarcerea armelor împotriva Germaniei naziste. .

în năzuința revoluționară pentru o Românie libera și demo
cratică. uteciștii. alături de comuniști, de luptătorii antifasciști, 
au. înfruntat curajos și demn arestările regi^
exterminare la care erau supuși. Avmd mlda vie a comuniștilor, 
tinerii au dovedit abnegație, eroism, spirit de sacrificiu. Figurile 
eroilor uteciști Filimon Sîrbu, Vasile Roaită. Ocsko Tereza, Con
stantin Godeanu. Cornel Eliaș și ale multor altora, cazuți in 
lupta împotriva fascismului, pentru libertatea 
socialism s-au întipărit adînc în conștiința tineretului nostru de 
^Tineretul revoluționar si democratic a răspuns cu promptitu
dine și aleasă receptivitate la apelul partidului comunist pen
tru făurirea Frontului popular antifascist care să cuprindă toate 
forțele social-politice nemulțumite de situația. catastrofală în 
care dictatura militaro-fascistă adusese țara. Ținerii patrioți în 
frunte cu uteciștii s-au organizat în formațiuni de lupta patrio
tice inrolîndu-se cu elan in bătălia purtată de partid pentru 
eliberarea patriei de sub jugul fascist.

După 23 August, dezvoltarea societății românești pe . drumul 
progresului, bunăstării și civilizației ca adevărată societate a 
viitorului a deschis orizonturi noi și tineretului. La _ chemarea 
partidului comunist, generația tînără și-a pus în slujba patriei 
și a socialismului toate forjele, talentul și capacitatea, partici
pând activ la înfăptuirea tuturor victoriilor de însemnătate is
torică pe care ultimul sfert de veac le-a înregistrat în toate do
meniile vieții social-politice, economice, științifice și culturale.

Cu prilejul aniversării semicentenarului Partidului Comunist 
Român, încrezători în viitorul lor fericit, uniți prin aceleași 
gânduri și idealuri, prin munca rodnic înfrățită, tinerii din pa
tria noastră români, maghiari, germani și de alte naționalități 
își reînnoiesc angajamentul solemn de a nu precupeți nici un etort 
pentru a aplica și promova cu consecvență hotărîrile partidului, 
ale organizației sale revoluționare. Profund recunoscător parti
dului pentru grija ce o poartă formării, creșterii și educării sale 
în spiritul celor mai avansate idei ale epocii noastre, tineretul 
acționează fără preget, pentru a contribui la triumful deplin al 
spiritului muncii, dreptății și echității sociale, pentru progresul 
socialist al patriei. Este aceasta cea mai convingătoare proba a 
convingerilor sale socialiste, a spiritului revoluționar, militant în 
care este crescut și format de către Partidul Comunist, a con
științei înaltelor sale îndatoriri și responsabilități față de patrie 
și popor.

1 DIN CRONICA ANILOR DE PRIGOANA

apel al C. C. 
tineretului socia-

într-un 
mișcării 
list din România publicat 
la 22 decembrie 1919 de zia
rul „Tineretul socialist" se 
spunea : „Trăiți de cîțiva ani, 
începind cu cei dinainte, dar 
mâi cu seamă acum, după 
război, în vîrtejul unor eve* 
nimente muncitorești, care 
vă atrag și trebuie să vă a- 
tragă și pe voi tinerii în vii
toarea lor. De atîta timp ve
deți pe tovarășii vîrstnici, 
părinții, frații, rudele sau 
prietenii voștri, agitîndu-se 
pentru a dobîndi condiții mai 
bune de muncă și de trai de 
la stăpînii capitaliști ai uzi
nelor. Ii auziți vorbind de 
lupta de clasă, îi vedeți or- 
ganizîndu-se în sindicate și 
partid socialist, iar voi, prin 
însuși faptul : că lucrați cot 
la cot cu dînșii și duceți a- 
cee-ași soartă grea, trebuie 
să-i urmați pe calea organi
zării și luptei... Organizarea 
trebuie să fie completată 
prin conștiința de clasă pro
letară revoluționară".

Partidul Comunist Român, 
a acordat încă de la crea
rea sa o atenție deosebită 
făuririi și conducerii organi
zației comuniste a tineretului. 
Ca urmare în zilele de 19— 
20 martie 1922 a avut loc 
Conferința generală a tine
retului socialist din Româ
nia care a pus bazele orga
nizației revoluționare de ti
neret în țara noastră.
• Sub titlul „Trăiască tine
retul comunist!“, „Lupta so
cialistă" din 15 iunie 1924 
scria că Organizația comu
nistă a tineretului a fost 
creată într-un moment cînd 
„reacțiunea burgheză începu
se o prigoană năpraznică 
împotriva Partidului Comu
nist, cînd luptătorii devotați 
clasei muncitoare erau în
chiși la Jilava, cînd ziarele 
comuniste erau suspendate 
și cind prigoana se întinse
se asupra întregii mișcări 
comuniste a muncitorimii".

In decembrie 1924, 
ilegalizarea U.T.C., revista 
„Tînărul leninist" publică a- 
pelul „Către membrii Tine
retului Comunist din Româ
nia", spunînd între altele ; 
„Nefiind în stare de a rezista 
atacurilor maselor largi ale 
muncitorilor și țăranilor con
duși de comuniști, burghezia 
și ciocoimea română au dez
lănțuit o deschisă și sîn- 
geroasă teroare. Burghezia 
a dizolvat organizațiile noas
tre, dar nu ne retragem din 
luptă ci, cu o energie sporită, 
vom fonda nucleele noastre 
ilegale. Burghezia confiscă 
presa noastră, dar nu vom fi 
vrednici de a purta numele 
de comuniști, dacă nu vom 
găsi sute de mijloace de a 
vorbi cu masele largi ale 
muncitorilor și țăranilor ti
neri".

In fotografie : Un grup de 
uteciști din Brașov, în sep
tembrie 1929, s—L—” 
tru o ședință

întruniți pen- 
ilegală.

Manifestînd un profund, atașament față de cauza 
partidului, tinerii comuniști au protestat cu tărie 
împotriva deținerii ilegale și a torturării partici- 
panțiloi arestați la Congresul de creare a Parti
dului Comunist Român.

în anii de grea prigoană ai ilegalității ce a ur
mat, în temnițele regimului burghezo-moșieresc, 
în lagărele de concentrare sau în fața plutoanelor 
de execuție, uteciștii, asemenea comuniștilor, au 
dovedit demnitate și o mare tărie morală, păs- 
trînd neclintită încrederea în victorie. Fotografia 
aceasta poate fi considerată o piesă la dosarul 
de acuzare a regimului burghezo-moșieresc; așa 
arătau, îmbătrîniți înainte de vreme, cîțiva din 
uteciștii care în 1927 se aflau de 5 ani în închi
soare !

Tovarăși tineri,
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DE LUPTĂ

ÎMPOTRIVA

RĂZBOIULUI
In august 1932 revista, „Tînărul leninist" a-,. 

dresa tineretului, un. înflăcărat/apel-.pentru, par
ticiparea la demonstrațiile' antirăzboinice. „To
varăși, voi veți fi aruncați cei dinții in măcel. 
Și cine suferă pregătirile de război? Tot 
voi !“... Tineri, muncitori, din banii Juați 'vouă 
prin concedieri, reduceri'de salariu, ore supli-- 
mentare se fabrică munițiile care vă vor ucide 
pe voi și pe frații voștri... Tineri țărani, cu im
pozitele și datoriile smulse de la voi se fabrică 
bombe, avioane și gaze otrăvitoare. Cu munca 
voastră neplătită (prestație) se construiesc șo
sele pentru război .’ Tineri funcționari, și pe 
spatele vostru se pregătește războiul, din redu
ceri de salariu, impozite și curbe de sacrificiu... 
Uniunea Tineretului Comunist vă cheamă să 
luptați crîncen contra războiului și contra pre
gătirilor lui. Faceți gărzi de autoapărare con
tra prigoanei. Faceți întruniri pe fabrici și can-, 
tine, greve demonstrative, intrați în comitetele 
antirăzboinice ale vîrstnicilor contra pregătiri
lor de război".

In declarația din 24 august 1944, Partidul Comunist Român, 
arăta că în noile condiții își păstrează „deplina libertate în re
zolvarea problemelor de bază ale României de azi și de mîine“. 
La soluționarea acestor probleme, de la început, alături de co
muniști și de toate -forțele democratice s-au aflat și masele de 
tineri: pe frontul antifascist, intrînd victorioși în orașele și satele 
Transilvaniei care fuseseră rupte din trupul patriei timp de pa
tru ani sau în marile demonstrații din lunile următoare insurec
ției armate, care anunțau că masele largi pătrunseseră pe scena 
istoriei, cu un avînt revoluționar necunoscut încă.

Pagină realizată de 

dr FLOREA DRAGNE și GEORGETA RUȚĂ

■
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IN FILME

EROI 
COMUNIȘTI 
ROMANEȘTI

„ZILELE DRAMATURGIEI 
ORIGINALE"

4 în fața mulțimii Văii Jiului adu-
* notă la căpătâiul celor uciși de 

gloanțele jandarmilor, la 6 august 
1929, un om vorbește răspicat, în nu
mele minerilor, acuzând neputința cri- 
irtânală a unui regim sortit pieirii, E 
comunistul Varga, unul din eroii marii 
bătălii de clasă de la Lupeni.

Cuvintele sale, pornite din căldura 
sufletească a muncitorului și din con
știința luptătorului comunist, sună grâu 
în acel moment tragic al istoriei noas
tre, vorbind peste timp despre jertfele 
care nu trebuie uitate...

(VARGA — din filmul „Lupeni ’29“ 
— în interpretarea lui ȘTEFAN CIU- 
BOTĂRAȘU).

O Unul dintre cei mulți, TUDOR 
$ BACI, capul unei familii de mi- 

neri care a înfruntat prigoana 
dezlănțuită în urnia. grevei unde-și re
vendicau drepturile politice și econo
mice, rămîne printre cele mai îndrăgi
te personaje de film, e>oul plin de op
timism a cărui înțelepciune e caracte
ristică felului de a Ți al omului din 
popor. Vrednic, sincer și glumeț, dar în 
același tâmp plin de abnegație și cu
raj în lupta pentru dreptatea celor 
mulți.

(TUDOR-BACI în interpretarea lui 
GEORGE CALBOREANU).

3 Cu riscul vieții un om înlătură 
mina către care se îndrepta un 
șlep. 'Nu este primul lui act de 

eroism : a r procurat pentru membrii
gărzilor patriotice armele de pe un 
vas hitlerisi.................-

Sîntem în vara fierbinte a lui august

1944, undeva pe Dunăre. Comunistul 
Toma îndeplinește, asemenea atâtor 
ilegaliști, sarcina importantă de a pre
găti clipa victorioasă a insurecției. Și 
nu e vorba numai de dificultatea asi
gurării armamentului, ci și de a crea 
climatul moral prin care, la chemarea 
partidului, să răspundă toți marinarii 
flotei de pe Dunăre...

(TOMA — eroul filmului „Valurile 
Dunării" în interpretarea lui LAZĂR 
VRABIE).

4într-o locuință bucureșteană se 
întâlnesc doi bărbați și o femeie. 
Este un moment dificil: unul 
dintre ei, recent evadat din închisoare, 

își găsește iubita din tinerețe măritată 
cu cel de la care urmează să primească 
dispoziții pentru viitoarea lui activitate 
de partid, cu Dumittana — un matur 
și încercat comunist.

Sentimentele lor își găsesc rezolvarea 
pe fundalul unui eveniment căreia fie
care i se dedică în întregime: 23 Au
gust 1944.

Sobru, ponderat, DUMITRANA este 
un personaj de răspundere în această 
acțiune în care se definește ca un luptă
tor conștient, adevărat erou revoluționar.

(DUMITRANA — în interpretarea lui 
GHEORGHE DINICĂ din filmul „Pro
cesul alb").

5 „Era o siguranță în ceea ce fă
cea, în mișcările Așa e
caracterizat în paginile romanu

lui „Setea* mecanicul ARDELEANU. 
Și așa ni-l prezintă în film actorul CO
LEA RĂUTU pe comunistul venit in
tr-un sat transilvănean să organizeze

munca politică în primele luni ale a- 
nului 1945.

In clocotul acelor zile, cînd în lu
mea satului cuvântul partidului prin
dea puternic viață, Ardeleana inițiază 
primele acțiuni ce vestesc cucerirea pu
terii de către popor.

„Era o siguranță în ceea ce făcea, 
în mișcările lui**: era siguranța unui 
vechi membru de partid călit în anii 
grei ai luptei ilegale.

(ARDELEANU — COLEA RĂUTU 
în filmul „Setea").

6 Noapte de iarnă. Intr-o sondă 
oărăsită un tânăr luptă cu som
nul, cu frigul. Așteaptă legătura 

conspirativă care întârzie să vină... Vis
colul, neliniștea îl țin într-o stare chi
nuitoare. îi revine, dureroasă, în me
morie amintirea unui interogatoriu la 
poliție, supus chinurilor pentru a măr
turisi activitatea lui de utecist.

Noapte de iarnă. Zăpadă, viscol. U- 
tecistul DOBRICĂ OPREA luptă cu 
somnul, cu oboseala, cu frigul, cu a- 
mintiri dureroase așteptând neclintit 
omul de legătură...

(OPREA DOBRICĂ, eroul filmului 
„Canarul și viscolul" în interpretarea 
actorului FLORIN GABREA).

7 PAVEL STOIAN, MIHAI DU
MA, LIViU PETRESCU sînt cele 
trei personaje pe care le interpre

tează MIRCEA MBULF.SCU, ION 
BESOIU și AMZA PELLEA în filmele 
„Puterea" și „Adevărul", aflate acum în 
lucru în regia lui Manele Marcus, după 
un scenariu de Titus Popovici.

Ei sînt trei activiști de partid, eroii 
unui film politic a cărei acțiune se pe

trece pe o îndelungată perioadă de 
timp, ultimii 25 de ani.

PAVEL STOIAN greșește crezînd că, 
el singur, cu felul lui de a fi, reprezintă 
partidul și devine dur printr-o falsă in
transigență, lăsîndu-se încet-încet cu
prins de rutină. M1HAI DUMA este 
cel care, referindu-ne la titlul filmelor, 
știe că nu există „putere * în afara „a- 
devărulut*. De aceea caută întotdeauna 
să afle, să-și explice noul, adevărul. LI
VIU PETRESCU este un specialist ro
mantic care se lasă uneori dominat de 
impulsurile momentului. Drumul vieții 
lor rămîne închinat aceleiași cauze co
mune...

8 Un grup de uteciști, sub îndru
marea comuniștilor, organizează 
postul de radio clandestin Mun- 

tenia-II. Urmăriți de agenții siguranței 
antonesciene și ai Gestapo-ului ei reu
șesc să transmită zilnic întregii țări cu- 
vîntul partidului. Cel care-i îndrumă 
poartă un nume conspirativ: Colonelul.

Serialul de televiziune „Urmărirea**, 
regizat de Radu Gabrea, după un Sce
nariu de Eugen Barbu, acordă acestui 
personaj un rol principal. Interpretul 
lui este cunoscutul actor GEORGE 
CONSTANTIN.

„Colonelul** este cel care organizează, 
nu numai acest, grup patriotic de ute
ciști dar și o întreagă rețea de activita
te antifascistă care sabotează mașina de 
război hițleristă în zilele premergătoare 
insurecției armate.

Grupaj realizat de
TUDOR STANESCU

Păllady ri-a făcut 4,școală" 
în sensul comun alcuvîntu- 
lui. A fertilizat însă imens 

climatul nostru artistic, nivelul 
gîndirii plastice. Conștiință luci
dă, neliniștită, spirit eminamente 
modern, el opune valorilor dicta
te de intuiție, de un puternic 
sentiment al naturii, de un bun 
simț înclinat firesc spre tempe
rarea contrastelor, valorile izvorî- 
te din rațiune, din examen critic, 
dezvăluind și impunînd superio
ritatea echilibrului logic în fața 
celui datorat senzațiiîoT. EI opu
ne perfecțiunii facile a meșteșu
gului perfecțiunea gîndirii . crea
toare, a activității cceatoare. El 
face o distincție categorică în
tre un „tablou" și o „operă de 
artă", între „pictor" și „artist". 
Pictura este în concepția sa în 
primul rînd activitate spirituală. 
In aceste direcții trebuie să cău
tăm sensurile lecției palladyene 
imposibil de imitat, de exploatat 
strict formal deci. Să nu căutăm 
în pictura iui Pallady senzaționa
lul, pitorescul, sunetul acut. Să 
nu cădem însă în capcana întin
să — mai mult de propriile noas
tre idei despre artă — și mai 
puțin de aspectul bonom, can
did, „obișnuit" al picturii sale, 
al cărei „inventar" figurativ se 
epuizează cu cîteva fotolii, vase 
cu flori, cești, ceasuri, scoici 
de a o socoti o „poetizare" a in
signifiantului, a cotidianului- 
Nivelul, „stratul" figurativ al 
operei sale constituie, alături 
de culoare, formă, linie, un mij
loc (tehnic dar în egală măsură 
spiritual) de evidențiere a acti
vității de creație. Sînt într-un fel 
neîntîmplătoarele „cuburi" cu 
care noul demiurg — artistul — 
își construiește propriul univers, 
propriul sistem de galaxii.

„Să despoi „obiectul" de tot 
ce aparține clipei" — spune 
artistul însuși. Acest sens anti- 
narativ poate fi evidențiat poate 
mai bine în modul său de lucru. 
Nu izola o imagine din realitate, 
ci căuta elemente din realitate 
cu oare să recompună o alta 
după legile sale. „Adapta", cău
ta aceste elemente conform vi
ziunii sale. Obiectele unei „na

noaptea trecută... ghitară, scoică 
pe care am sfîrșit prin a le des
coperi în niște dughene sordide... 
îmi mai trebuie floarea-soarelui" 
— nota Pallady în „Jurnalul" 
său).

Altistul, evident, căuta rațiu
nea, justificarea, sensul construc
ției ; e un „arhitect" migălos și 
exigent al lumii sale proprii. Ar 
fi greșit însă să credem că difi

! Ui hi tund
100 DE ANI DE LA 

NAȘTEREA PICTORULUI

THEODOR
PALLADY

(1871-1956)
turi moarte" nu erau alese nu
mai pe criteriul expresivității lor 
plastice, a seducției lor de mo
ment. Ele erau alese conform u- 
nor cerințe inerente, existente 
anterior („în căutarea unei 
scoici, a unei ghitare și a unor 
floarea-soarelui pentru o natură 
moartă pe care am compus-o 
astă noapte în timpul insomniei 
mele. Sînt curios ce va da reali
tatea ?" „...Petrecut dimineața 
căutînd la „Sfînta Vineri" obiec
te pentru natura moartă din

cultatea tehnică e cea care îi in
cită, ca unui Paolo Ucello, efor
tul. Prin ea ia în posesie inefabi
lul, face să încremeneasoă un su
net, să conserve un parfum, să 
„caligrafieze" o stare de spirit, 
un sentiment. Astfel cultul leo- 
nardesc al formei, al desenului, 
apare justificat la un artist pen
tru care culoarea în sine conține 
destul arbitrariu (fiind o chestiu
ne discutabilă, de gust la urma 
urmelor). Și o dată cu el acest 
oult apare la fel de justificată

pasiunea pentru finit în pictură, 
pentru exprimarea infinitului 
prin forme îndelung elaborate, 
dezavuînd implicit „frumusețea" 
eboșelor, ca pe o ieftină „des
chidere", ca un mijloc sigur că
tre evaziune. Culoarea trebuie să 
fie deci lipsită de consistență 
materială, de pitoresc, de strălu
cire facilă, sentimentală, calofilă.

Ea trebuie să fie „rece", Gre
țoasă, amintind uneori de fragi
litatea pastelului. „Cu negru și 
alb poți face pictură", dar cu 
condiția de a exprima „în planul 
picturii o lume". Arta lui Pallady 
stă sub semnul obiectivării conti
nue, a luptei cu „pasiunea ce 
deformează adevărul" ; a revizui
rii permanente a valorilor. El 
mărturisește că și-a întrezărit 
idealul artistic, dar că nu l-a 
atins decît în măsura în oare 
omenește a fost posibil. Este 
unul dintre artiștii noștri cei mai 
„controlați", cei mai „cenzurați". 
S-a spus că pictura lui care a re
fuzat înregimentarea stilistică „os
cilează nepăsătoare între mentali
tatea izolatoare a copilăriei și se
ninătatea bătrîneții". Această ima
gine a unei arte sigure, senine, 
spontane, produs al unui har „im
placabil" este contrazisă de neli
niștitele sale autoportrete, de sen
sul întregului său efort. E contra
zisă de luciditatea chinuitoare cu 
care se analiza. „Această perpe
tuă analiză a tot oe mă înconjoa
ră și a mea însumi, notează un
deva în „Juranlul" citat, face din 
viața mea un coșmar. Trebuie să 
accepți acestea toate de vreme ce 
nu le poți evita ...Modelul n-a 
venit... Am să-mi servesc eu în
sumi de model... în lumea oglin
zilor pe oare le cercetăm cu 
neliniște și îngrijorare... cînd 
vrem să ne informăm, fără să ne 
temem de adevărul brutal în fața 
căruia zadarnic zîmbim și po
zăm... Adevărul e acolo, reflec- 
tîndu-ne imaginea fără comple
zențe".

C. R. CONSTANTINESCU

!

In lăcașurile de artă, 
muzica se cuvine a fi une
ori celebrată printr-un act 
festiv, printr-o sărbătoare 
care să-i scoată atît pe in
terpreți cît și pe auditori 
din obișnuința cu care ur
măresc zi de zi evoluțiile 
sonore, dîndu-ie impresia 
că sînt martorii unui eve
niment deosebit din viața 
instituției respective. Ase
menea manifestări poartă 
cel mai adesea înscrise pe 
generic majusculele cuvîn- 
tului „FESTIVAL" cărora 
li se asociază, aproape în
totdeauna, numele vreunui 
mare compozitor : Beetho
ven, Mozart, Brahms, E- 
nescu. Este adevărat că 
instrumentele au viața lor 
aparte care, printr-un a- 
cord tacit, dar condiționat 
de o seamă de factori, con
simte să se interfereze cu 
cea a omului, 
dintre factori 
mai acționeze, 
este dureroasă nu atît pen
tru publicul care răspunde 
cu un zimbet ironic, de fal
să înțelegere cît pentru 
chiriașul instrumentului a 
cărui conștiință artistică, 
rătăcită în dulcele somn al 
blazării, il determină să 
coboare, una după alta, 
treptele eșecului profesio
nal.

Festivalul „Brahms" în 
alcătuirea căruia și-a dat 
concursul Orchestra de stu
dio a Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" a a-

tras, așa cum era de aș
teptat, un public numeros, 
dornic să urmărească de
butul scenic al unui nou 
dirijor : Ion Drăcea. Se 
impune însă o precizare: 
nu acest debut, în dosul 
căruia am fi înclinat să 
acoperim deficiențele in
terpretărilor, a impietat

FESTIVAL

Cînd unul 
refuză să 

urmarea

valoarea execuțiilor, ci lip
sa de interes a membrilor 
orchestrei pentru care 
Concertul pentru vioară 
sau Concertul nr. 1. pentru 
pian, lucrări eîntate în pu
blic de mai multe ori, nu 
mai prezentau acea nece
sitate, considerată poate 
puerilă, de a Ie tălmăci a- 
cordurile potrivit unei noi 
concepții dirijorale, 
tura Academica, 
marcantă a creației acestui 
corifeu al ultimilor roman
tici, în ale cărei simetrii 
este prins un tumult clo
cotitor, s-a desfășurat pe 
un fundal strident în care 
alămurile s-au întrecut în 
a suna cît mai tare nefiind

Uver- 
piesă

PUBLICAȚIA 
FESTIVALULUI

Redaotorii revistei Teatrul au 
luorat în aceste „Zile...", după 
alte ritmuri decît acelea statorni
cite la cunoscuta publicație lu
nară. Cronicarii și recenzenții de 
spectacole, teoreticieniii teatrului 
de pe „scena" tipărită și de pe 
„coala" de seîndură, au împru
mutat uneltele reporterului. Ar
ticolul amplu s-a convertit în 
notă de ouloare, interviul solemn, 
definitoriu, s-a transformat în 
scurtă convorbire, materialul de 
analiză a fost înlocuit cu impre
sia fugară, informația ~ altă 
dată de pe o lună pe alta — 
a devenit de ieri pe azi și de 
azi pe mîine, iar instantaneul 
fotografic a cucerit teren în 
dauna pozei îndelung și savant 
studiate.

A rezultat o publicație ad-hoc, 
nici de tot sărbătorească, nici 
exclusiv „tehnica" — pentru că 
și una și alta —, vibrantă fără 
să fie gravă, spirituală fără să fie 
frivolă și ingenioasă, fără să fie 
ostentativă: „Teatru!*, special 
nr. 2, editat de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, O 
gazetă în opt pagini, transcriind

spiritul acestei ample manifes
tări teatrale, sugerîndu-i, prin 
detalii, într-un mod jurnalistic de 
bună factură, întreaga specifici
tate artistică și emoțională... Un 
succint editorial •— dare de sea
mă datorat președintelui juriului, 
multe declarații ale interpreților, 
un „dicționar" al autorilor pre- 
zenți în ooncurs, un reportaj al 
titlurilor, note, notițe, micro- 
eseuri, epigrame (avînd chiar și 
poante!), fotografii din scenă și 
culise, din sală și de la mi ' 
juriului, alcătuiesc o publicație 
vie, simpatică, utilă și imediat... 
epuizată.

O publicație pe care-o salutăm 
cu plăcere — nu fără a-i con
semna, în încheierea acestor rin
ei uri, principalul merit: acela de 
a fi izbutit să ne demonstreze pe 
viu (dacă mai era nevoie de o 
asemenea demonstrație!) cît de 
util ar fi pentru mișcarea noastră 
teatrală un săptămînal dedicat 
vieții teatrului.

Așteptăm, deci, nr. 3 și... urmă
toarele.

PETRE DRAGU

Din stal «id

Aceste „impresii din stal", 
simple notații fugare, detașate 
cu totul și cu totul de spiritul 
competitiv care — în mod fi
resc — domină această manifes
tare teatrală, vor doar să pro
pună cîteva subiecte de, medi
tație, poate nu esențiale, pentru 
mai amplele dezbateri teoretice 
de perspectivă, dar în orice caz 
avenite în ipostaza de „carnet la 
zi" al festivalului.

Iată, deci în această idee, 
cîteva semnificații extrase din 
spectacolele ultimelor „Zile...".

• UN UMORIST de bună 
factură este Andi Andrieș. „Due
tul1* său (prezentat cu entuziasm 
și bun simț de Naționalul ie
șean) a demonstrat-o din plin. 
Situațiile și replicile propuse de 
acest moldovean „lutru bun de 
glume** au autenticitate, sub
stanță și — lucru mai rar — 
forță de a surprinde. Din păcate, 
toate aceste calități s-au exerci
tat — în piesa sus amintită — 
către o finalitate care nu-i este 
predilectă autorului: țelul mora
lizator. De aceea, toate conclu
ziile rostite pe scenă — fie ele 
grave, fie lirice — apar didac

ticiste, „lipite**, scrise parcă de 
altcineva, care n-are haz, semă
nând cu niște interludii pisăloage 
(și, vai, prea lungi!) într-o arie 
comică de bună calitate...

Să fie Andi Andrieș un umo
rist care — așa cum au făcut-o, 
întotdeauna și- pretutindeni, mulți 
confrați iluștri -ai săi — nu cre
de în eficiența „pură** a rîsu- 
lui pe care e-n stare să-l stâr
nească cu atâta ușurință ? A- 
ceastu e-ntrebarea!

• O VOCAȚIE și-a făcut re
gizorul Victor Tudor Popa din 
cultivarea premierelor absolute 
cu lucrări ale dramaturgiei ori
ginale. Fișierul său profesional 
înscrie la acest, capitol următoa
rea listă: „Tango la Nisa", „Fără 
cascadori**, „Duet**, „Pe-o gură 
de rai**, „Judecata", „Curcubeul 
negru**, „Milionarii*, „Necunos
cuta**, „Gorila blondă**... După 
cum se vede, o listă generoasă. 
Poate dintr-un anume punct de 
vedere (se știe care I) excesiv de 
generoasă... Dar faptul (nouă 
premiere pe țarăl) rămîne — 
și-l salutăm ca atare.

• PISCATOR și Brecht, Ma- 
iakovski și... Dinu Cernescu (e- 
diția 1957), misterul medieval și 
metafora de extracție folclorică, 
estrada-manifest și podiumul e- 
vocării lirice, brigada artistică 
de agitație și Teatrul din Pod,

depășite decît de răbufni- »
rile cu totul distonante ale /(
timpanului. Soliștii, dar V
și dirijorul, care a studiat 
lucrările cu multă atenție ??
și care, indiferent de rezul- \\
ta tul spectacolului-concurs, $
credem că se va impune ??
printre dirijorii tineri, gra- <<
(ie acelui „simț al muzicii" $>
pe care în contopirea cu ??
masa sonoră orchestrală, \\
a dovedit, pe alocuri, că îl >>
posedă, au fost singurii ??
care au încercat, dacă se <<
poate spune așa, să echili- y>
breze ceea ce a mai rămas ?/
clin „Festivalul Brahms". <<
Astfel, violonistul Dan Iar- SS
ca are temperament, a știut ??
să construiască armonios ('
frazele uneia dintre cele >>
mai grele lucrări ale lite
raturii violonistice. Dialo
gul cu orchestra, în final 
s-a resimțit de unele ezi
tări, nesiguranță, dar am 
rămas impresionați de e- 
fectele sonore ce i-au izbu
tit în registrul grav. Pia
nista Silvia Vasilescu a 
insistat asupra valorii fie
cărei note, punctînd-o cu 
sensibilitate artistică. Deși 
s-a detașat de fundalul or
chestral, interpretarea ei 
s-a dovedit insuficient de 
matură pentru Brahms. 
Schimbări de tempo nejus
tificate (de care se face 
vinovat și dirijorul), liber
tăți nepermise, pledează 
împotriva transpunerilor 
convingătoare.

Pentru săptămîna aceas
ta Conservatorul anunță 
un moment festiv asupra 
căruia credem că vom 
putea insista mai mult : 
Concertul Conservatorului 
de muzică din Viena aș
teptat ca o interesantă con
fruntare a artei instru
mentale a ultimei genera
ții de interpreți.

GH. P. ANGELESCU

refuzul estetismului și, în ace
lași timp, cultivarea, în felul ei 
savantă, a simbolurilor mari — 
sînt numai cîteva dintre suges
tiile produse de spectacolul ie
șean cu „Drumul încrederii**. Re
prezentația a stârnit în public 
reacții nete : pe de O parte — 
aprobarea fără rezerve, pe de 
alta — respingerea fără drept de 
ape! Înainte de a ne declara a- 
paitenența la o tabără sau alta, 
semnalăm această poziție a pu
blicului ca pe o dovadă certă că 
avem de-a face, prin acest spec
tacol, cu o experiență artistică in
teresantă, capabila de a stârni 
controverse.

• „LOVITURA" de Sergiu 
Fărcășnn, în interpretarea co
lectivului băimărean: o repre
zentație de matură profesio- 
nalitate, o surpriză ce a provo
cat bucuria spectatorilor (avizați 
sau nu). Doi „necunoscuți" (re
gizorul Petre Popescu și tânărul 
actor Sandu Popa) se impun ca 
doi oameni de teatru despre 
care, sîntem siguri, vom mai 
auzi (și, sperăm, nu abia la. 
viitorul festival).

• „PISICA în noaptea
nului Nou**, în reprezenta
clujeană, nc-a apărut, față < 
spectacolul Naționalului din 
București, ca o altă versiune a 
piesei lui D. R. Popescu. Mai 
bună ? Mai rea ?... Nu aceasta 
este problema... Nqî semnalăm 
aici deschiderea oferită de acest 
text interpretărilor celor mai va
riate.

• LA ORA cînd trimitem la 
tipar aceste rînduri scena festi
valului așteaptă „Diluviul** lui V. 
Nicorovici. Vom reveni cu amă
nunte de la fața locului.

MATEI DIMITRIU
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TEHNICĂ DE CARE VĂ OCUPAȚI ?

MAȘINILE
UNELTE CU
COMANDĂ
NUMERICĂ

și tehni

ci rea 40

proporție
laprivitor

în

PETRE IUNIE

asimilate 
o serie 

care vor

noastră.
sector

nucleară
ca o puternică ----- țn

CARE ESTE ULTIMA NOUTATE

B

cel de toate zilele
își eliberează energia creatoare sub forma a zeci de invenții și tehnologii noi

spune, folosind un limbaj familiar, că ei 
se resping 
semn".

Sub „bombardamentul" de solicitării ale economiei naționale, „nucleul" de cercetări

contrazic o lege a fizicii : nu 
ea sarcini electrice de același

ATOTPUTERNICUL FLUX 
AL MICROPARTICULELOR

La I.F.A. București

UN SECTOR DE 
„ENGINEERING" 

LA UN INSTITUT DE 
CERCETĂRI

în ansamblu, Institutul de fizică ato
mică funcționează ca un adevărat combi
nat de^ ramură. In această complexă 
unitate, cercetarea, proiectarea și produc
ția se îmbină și se influențează perma
nent. Potențialul institutului este astfel 
partajat, incit cele mai abstracte idei și 
soluții pot fi urmărite pînă la valorifi
carea lor în producție. Așadar, impera
tivele „a ști." și „a acționa" se comple
tează armonios, legînd două domenii 
cîndva indiferente între ele : cercetarea 
științifică și industria.

De aici, din I.F.A., aparatura, insta
lațiile, radioifcotopii și metodicele produ
se sau puse la punct în institut, ajung 
în cele mai diverse sectoare ale econo
miei naționale, asigurînd modernizarea 
acesteia în pas • cu cerințele revoluției 
tehnico-stiințifice contemporane.

„De altfel, ne șpune directorul tehnic 
al I.F.A., ing MIHAI BALANESCU, o 
dată cu creșterea solicitărilor s-a simțit 
nevoia înființării unui serviciu speciali
zat pentru valorificarea aplicațiilor in
dustriale âle tehnicilor nucleare. Acesta 
este, practic, un sector „engineering".

Verigă necesară între cercetările fun
damentale sau aplicative și industrie, 
serviciul respectiv desemnează preocu
pări de curînd apărute în peisajul eco
nomiei noastre : adaptarea aparaturii de 
tehnică nucleară la condițiile concrete 
de utilizare ale beneficiarilor, asigurarea 
montajului și asistenței tehnice necesare 
în exploatare. Despre aceste preocupări 
de pionierat discutăm cu ing. DUMITRU 
NICOLESCU, de la serviciul de aplicații 
industriale.

— în activitatea, noastră 
deprindem și să stăpînim nu numai teh
nicile nucleare — novatoare prin însăși 
natura lor — ci și tehnologiile specifice 
construcțiilor de mașini, metalurgiei, 
chimiei etc. Să nu credeți că este 
simplu să faci cunoscut industriilor _ tot 
ce poate oferi institutul nOstru și nici să 
lupți — sînt și astfel de cazuri cu iner
ția beneficiarilor.

Telefonul sună prelung și ne întrerupe, 
pentru cîteva minute, discuția. Ingine
rul Nicolescu promite cuiva că „desigur, 
se va marca căptușeala furnalului" și 
profit apoi de ocazie pentru a cere amă
nunte. Exemplul aflat susține, prin pu
terea lui de convingere, ideea marii 
rentabilități a tehnicilor nucleaie. 
Prin urmărirea uzurii căptușelii refrac
tare marcată cu radioizotopi produși de 
I.F.A., viața furnalelor se prelungește 
cu ani de zile. Dacă luăm în considerare 
că investițiile de construcție a unui fur
nal depășesc 3 miliarde lei și că fiecare 
zi de funcționare înseamnă 3 000 tone 
fontă, rezultă imediat eficiența și opor
tunitatea acestei metode.

îi cer inginerului Nicolescu alte exem
ple. Mi se spune că la podul de la Vadu 
Oii, sudura tablierelor metalice (peste 
18 000), precum și sudura inelelor de 
ancoraj <în număr de 30 000) ale cablelor 
pretensionate au fost verificate de tinerii 
specialiști ai I.F.A. Ei au semnat, cu toată 
competența și responsabilitatea, certifica
tul de calitate al acestei mări opere na
ționale.

La Rafinăria din Pitești, depistarea 
unei obturări în țevile de circulație a 
motorinei s-a făcut cu ajutorul radioizo- 
topilor. în felul acesta a fost evitată o 
stagnare a fabricației de circa două luni, 
traductibilă printr-o pierdere de 300 000 
tone producție.

La Combinatul de stuf și celuloză din 
Brăila, tot radioizotopii au depistat, în
tr-o Singură zi de lucru și cu minime 
cheltuieli, sursa de proveniență a ape
lor subterane care amenințau serios fun
dația clădirii.

Sînt doar cîteva exemple, dintre mul
tele posibile, care vorbesc elocvent des
pre fructuoasa valorificare în economie 
a cercetărilor făcute în I.F.A., despre 
larga sferă de utilizare a fizicii și teh
nicii nucleare în cele mai diverse situa
ții.

„CASTELUL TĂU DE GHEAȚA 
L-AM CUNOSCUT, GÎNDIRE" 

(Ion Barbu)
In sala reactorului e o liniște de cate

drală. Privesc, de pe pasarela înaltă, uria
șul cilindru care adăpostește In interio
rul lui un altul, mult mai mic, denumit, 
cu o nuanță de afecțiune parcă, „inima 
reactorului". Colosul în preajma caruia 
ne aflăm are o vîrstă de 14 ani. Este 
un reactor din „generația veche". in 
comparație cu noul născut din vecinăta
tea lui : ansamblul subcritic construit cu 
forțe proprii în I.F.A.

Instalația din urmă reprezintă un prim 
pas în proiectarea reactorilor autohtoni. 
O primă izbîndă, dintr-un lung șir pre
vizibil. în lumina Programului nuclear 
național, de la această secție se așteaptă 
punerea la punct a unor tehnologii spe
cifice viitoarelor centrale nucleare ale 
țării. , . ,

O sarcină de mare răspundere și deo
sebit de mobilizatoare o constituie stu
dierea reactorilor de tip avansat (rapizi) 
— obiectiv de perspectivă al energeticii 
românești. Discut, într-unul dm labora
toare, cu fizicianul VASILE CUCULEA
NU, de curînd întors de la Cadarache 
(Franța), unde a parcurs un stagiu de 
specializare în fizica reactorilor rapizi. 
E foarte tînăr — dar cine nu e tînăr în 
I.F.A. ? — și foarte îndrăgostit de mese
ria lui. Vorbește mult despre marile a-

J Fizica atomică s-a im-
► pus în ultimele două de-
* cenii că unul din cele
► mai fertile domenii ale
► aplicării cercetării știin-
* tifice la rezolvarea unor 
J probleme fundamentale 
k ale progresului civiliza-
► fiei umane. Majoritatea 
k industriilor, cele mai dr- 
k verse domenii de explo-
* rare a tainelor naturii 

au realizat salturi spec-
► taculoase ca urmare a 
J introducerii în activita-
► tea de concepție sau în 
» practica exploatării a 
J datelor pe care savanfii
* atomîști le-au descifrat
► pînă acum din codul
► complex al organizării 
J materiei. Caracterizată
► printr-un înalt dinamism 
k al evoluției economice,

țara noastră și-a însușit, 
încă de la apariția pri
melor reactoare, tehno
logia nucleară inte- 
grînd-o, < 
forță de producție, 
programul național de 
dezvoltare industrială și 
științifică. Aprecierea po
sibilităților deschise de 
cicest domeniu de vîrf al 
științei a constituit cu 
peste 15 ani în urmă ele
mentul ce a determinat 
adoptarea de către 
partid a unui program 
sistematic privitor la 
folosirea pașnică a e- 
nergiei nucleare de că
tre tara 
prezent, acest 
tinde să devină o ade
vărată industrie tehnico- 
științifică în care sînt an
grenați mii de specialiști.

Nucleul lui, Institutul de 
fizică atomică (I.F.A.) 
și-a cîștigat deja celebri
tatea nu numai pe plan 
national ci și mondial. 
Am făcut recenta vizită 
orei, dornici să cu
noaștem cîteva din cele 
mai noi rezultate obținu
te de acest complex in
dustrial al științelor ato
mice, unele din planurile 
de viitor ale tânărului său 
colectiv de cercetare. 
Din dialogul purtat cu o 
parte dintre cei ce stă- 
pînesc metodele de in
vestigare a atomilor, și 
de utilizare a tehnicilor 
nucleare, âm desprins o 
schiță a unei activități 
care pulsează puternic, 
în ciuda liniștii aparente, 
de laborator, ce dom
nește acolo.

— în noul cincinal una 
dintre cele mai rapide dez
voltări în ramura construcției 
de mașini o vor cunoaște uti
lajele destinate prelucrării me
talului — mașinile unelte. 
Față de 1970 se prevede, 
după cîte știu — o triplare a 
producției în 1975. Care sînt 
direcțiile principale ale aces
tui efort ?

— Caracteristica principală 
o constituie creșterea com
plexității utilajelor noastre. 
Nu aș vrea să credeți că ceea 
ce producem pînă acum era 
oarecum „simplu", adică sub 
nivelul atins pe plan mondial. 
Mașinile unelte așchietoare 
sau destinate prelucrării prin 
deformări plastice proiectate 
și fabricate din țară nu sînt 
inferioare produselor simila
re din țările dezvoltate in
dustrial. Numai că, în dome
niul nostru, progresele sînt 
foarte rapide și pentru a ne 
menține în competiția mon
dială trebuie să ne îmbunătă
țim mereu gama de care dis
punem. Ceea ce vreau să sub
liniez este că această creștere 
a complexității mașinilor 
unelte se va realiza pe baza 
concepției proprii. Vom re
nunță în mare măsură la im
portul de licențe și chiar 
în cazul celor 
vom proceda la 
de îmbunătățiri 
scoate produsul respectiv de 
sub prevederile patentelor 
străine.

— Fără a fi specialiști în 
domeniul dv., urmărind doar 
presa științifică, am constatat 
că se vorbește din ce în ce 
mai mult despre mașinile 
unelte cu comandă nume
rică.

— într-âdevăr, este cea mai 
interesantă direcție de dez
voltare a concepției și pro
ducției în sectorul de care ne 
ocupăm.

— O statistică recentă 
arăta că în S.U.A. numărul 
lor s-a dublat în numai trei 
ani, din 1965 pînă în 1968, 
urmînd ca pînă în 1975 el să 
crească de încă trei ori. O a- 
semenea „explozie" într-o țara 
avansată industrial dovedește 
interesul pe care industria 
modernă îl manifestă față de 
aceste utilaje, complexe și 
probabil scumpe.

— Sînt utilaje complicate, 
dar avem suficientă experien
ță ea să putem trece deja ia 
fabricarea lor. Pînă în 1075 
și în țara noastră se vor înre
gistra în domeniul mașinilor 
unelte cu comandă numerica 
creșteri spectaculoase. Deși 
pornim aproape de la zero 
peste cinci ani ele vor repre
zenta circa șase la sută din 
producția românească de ma
șini unelte, iar în 1980 pro-

dințate unor tineri specialiști 
care, de multe ori, abia au 
încheiat perioada, de stagia- 
tură. Sigur, le-am pus pe 
Umeri o răspundere neobiș
nuit de mare dar tocmai acest 
fapt, dar experiența noastră, 
în general pozitivă, privitoare 
la capacitatea proaspeților 
absolvenți ai Politehnicii, ne 
determină să fim optimiști. 
I-am ambiționat și sînt con
vins că o vor scoate la ca-

satisfacția de a fi omologat 
recent prototipul unui lagăr 
•cu sustentație hidraulică pen
tru mașina de rectificat R. P. 
250. Autorul ei e un băiat tî- 
nar, Dan Hîncu. Aș adăuga 
că pentru a obține acest re
zultat el a elaborat un model 
matematic, rezolvat de calcu
latorul electronic, care permi
te determinarea parametrilor 
optimi ai oricărui lagăr, indi
ferent de dimenisunile sale, 
îri ăcefct fel' am căpătat un 
procedeu cu o valoare mult 
mai gener-idă-.

— Un inginer deci car.e 
stăpînește foarte l»ine ma>e-

trebuie să

vantaje ale reactorilor rapizi, uneori 
uită că de față nu e un specialist și ex
plică ,așa cum i se pare lui mai clar : 
cu cifre și ecuații. Rețin că „experiența 
noastră va putea fi fructificată prin 
demararea unui program de introducere 
a reactorilor rapizi. Problema ‘fizică și 
de calcul a acestor tipuri de reactor o 
stăpînim deja". Mi s-a părut, pentru mo
ment, că această ultimă comunicare ar 
fi trebuit să însemne un punct terminus 
al discuției, pentru că se apropiase deja 
ora care marca sfîrșitul programului. 
Dar tinerii — între timp se formase un 
grup de trei — mă asigură că nu-i nici 
o grabă, că de fapt ei sînt obișnuiți să 
stea pînă noaptea tîrziu în laborator, 
cînd est& ’nevoie chiar 1‘3—14 ore neîntre
rupt. Depășirea programului n-ar fi. deci, 
acum o excepție. Putem, așadar, să dis
cutăm în voie. îi întreb pentru început 
care este, după părerea lor, specificul 
muncii de cercetare.

— Să nu înceteze niciodată, îmi răspun
de E. Cuculeanu. Să continue acasă, pe 
stradă, practic, pretutindeni Nu exage
rez cu. nimic dacă vă spun că probleme
le noastre de cercetare devin adesea cu
rate obsesii. Prietenul Vasilescu, aici de 
față, avea într-o vreme o întreagă sche
mă electronică în cap. Pur și simplu nu 
putea să scape de ea. Mie mi se întîm- 
plă adesea să i.»« di.,
culînd.

Mă întreb, 
dacă nu am 
reprezentative__  ____ ___
nico-științifice. Mă gîndesc la vechea te
mere a sociologilor : tehnicizarea excesi
vă ar putea avea drept consecință fetiși
zarea a tot ceea ce ține de știință și teh
nică, dublată de disprețul pentru partea 
sentimental-omenească, pentru zona afec
tivului. Tocmai de aceea aduc în discuție 
cunoscuta teorie a celor două culturi, 
enunțată de G. D. Snow, după care ar 
exista o prăpastie între cultura științi
fică și cea umanistică.

Punctul de vedere al interlocutorilor 
mei este stabilirea unui echilibru, între 
aceste două aspecte. îi interesează mu
zica, pictura, poezia. Deloc demonstrativ, 
continuînd poate mai vechi comentarii, 
ei aduc în discuție versurile cu sonori
tăți ample și timbru particular ale poe
ziei lui Ion Barbu. Le este familiar mo
dul de expresie concentrat, specificul 
poeziei marelui matematician-poet : emo
tivitate cenzurată de o severă rațiune, de
prinsă cu rezolvarea celor mai compli
cate ecuații.

V. TIRON, secretarul U.T.C. al secției, 
cel care a adus camerele de fisiune la 
performanțe de vîrf, scrie el însuși poe
zii.

„Așa. pentru mine" — ține să preci
zeze. Și adaugă imediat :

— Dar trebuie să notați că oricît de 
enciclopediști am încerca să fim. oricît 
de mult ne-ar atrage literatura, pictura, 
muzica etc. marea noastră pasiune ră- 
mîne fizica.

Pentru această „mare pasiune" venise 
astăzi M. VASILESCU, în zi de conce
diu, la institut.

„Aveam de lucru", explică simplu. Ar 
daptârea unor circuite electronice pen
tru centralele, atomo-electrice îi solicita
se prezența în mijlocul colectivului de 
cercetători din care face parte. Așa se 
face că o săptămînă întreagă de conce
diu se transformase într-o săptămînă de 
muncă. Un exemplu obișnuit al abnega
ției cotidiene.

ÎNTR-UN FEL, El CONTRAZIC 
O LEGE A FIZICII

mă trezesc din somn cal
cu oarecare îngrijorare, 
în față cîteva exemplare 
ale culturii exclusiv teh-

Pe platforma I.F.A. este concentrată 
cea mai mare parte a cadrelor care lu
crează în domeniul dezvoltării fizicii a- 
tomice. Uteciștii din această mare uni
tate științifică, alături de întregul colec
tiv al institutului, s-au angajat cu întrea
ga lor capacitate la înfăptuirea progra
mului nuclear, obiectiv de mare impor
tanță pentru progresul economiei țării. 
Mi se pare semnificativă ponderea co- 
vîrșitoare a tinerilor sub 25 ani în colec
tivul care se preocupă de crearea și 
diagnosticarea plasmei. cu ajutorul lase- 
rilor.

Ne-am obișnuit demult cu „minunile* 
laserului, cel mai cutezător instrument al 
fizicii.

Tara noastră are de pe acum o tradi
ție în acest domeniu. Ne amintim că, la 
numai un an de la apariția primului 
laser (S.U.A., 1961), a fost realizat la

ne răspunde ing. Nicolae Popa, directorul
Institutului de cercetări și proiectări pentru, 

mașini unelte și agregate

centul lor se va ridica la 14 
la sută.

— Tovarășe director care 
este în institutul dvs. numă
rul tinerilor ingineri 
cieni ?

— Ei reprezintă 
la sută din efectiv.

— O asemenea 
nu vă dă unele emoții în ceea 
ce privește posibilitatea rea
lizării programului pretențios 
în care sînteți antrenați ?

— Deloc. Trebuie să vă 
spun că foarte multe dintre 
temele de cercetare privitoare 
la mașinile unelte cu coman
dă numerică au fost încre-

pat. De pildă, știți ceva în 
legătură cu sustentația hidro
statică ?

— Desigur, ea elimină con
tactul metal — metal la. ghi
daje, lagăre, prin injectarea 
de ulei sub presiune. Scăpăm 
astfel de frecarea dintre pie
se și crește precizia de depla
sare a organelor mașinii.

—• Da, da, așa este. Tn pre
zent însă, în toată lumea nu
mai foarte puține mașini {unel
te sînt echipate cu sisteme de 
sustentație hidrostatică. Pu
tem spurie că practic pițoble- 
ma nu este încă rezolvară pe 
plan științific. Or, noi lavem

matica !
— Nu aș. putea, șpune ca na 

e așa, dar mă Simt îț/ acest 
caz obligat să pjjeci^z că, a 
avut un coautor, matematicia
nă Draga Atanas iu, în/vîrstă 
de 25 de ani. Și i tot la< 25 de 
ani, și tot în dbmeZfal sus- 
tentației hidrauli be lucrează și 
ing. Gheorghe J/rc/miu, a că
rui asamblare ,;pj< uliță — Șu
rub conducătațA se află în 
faza de model/, experimental. 
Subliniez : < Experimental, —
fiindcă pînă in prezent nică
ieri în lume nu există o mași
nă de se |rie echipată cu o 
asemenea i Astalatie. Să vedem 
cum vor e ^olua studiile lui.

Nu ne îndoim că vă «>- 
cupați și -cu introducerea de
plasării pe role și bile. Fiind
că știn-/ că e o direcție mo
dernă de cercetare și am im- 

că dv. nu vă e străin 
nimyfc din ceea ce e nou pe 
ph>n mondial.
r; — Pot să vă spun că avem 
deja asemenea dispozitive în 
faza finală a încercărilor de 
laborator. Autorii lor sînt ti
nerii ingineri Barbu Mihăies- 
cu și Nicolae Rădăcină. Desi
gur, aș putea continua să vă 
dau și alte exemple. Ceea ce 
mi se pare mie important 
însă, este faptul că tinerii cer
cetători din institut se afirmi 
ca oameni de știință prin re
zolvarea unor sarcini dificile 
legate de problemele actuale 
ale producției. Conștiința res
ponsabilității soeiale pe care 
o au, cred că determină se
riozitatea și pasiunea cu care 
muncesc colegii noștri mai ti
neri. Noi avem încredere de
plină în ei.

I.F.A. un laser cu heliu-neon. S-au con
ceput apoi noi tipuri : molecular cu Bioxid 
de carbon, ionic cu argon ionizat și cu 
sticlă dopată cu neodim.

în laboratoarele I.F.A., laserul a învă
țat să prelucreze materialele foarte dure, 
să efectueze cu precizie microsuduri și 
măsurători, să realizeze cercetări de 
mare însemnătate și actualitate în biolo
gie, fizică și chimie. O serie de lasere 
de putere executate aici au largi aplica
ții în cercetările de optică nelineară și 
în numeroase domenii industriale.

Un tip nou, pentru aliniere, se află 
acum în fază de experimentare. Raza lu
minoasă va călăuzi pentru început, în în
tunericul din miezul pămîntului, mașini
le care urmează să sape lungi tunele și 
viaducte la Centrala hidroenergetică de 
pe Lotru. Ținînd seama de avantajele a- 
cestei metode de lucru, se poate aprecia 
că utilizarea laserului la dirijarea auto
matizată a principalelor utilaje de con
strucție se va generaliza, intrînd în prac
tica obișnuită a lucrărilor de construcții.

„Munca de echipă este o caracteristică 
a etapei pe care o parcurge astăzi fizi
ca — ne spune șeful laboratorului inter- 
acția radiației laser cu substanța", dr. 
ing. ION POPESCU. Pornind de la aceas
tă constatare este demn de remarcat că 
tinerii cercetători știu să stabilească între 
ei relații de colaborare fructuoasă, să 
mențină un climat științific emulativ. Aș

In atelierul de proiectare, studii și cerceii 
pentru echipament de fizică nucleară

Analizator multicanal pentru determinarea spectrului radiațiilor gama

x.
1"; s E1 *""

Tn lumina programului nuclear, in
vestigațiile științifice își subliniază din ce 

în ce mai mult întreaga actualitate și 
importanță practică. Este o concluzie 
care se desprinde din fiecare discuție 
purtată cu cercetătorii institutului.

„Acceleratorii lineari — ne spune ing. 
AURICA RADU, prezintă o largă gamă 
de utilizări. Rezultatele cercetărilor efec
tuate cu acceleratorul linear de 3 MeV, 
de care dispune laboratorul nostru, asu
pra comportării și rezistenței la radiații 
a materialelor electroizolante indigene și 
ă dispozitivelor semiconductoare de fa
bricație internă, precum și asupra me
todei de epurare radiolitică a apelor re
ziduale, au scos în evidență perspectivele 
economice ale utilizării acceleratoarelor 
de electroni la scară industrială. Cred că 
pînă în prezent nu s-a acordat încă su
ficientă atenție acestei probleme. Gîndi- 
ți-vă că prin iradiere, din aceeași tonă 
de țiței brut se pot obține procentual 
mai multe produse ușoare decît prin cra
carea obișnuită. Tot prin iradiere, lem
nul și masele plastice se înnobilează, ca
pătă o duritate comparabilă cu a meta
lului. Prin aceeași metodă pot fi păstrate 
o perioadă mult mai mare de timp car
nea, fructele, legumele și alte produse 
perisabile. Creșterea duratei de conser
vare determină lărgirea considerabilă a 
pieței de desfacere, prin transportul la 
distanțe mari, și deci a potențialului de 
export. Datele acumulate dovedesc va
loarea nutritivă, comestibilitatea și neto- 
xicitatea produselor conservate prin ira
diere".

Introducerea tehnicii iradierii în eco
nomia noastră precum și intensificarea 
cercetărilor în această direcție reprezin
tă o acțiune de mare importanță la care 
trebuie să-și dea concursul toate depar
tamentele interesate. Numai în felul a- 
cesta specialiștii din producție pot ține 
pasul cu realizările științei. Din păcate, 
nici un minister nu s-a arătat interesat, 
ca beneficiar, de aceste probleme. E ade
vărat că în momentul de față acceleratoa
rele sînt încă scumpe, dar specialiștii in
stitutului ne-au încredințat că realizarea 
unor fascicule de electroni foarte intense, 
la preț redus, este posibilă în cadrul labo
ratoarelor I.F.A., cu condiția ca cercetările 
în această direcție să înceapă din timp. 
Altfel, peste un an sau doi, cînd se va 
pune cu siguranță problema instalării 
unor stații-pilot sau chiar a unor unități 
industriale se va constata că accelera
torul trebuia să fie gata... ieri.

Nu mi-am propus să parcurg toate 1 
boratoarele acestui comple'x industrial 
științelor atomice. Ceea ice am deșpri 
în rindurile acestui reportaj reprezir 

program fo< 
fundamenta 
sint echilibt

expresii palpabile ale unui 
te vast. în care cercetările 
aplicative și de dezvoltare 
balanțate-.

în zecile de laboratoare r. _____  .
institutului, fizicienii^ matematicienii, cl 
miștii, inginerii de «diverse specialități 
fectuează cercetări sau elaborează pi 
dusele finite ale cercetărilor — apara 
tehnologii sau materiale — care urmes 
a fi fructificate în cadrul strînsei cooț 
rări cu industria și celelalte Sectoare 4 
vieții sociale. întreaga activitate a I.F 
se desfășoară acum sub semnul dîscif 
nei contractuale, în care cercetătorii 
beneficiarii se angajează reciproc in < 
ținerea unor rezultate scontate și, respi 
tiv, a utilizării lor eficiente.

Din anul 1956, de cînd a luat ființă 
stitutul de fizică atomică, s-au format 
s-au maturizat aici cîteva serii de t 
solvenți care, în marea lor majorii 
nu trec peste 35 de ani. Acestor 
neri cercetători maturi le revine corn 
cerea efectivă a importantelor teme 
cercetare ale institutului. In dialogul 
permanent cu generațiile și mai tint 
care urmează an de an, se păstrează 
goarea, fantezia, îndrăzneala și dori 
de a da țării tot ce au mai bun.

Rezultatele acestui centru național 
cercetare sînt apreciate de multe in 
tute din țară și din străinătate. în act: 
t-atea de strînsă cooperare cu statele so< 
liste, cu multe alte țări, precum și 
Agenția Internațională din Vienâ, șc< 
românească ’ " " ‘
adesea prin 
săi.

O dovadă _
colaborarea fructuoasă a autorilor rom 
în paginile revistelor de profil editate 
lume. Pe aceeași linie a necontenit’ 
flux informațional, în fiecare an p- 
300 de specialiști ai I.F.A. participi 
congrese sau alte manifestări științifice 
ternaționale, cu comunicări care stîn 
interes.

Anul acesta, România va participa a 
la cea de-a iV-a Conferință internațioi 
pentru utilizarea pașnică a energiei 
clears. Participarea țării noastre la ac< 
tă importantă reuniune științifică și 1 
nică, e menită să sublinieze o dată 
plus convingerea noastră că forța atoi 
Iui poate și trebuie să slujească tot 
mult civilizației și progresului omer

și ateliere S

de fizică atomică s-a im 
realizările și reprezenta

de prestigiu o constituie

M» SUCII

-
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Laureați ai Premiului Nobel răspund 

la intrebarea

PENTRU 
„SCÎNTEIA TINERETULUI

Anchetă internațională de CAROL ROMAN
------------------------------ ->

Savantul! american s-a 
născut Ia martie 1914, 
la CrOC’co-flowa, Statele 
Unite. A u rmat cursurile 
Universității' din Minnea
polis. Intre anii 1937 și 
1942 a obți’t'ut cele mai 
înalte titluri ’ academice 
americane.

Cea mai fee. 'mda activi
tate a sa a a tesfășurat-o 
în cadrul Centrului Inter
național de îmi 'mnătățire 
a culturii cereale dor și a

porumbului din Mexic, al 
cărui director estft.

Norman E. Borlaug și-a 
dedicat cea mai mare 
parte din eforturi cerce
tării cerealelor și a pro
blemelor obținerii unor 
înalte producții, mai cu 
seamă, la grîu. O mare 
parte a eforturilor sale 
le-a dedicat programului 
de ajutorare tehnică a 6 
țări din America Latină 
și a 8 țări din Orientul 
Apropiat și Mijlociu. In

cadrul acestui program, 
un număr de 140 de ti
neri oameni de știință au 
fost pregătiți in Mexic 
sub îndrumarea sa. Dato
rită rezultatelor cu ade
vărat excepționale obți
nute prin cultivarea in di
ferite țâri de pe glob a 
griului mexican, el este 
recunoscut drept condu
cătorul „revoluției verde".

In anul 1970 a primit 
„Premiul Nobel" pentru 
pace.

• ••A DEPĂȘI LIMITE
A

EXISTENTE ATÎT IN SINE
V

CÎT Șl LA SEMENII SĂI

EUGEN, Brașov : „în 
prezent îmi satisfac ser
viciul militar. Ca orice tâ
năr, la frumoasa vîrstă de 
20 de ani am iubit o fată 
pe numele de F.M. Am 
cunoscut-o în urmă cu 
doi ani, cu ocazia zilei o- 
nomastice a unui prieten. 
Ne-am împrietenit destul 
de repede, ne întâlneam 
des și între noi s-a legat 
o prietenie de nedescris. 
Eu o iubeam nespus de 
mult și o credeam cea mai 
frumoasă fata din oraș și 
nici prin gînd nu mi-ar fi 
dat că această ființă în 
care aveam atîta încre
dere ar fi capabilă de a-mi 
distruge fericirea și tot
odată punîndu-mă într-o 
situație destul de critică, 
care ar putea avea urmări 
grave acum cînd ne des
părțeau doar două luni
(pînă la terminarea sta
giului militar) urmînd ca 
pe viitor să gustăm îm
preună din farmecul iu
birii.

După plecarea mea în 
armată corespondam con
tinuu cu ea, avînd ace
leași gînduri și sentimen
te de dragoste unul față 
de altul. Ne-am reîntâlnit 
după zece luni, cînd eu 
am fost în concediu, 
ne-am distrat împreună. 
Am discutat împreună u- 
nele probleme în legătură 
cu viitorul nostru pe care 
ni l-am imaginat strălu
cit. La despărțirea noas
tră F.M. mi-a promis că 
mă va aștepta pînă cînd 
voi veni acasă, declarîn- 
du-mi că dragostea dintre 
noi doi nu se va sfîrși 
niciodată.

în continuare, am re
luat corespondența pînă 
în ziua în care s-a produs

această tragedie. In data 
de 17 martie a.c. am pri
mit o scrisoare în care am 
putut vedea ceea ce nu-mi 
venea ochilor să cred, ca 
acea scrisoare în care mă 
anunța în mod surprinză
tor că tot ceea ce a fost 
între noi s-a terminat pen
tru totdeauna. Aflîndu-mă 
într-o situație critică i-am 
scris imediat o scrisoare 
rugînd-o să-mi explice 
cauzele care au determi
nat-o să mă părăsească și 
schimbarea bruscă oare a 
intervenit în viața ei. în 
loc de un răspuns pozitiv 
din partea ei sau alte a- 
mănunte în legătură cu 
gestul pe care l-a făcut, 
am primit (neașteptîn- 
du-mă la așa ceva) invi
tație la nunta ei care va

tceastă căsătorie avem 
două fetițe, cea mică de 
2 ani și cea mare de 4 
ni. Și acum să redau a- 

devărata dramă : într-o zi 
însorită a anului 1970 am 
întâlnit o ființă oare mi-a 
fermecat inima. încă din 
prima clipă mi-am dat 
seama că ea reprezintă fe-

ricirea pe care am cău
tat-o atîta timp. De a- 
tunci mă zbat la răscru
cea acestor două dru
muri, neștiind pe care să 
o apuc. Viața pentru mine 
a devenit un adevărat 
coșmar. Vă rog să mă sfă- 
tuiți ce să fac în situația 
aceasta".

te afli, normal și omenește■ In situația aceasta în care
este să rămîi lîngă soție și copii. De ce spun asta ? 
Pentru că „fericirea" aceea întîlnită într-o zi însorita 
poate să dispară fie tot într-o zi însorită, fie într-una 
înnorată. Greșelile se plătesc întotdeauna foarte scump, 
tocmai pentru ca să nu le putem uita ușor.

CIORECAN FLOREN
TIN, Arad : „Vă rog foar

Al său sediu sufocant.
Retras spontan din ne

F.E. și prietenul lui, P.M. 
Prieten, prieten, dar P.M. 
a intrat în relații de prie
tenie cu F.E., iar el, C.L., 
este pe picior de a se că
sători cu F.E., bineînțeles 
după ce va termina ea li
ceul. Eu mi-am pus între
barea : dacă C.L. este la 
niște cursuri de speciali
zare la București, așa tre
buie să procedeze tova
rășul P.M. ?

Mai mult decît atât, dar 
ea, F.E., cum crede că-și 
respectă adevăratul ei 
prieten, tocmai prin a crea 
greutăți cu P.M. ?

C.L. îmi povestea și ci
team în ochii lui numai

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
avea loc la începutul lu
nii mai. Nu-mi rămîne alt
ceva decît să aștept din 
partea dv. un sfat părin
tesc care m-ar putea sal
va din situația în oare mă 
aflu și eventual o cale de 
a-mi regăsi fericirea".

întâmplarea pe care ați pățit-o este destul de tristă și 
părerea mea este următoare : viața este atît de compli
cată, îneît te poți aștepta la orice surpriză. Fii calm.

de ION BĂIEȘU

te mult să-mi publicați și 
mie o strofă, două din 
poezia „în slujba adevă
rului".
Răpit din liniștea perfectă 
A infinitului neant 
Spiritul meu nu acceptă

ființă 
Și plutind pe marea

vieții
O întreb mereu pe

conștiință
De ce am fost predat

tristeții.**

într-o lume ca a noastră, frămîntată 
și plină de «contradicții, socotesc că cele
britatea ar tVebui. să intereseze în măsura 
în care constituie valcmc o încercare de. 
a înălța civilizația umstnă, aflați fiind nu 
departe de cifra convențională a anului 
2 000. Nu cced să existe vreun om care 
să fi ajuns la. un rezultat deosebit, una
nim recunoscut, fără să fi avut de depă
șit limite existente ații in sine cit și la. 
semenii săi.

In ceea ce privește autodepășirea, cred 
că ar putea fi definită ca acțiunea coor
donată de a duce cit mai departe barie
rele propriilor' posibilități spirituale ori 
etice. Este o înfruntare veșnică pentru 
autodepășire. ce ține pe de o parte de 
date personale — grad de cultură și in
telectualitate, voință, decizie, țel perso
nal însumat în cel social — dar care de
pinde în mare măsură și de mentalitatea 
ori rezonanța actelor tale in conștiința 
mediului în care te-ai format și încerci 
să crești.

Cit privește intercondiționarea cu se
menii .tăi, ea vizează in acest caz învin
gerea, uneori, a unor bariere rigide ce 
provin dintr-un conservatorism de mediu 
ori dintrAo anume viziune, socio-psiholo
gică incrapienilă asupra fenomenelor. U- 
neori, este suficient ca într-un mediu ne
avizat ori: nedoritor de progres să te a- 
firmi prin Vceva, să aduci ceva in plus 
față de obișnuință, pentru ca pe dată, ca 
detectat de un resort, să simți împotri
virea, reacția, contrarie. Și aceasta nu 
pentru că cineva ar avea ceva cu tine 
personal, ci 'pentru simplul motiv că do
rești să se modifice o s.eamă de lucruri, 
o anume stare' depășită de vreme, dar 
consfințită de o practică.

Mulți oameni de știință, — ca orice 
muritor, de altfel — sînt doritori să-și afle 
înscris numele în areopagul "din conștiința 
omenirii. Eu cred că nu există o răsplată 
mai marc pentru cineva decit să știe că 
a binemeritat aprecierea printr-un act 
creativ, științific ori în genere umanist, 
care a contribuit la rezolvarea unora din
tre marile dileme rămase nerezolvațe de 
multe decenii și care pun în pericol în
suși viitorul omenirii. Fără a fi panicard, 
remarc existența unor grave contradicții 
ale „societății abundenței" — cu precă
dere intre țările excesiv de industrializate 
din vest și cele subdezvoltate din Asia și 
Africa. Un decalaj tot mai pronunțat le 
îndepărtează pe unele de altele. Fac a- 
ceastă remarcă chiar de la început pen
tru a-mi exprima pregnant convingerea 
că alături de latura „tehnică", problema 
foametei este plantată pe un trunchi so
cial.

In calitatea mea de om de știință, de 
biolog, este normal să mă ocup de fe
nomenul foametei sub latura sa „tehnică". 
Balanța dintre om și asigurarea sa cu a- 
limente este amenințată, avînd în vedere 
explozia natalității ; niciodată pericolul 
foametei nu a fost mai actual și mai acut. 
Se cunoaște faptul că la cițiva ani după 
ce reverendul Thomas Robert Malthus a 
scris eseul său asupra creșterii populației, 
in lume au avut loc anumite schimbări. 
Contrar teoriei lui Malthus, mijloacele de 
trai creșteau mai rapid decît populația. 
Foamea începea să dispară. Malthus a 
fost discreditat și o dată cu trecerea 
timpului, teoriile sale au ocupat un loc 
tot mai neobservat in manualele de eco
nomie politică... Intre timp a apărut pro
blema insuficientei dezvoltări a unor teri
torii, mai cu seamă in Asia și Africa, și 
n data cu creșterea demografică a apărut 
din nou spectrul sumbru al foametei.

în secolul XX, științele medicale au 
tăcut pași mari nu numai în țările dez- 
/oltate, ci în întreaga lume. Mortalitatea 
5-a redus la jumătate, in timp ce natali
tatea continuă
'ost
:are
.900 
vou,
i cunoscut o redeșteptare, „neo-malthu- 
iianiștii" începînd să se agite. Interesul 
ață de posibilitatea pămintulu» de a da 
irana necesară oamenilor a ajuns la 
Maximum in anii 1966—1967, în special în 
nd ia, unde recolta de cereale a fost slabă

ii milioane de oameni erau amenințați 
:u foametea.

în acest context, avînd experiența ob- 
inerii griului mexican, de un înalt ran- 
iament, am socotit că era de datoria mea 
;ă intervin. Știam că' în India și în Pa
kistan practica agriculturii s-a schimbat 
oarte puțin de-a lungul secolelor, întoc- 
nai ca și in Mexic. Cele două țări asia

de NORMAN E. BORLAUG suprafața totală cultivată și 
la sută din întreaga recoltă.

să crească. Rezultatul a 
binecunoscuta explozie a populației, 
a dublat populația, lumii între anii 
și 1960 și amenință s-o dubleze din 
pină în 2000. Gîndirea malthusiană

tice treceau atunci printr-un aflux de 
populație și nevoia de alimente le-a de
terminat să importe cantități tot mai 
mari de grîu american. Dar aceasta nu 
era o politică sănătoasă care să continue 
la infinit. Această dependență nu putea 
aduce Cu sine lucruri bune și nici unei 
țări nu i-ar conveni să se afle în perma
nență sub tutela Statelor Unite. în anul 
1963 am fost invitat în India și Pakistan. 
La Lyallpur, in Pakistan, am întâlnit doi 
colaboratori tineri care fuseseră pregătiți 
în Mexic. Acești oameni tineri — Manzur 
Bajwa și Noor M. Chandhry — mi-au deve
nit colaboratori in studierea și localizarea 
griului mexican pe solul asiatic. Rezul
tatul a fost foarte bun. In anul următor 
acest griu a fost plantat experimental in 
locuri variate din ambele țări. în ciuda 
metodelor agricole sărace folosite, rezul
tatele au fost excelente. Drept urmare, 
India a cerut 250 de tone din Mexic, iar 
Pakistanul, 350. Acestea urmau să fie 
luate din cîmpurile comerciale și nu din 
loturile experimentale... Am depus o riv- 
nă deosebită în pregătirea acestui grîu. 
L-am secerat, l-am curățat și l-am încăr
cat in 35 de vagoane. Dar a apărut o pro
blemă. Scrisoarea de credit pentru plata 
acestor semințe nu fusese întocmită așa 
cum trebuia de către oficialitățile de la 
bancă (trei cuvinte fuseseră greșit bătute 
la mașină) și plata nu putea fi făcută. 
Și era vorba de 170 000 de dolari. Dacă 
trimiteam griul și nu mai primeam banii ? 
M-am decis să iau riscul asupra mea și 
să merg înainte. Și bine am făcut... în 
iulie 1965 convoiul a pornit din Sonora, 
Mexic, spre Los Angeles. Aceasta se în- 
timpla în timpul tulburărilor din Watts, 
în drumul său spre port șirul de vagoane 
de-abia de a putut ajunge, datorită tra
ficului întrerupt cu puțin înainte de ple
carea vaporului. Dar s-a ivit o nouă pro
blemă : in timp ce vaporul călătorea, 
izbucnise războiul din 1965 dintre India și 
Pakistan. Pentru a se evita orice neîn
țelegere, tot griul a fost descărcat la Sin
gapore și transportat, pe vase separate, 
spre India și Pakistan. Dar... a mai apă
rut o dificultate : ca rezultat al unor con
diții improprii de transport, o cantitate 
de grîu și-a pierdut capacitatea de a în
colți. In sfirșit... Indienii și pakistanezii 
au plantat griul după regulile lor obișnui
te. La început semințele încolțite păreau 
să fie extrem de plăpinde pe cei 7 000 de 
acri în India și 10 000 de acri în Pakistan. 
Dar fiecare plantă a dat mai multe tul- 
p.ine, astfel incit la maturitate s-a dovedit 
a avea o calitate excelentă. Rezultatele — 
impresionante .’1 Anul următor în India a 
bîntuit o secetă' cumplită. Dar griul mexi
can s-a comportat bine. în condițiile de 
acolo el a întrecut producția griului 
băștinaș de 2, 3, 4 și pină la 10 ori ! Cres
cut înalt de trei picioare in loc de 4 sau 
5, el a dat o recoltă nemaiîntâlnită în 
Asia.

Acum au apărut o seamă de controver
se de alt gen. Griul mexican se dovedea 
a fi bun. Vor trece cele două țări la con
tinuarea generalizării acestei varietăți ? 
Decizia trebuia să fie luată după un prea - 
labil consult ’ " ’ ’
sociologilor.
unii oameni 
mizeze prea 
supus unei experimentări limitate. Pen
tru o națiune care se afla în pragul foa
metei eșantioanele de experimentare e- 
rau prea mici — spuneau unii. Apoi acest 
grîu producea relativ puține paie —, cu
loarea sa era roșie, în timp ce indienii îl 
preferau pe cel alb. Se punea problema 
de a depăși acea tradiție îngustă de care 
am mai amintit. Și unii savanți erau fră- 
mintați : ei se simțeau neliniștiți din 
punct de vedere profesional și social. 
Luind cuvîntul la un simpozion „Asupra 
strategiei învingerii foamei", în aprilie 
1968, la New York, îmi amintesc că am 
spus, referindu-mă la amintita situație : 
„Uneori omul de știință se teme 
schimbare deoarece se află într-o situație 
oarecum dificilă sub raportul statutului 
său. Dacă în activitatea sa nu există 
eșecuri el nu va fi criticat, dar dacă face 
o recomandare ori dă o sugestie și ceva 
nu merge cum trebuie, el poate să-și 
piardă și slujba".

în cele din urmă victoria a fost de 
partea celor care favorizau noul grîu. 
In 1967 acest grîu oeupa în Pakistan 20

al țăranilor, economiștilor și 
Țăranii doreau griul, dar 
de știință nu îndrăzneau să 
mult pe el, deoarece fusese

de

la sută din 
a produs 47 
In India cifrele corespunzătoare erau de 
18 la sută și 36 la sută. Drept urmare, in 
anii 1968—1969 în cele două țări au fost 
cultivate zeci de milioane de acri. S-a 
ajuns ca varietățile de grîu să fie cul
tivate și în alte țări pe o suprafață de 
15 ori mai mare decît întreaga suprafață 
semănată în Mexic. La acest nivel s-a a- 
juns numai după șase ani de la dobindi- 
rea primelor rezultate.

Griul mexican a avut un efect multi
plu și asupra altor recolte. La puțin timp 
a apărut un „orez miraculos" IR—8. pro
dus la Institutul internațional de cerce
tare al orezului din Los Banos, Filipine. 
Ca și noul grîu, acest orez era puțin păios, 
putea să crească și cu mai puține îngră
șăminte. Tehnica și dezvoltarea acestui 
orez a fost modelată după aceea folosită 
de mine la grîu. Aceste două cereale con
stituie coloana vertebrală a hranei în 
lume. împreună, ele au realizat o impre
sionantă transformare în cultivarea ce
realelor, o „revoluție verde" sub raport 
tehnic. A fost infirmată astfel de practi
că o veche legendă care circula în apus, 
potrivit căreia în Asia nu se putea face 
nimic care să contribuie la învingerea 
foametei, la progresul omenirii. Oricine 
a vizitat țările in curs de dezvoltare și a 
văzut îndeaproape ce înseamnă foamea, 
nu va ezita nici un moment să încerce să 
mărească posibilitatea de folosire a ali
mentelor. Iar dacă acest efort implică și 
alte probleme, de ordinul structurii so
ciale, acesta este un merit.

Succesul obținut cu noile varietăți de 
grîu și orez au dat un nou avînt spiri
tului uman, concepțiilor anti-malthusia- 
niste. Cercetătorii au o privire mai largă 
asupra a ceea ce este posibil, realizabil. 
Dezvoltarea economică este totodată o 
dezvoltare tehnică, ca și psihologică. 
Cred in aceste transformări întocmai cum 
un antrenor de fotbal ar organiza o com
binație ciștigătoare dintr-o echipă care nu 
a mai cîștigat o partidă de 20 de ani, și 
care de-a lungul întregii sale existențe a 
practicat doar un anume tip de joc pasiv, 
defensiv și defetist. S-a văzut că poate fi 
și altfel. ...Evident, mărirea unei recolte 
doar cu 15—20 la sută, nu va convinge 
pe nimeni. Demonstrații care să arate 
creșteri la 200—800 la sută, adică de la 
10 banițe la 75 de banițe la acrul de pă- 
mint, așa cum s-a demonstrat în ultimii 
doi ani, au devenit un stimulent excepțio
nal. Vă imaginați ce rezultate s-ar ob
ține dacă cultivarea nu s-ar face pe loturi 
mici și s-ar lucra pe mari suprafețe. 
Aici intervin probleme de concepție poli
tică.

Mulțumind ziarului românesc de tine
ret pentru interesul manifestat față de 
activitatea mea, vă voi împărtăși și cîteva 
din planurile mele viitoare : voi încerca 
să obțin varietăți de grîu îmbunătățite 
iar. concomitent, voi trece la îmbunătă
țirea situației cerealelor din Turcia, Af
ganistan, continuînd apoi cu Argentina, 
Chile, Iran, Maroc, Algeria, Tunis etc. 
Voi sprijini personal construirea de cen
tre de cercetări în Columbia și Nigeria, 
după modelul celor din Mexic și Filipine.

întrucit aplicarea noilor metode, încer
cate deja la porumb, cartofi, bumbac, sînt 
încă departe, lucrez la o nouă plantă 
denumită „triiicale", o încrucișare dintre 
două specii distincte, între grîu- și secară. 
Va fi prima cereală din lume realizată în 
întregime de către om.

Indică oare „revoluția verde" că răz
boiul împotriva foametei este cîștigat ? 
Nicidecum ! Tot ceea ce se poate pretin
de este că progresul a depășit cu mult aș
teptările față de acum cîțiva ani și că 
proviziile de hrană pe cap de locuitor, au 
crescut în țările în curs de dezvoltare, cel 
puțin pentru prezent.

Din întreaga mea contribuție scrisă la 
ancheta ziarului „Scînteia tineretului", 
rezultă o idee pe care țin s-o subliniez — 
posibilitatea triumfului eforturilor pașni
ce ale omenirii de a îndrepta efectele dis
tructive ale războiului și ale înapoierii 
structurale. Cercetătorii lucrează în mod 
amical la Centrul de cercetare a griului 
din Mexic, fiind alături pakistanezi și in
dieni, negri și albi. în legătură cu agri
cultura există un lucru deosebit și minu
nat in același timp, un principiu unifica
tor : știința nu ține seamă de rasă, ani
mozități ori confruntări ideologice. Ea 
poate să devină un „pod al înțelegerii". 
A fi un luptător împotriva foametei în
seamnă să lucrezi pentru o cauză a păcii. 
Iar victoria asupra foametei poate fi to
tuși ciștigată de către oameni.

DAN N., București: 
„Convingerea mea fiind 
că numai sfatul unui prie
ten mă poate scoate din 
încurcătura sufletească în 
care mă aflu, am îndrăz
nit să vă trimit această 
scrisoare.

Am împlinit în primă
vara aceasta frumoasa 
vîrstă de 32 de ani. Me
seria care mi-am ales-o în 
viață este destul de co
mună, dar în această pri
vință am și satisfacția lu
crului împlinit. Dar ce 
păcat 1 în viață nu ajun
ge numai această satis
facție, ci mai trebuie și 
împlinirea pe plan fa
milial.

La vîrstă de 23 de ani, 
din sfatul părinților m-am 
căsătorit cu o femeie pe 
care nu am putut-o înțe
lege niciodată. Am con
viețuit cu ea un an și ju
mătate, perioadă după 
care am fost nevoiți să ne 
despărțim. După această 
perioadă m-am simțit mai 
liniștit, dar singurătatea 
mă îngrozea. Numai după 
11 luni am luat o hotărîre 
destul de pripită,' de care 
îmi pare rău și acum. Am 
cunoscut o altă femeie și 
numai după o săptămînă 
de la prima întrevedere 
am hotărît să ne căsăto
rim, hotărîre care am 
dus-o la îndeplinire. Din

în caz că nu primiți nici un răspuns din partea 
conștiinței în următoarele zile, scrieți-mi mie și vă scot 
eu din dilemă.

FLORIAN MIHUȚ, București: Observațiile privind 
articolele sportive semnate de Eugen Barbu și Fănuș 
Neagu le puteți expedia pe adresa respectivilor autori, 
în legătură cu echipa națională, nu sînt de acord cu 
dumneavoastră, ea arată bine în momentul de față. Am 
fost Ia Novisad și vă declar cu mîna pe inimă că băieții 
noștri au jucat de-a dreptul formidabil.

ANONIM, Ilfov: „Sînt 
un cititor pasionat al zia
rului și am văzut că mulți 
își redau din viața lor — 
unii bucurii, alții fapte 
care te pun pe gînduri. 
Ceea ce urmează n-o să 
fie din viața mea, ci din 
viața prietenului meu C.L. 
El are un prieten la un li
ceu din Buzău unde de 
fapt învață și prietena lui

C.L. După cîte am înțeles, 
ei sînt colegi de clasă : 
prietena lui C.L., și anume

nedumerirea, nici lui nu-i 
venea să creadă și totuși 
afirm că-i adevărat. Eu 
mă-ntreb : dacă C.L. i-ar 
spune : dragă E.F., noi 
am terminat totul, des- 
curcă-te cu P.M. cum 
crezi că-i mai bine. Ce-ar 
răspunde ea ? Să știți că 
ceva este la mijloc și ei 
i-ar veni foarte greu să 
renunțe la C.L.

Vă rog să-mi fie iertat 
acest subiect, dar pur și 
simplu m-a frapat. De a- 
ceea vă rog foarte mult 
să-1 publicați la rubrica 
„De la om la om". Eu nu 
știu dacă ați înțeles, dar 
cred că-i clar. Adresa 
mea : Anonim, Tîncăbești- 
Ilfov".

Scrisoarea îmi este cit se poate de clară, după o zi de 
muncă în draci am descifrat totul, astfel că părerea mea 
este următoarea : atît P.M., cît și F.E., precum și C.L. 
își cam fac de cap și spune-Ie să se cumințească. Te 
rog să-mi mai scrii și pe viitor dacă mai afli vreo în
curcătură, că alfabetul mai are destule litere.

UMOR • UMOR

AVANCRONICA ETAPEI

C.F.R. TIMIȘOARA-JIUL

Desene de S. BADEA

en

SPORT

CUVINTE

ÎNCRUCIȘATE

ORIZONTAL : 1. Aduce „vrajbă" între spectatori (sing) — 
Treaba antrenorului. 2. Masă, cu și fără fotbaliști — Adept a] 
ateismului. 3. Pentru unii goluri gata făcute (pl.) — Cu balo
nul rotund sau oval. 4. Te încălzești (reg.) — în dealul Co- 
poului — Volei la început. 5. S-ar zice că joacă la Jiu (pl.)
— Dumitru Rădulescu. 6. Co.dreanu Octavian — Stadionul 
din Șoseaua Ștefan cel Mare — Nu face pe toți sportivii 
celebri (pl.). 7. La punct fix, planoriști. 8. Cald și rece — 
Vagă noțiune de sportiv. 9. Balon cu predilecție pentru co
mentatori — Nu e imparabil. 10. împunge — „Vedetă" — 
Jumătate din Ocean (pl.). 11. Taină (inv.) — Cite o voce din 
tribună. 12. Rece ! — Adrian Barbu — Dobrin sau
— Nu-i sportiv dar are echipament — Face 
Tiriac și Năstase.

VERTICAL : 1. Sportul celor mulți — sportivi
în grup sau individual — Provoacă figuri în clasament — 
Bune de „înșirat" arbitrilor — Comod pe margini. 3. Așa 
își zic cei de la U.T.A. — Duminică cu fotbal. 4. Ascunde 
cartonașul galben al arbitrului — „Atinge bara" 5. Pe spațiu] 
porții din greșeală — Sport club Bacău. 6. Nume de băiat — 
Din rezultat. 7. Poftim ! — Aduce suflu nou în echipă — 
Fentă dar fără cap. 8. Pronume — Extremă — Intr-o ureche. 
9. Cu Tamango în poartă — Presați la centru — Intrare în 
Alhambra. 10. în apărarea „Beton" — Soare pe vechile arene 
olimpice — Cupa României la fotbal (pl.). 11. Cedează la 
meciurile „tari" — Nota redacției — Primele goluri la scor. 
12. Semnează goluri într-un meci (pl.) — Privirea arbitrului.

Dumitrache 
celebru pe

care „trag"
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Vizita delegației militare a R. P. D. Coreene AGENDĂ
Solemnitatea decorării membrilor delegației

La Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
avut loc, vineri dimineața, so
lemnitatea decorării membri
lor delegației militare a Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, condusă de general de 
armată O Gin U, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, șef 
al Marelui Stat Major al Ar
matei Populare Coreene, care 
ne vizitează țara.

înaltele distincții au fost în
mânate de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru ăl Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

Pentru contribuția adusă la 
înfăptuirea legăturilor de prie
tenie dintre forțele armate ale 
Republicii Socialiste România 
și forțele armate ale Republi
cii Populare Democrate Core
ene, prin decret al Consiliului 
de Stat, a fost conferit ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România", clasa I — genera
lului de armată O Gin U; or

dinul „Steaua Republicii So
cialiste România", clasa a Il-a 
generalului-colonel Zu Do Ir, 
generalilor-locotenenți Li long 
Mu și Kim Goang Zin, genera- 
lilor-maiori Kank Dak Su și 
Li Dong Ho, coloneilor superi
ori Li Cial Hoan, Zo Dong 
Gan, Kan Son Cial, Li Zang 
Ciun și Zang Rak Un ; Ordi
nul „Steaua Republicii Socia
liste România", clasa a IlI-a, 
colonelului Cie Ghil Ryon, a- 
tașat militar aero și naval al 
R.P.D. Coreene la București.

Prin același decret a fost 
conferită medalia „Virtutea 
ostășească", clasa I, locote- 
nentului-colonel Kang Zang 
Su, maiorului Zo Zie Hian și 
căpitanului Pak Zi Sak.

Tovarășul Emil Bodnaraș a 
transmis din partea Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, din partea secreta
rului general al partidului, 
președintele Consiliului de 
Stat, comandantul suprem al

Forțelor noastre Armate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cele 
mai calde felicitări membrilor 
delegației militare coreene, cu 
prilejul conferirii înaltelor dis
tincții ale statului nostru.

Generalul de armată O 
Gin U a exprimat în numele 
delegației militare coreene, 
mulțumiri sincere Partidului 
Comunist Român, în frunte cu 
secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, guvernului 
și întregului popor frate ro
mân. pentru acordarea înal
telor distincții pe care o 
consideră ca o expresie a 
sentimentului cald de priete
nie nutrit de poporul frate 
român și militarii Forțelor 
Armate ale Republicii Socia
liste România față de po
porul coreean și militarii Ar
matei Populare Coreene.

După solemnitate, tovarășul 
Emil Bodnaraș, celelalte ofi
cialități române prezente s-au 
întreținut prietenește cu solii 
poporului frate coreean.

(Agerpres)

Vineri dimineața, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Pățan, a primit pe se
natorul american Fred R. Har
ris, membru al Comitetului fi
nanciar al Senatului S.U.A., 
aflat într-o vizită în țara noas
tră.

A fost de față Leonard Me
eker, ambasadorul S.U.A. la 
București.

In timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost abordate u- 
nele probleme privind posibi
litățile de dezvoltare a relații
lor economice dintre România 
și S.U.A.

Vineri după-amiază, Manea 
Mănescu, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guverna
mentală româno-franceză de co
operare economică, științifică și 
tehnică, a primit pe Maurice 
Schlogel, administrator, director 
general al Băncii Credit Lyon
nais din Paris, care face o vizită 
în țara noastră.

La primire, au fost de față Va
sile Voloșeniuc, președintele Con
siliului de Administrație al Băn
cii Române de Comerț Exterior, 
și Pierre Pelen, ambasadorul 
Franței la București.

In cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, a avut loc un schimb de 
opinii privind rolul băncilor în 
dezvoltarea și lărgirea colaboră
rii economice dintre România și 
Franța.

CRONICA

MANIFESTĂRI CONSACRATE

SEMICENTENARULUI

Vineri au continuat în Ca
pitală lucrările sesiunii știin
țifice jubiliare organizată în 
cinstea semicentenarului Par
tidului Comunist Român, de 
Academia de științe sociale și 
politice, Academia Republicii 
Socialiste România, Institutul 
de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R. și Academia de învă- 
țămînt social-poli tic „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lîngă C.C. 
al P.C.R.

In jurul comunicărilor pre
zentate au avut loc discuții.

Lucrările sesiunii continuă.

Miting de prietenie al ofițerilor
din garnizoana București

★

Senatorul american Fred R. 
Harris a avut vineri o întreve
dere cu George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Oaspetele american s-a întîl- 
nit, de asemenea, cu președintele 
Consiliului de administrație al 
Băncii Române de Comerț Exte
rior, Vasile Voloșeniuc.

Cu ocazia vizitei în România 
a senatorului Fred R. Harris, 
ambasadorul S.U.A. la București, 
Leonard Meeker, a oferit un 
dejun.

U. T. C
Ieri a părăsit Capitala 

delegația C.C. al U.T.C., 
condusă de tovarășul Vio
rel Vizureanu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al 
U.T.C., care va participa Ia 
cel de al 28-lea Congres al 
Ligii Tineretului Comunist 
din Marea Britanie.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București — 
Otopeni, delegația a fost 
condusă de Ionel Florea, 
adjunct dc șef de secție la 
C.C. al U.T.C. și de alți ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

Vineri, s-a încheiat în Capi
tală, „Colocviul național de 
teorie și critică a artei", or
ganizat de studenții bucureș- 
teni în cadrul Festivalului in
stitutelor de artă, amplă ma
nifestare desfășurată în cinstea 
semicentenarului Partidului 
Comunist Român.

Participanții la colocviu au 
prezentat, timp de două zile, 
comunicări despre lupta și 
activitatea partidului oglindite 
în literatura și arta româ
nească contemporană, realizări 
și perspective în domeniul 
creației noastre teatrale, plas
tice și cinematografice etc.

saorată glorioasei aniversări 
semicentenarului partidului' Au 
fost prezentate mai multe comu
nicări câre au scos în evidență 
activitatea științifică desfășurată 
în eei 15 ani de existență ai a- 
cestui centru. Au fost relevate, 
printre altele, investigațiile în 
domeniile aterosclerozei și u- 
nor boli neurologice, în care 
cercetătorii tîrgu-mureșeni au a- 
dus o contribuție originală 
la stabilirea diagnosticelor pre
coce și a unor medicații efi
ciente. Au fost înfățișate, de 
asemenea, rezultatele cercetărilor 
întreprinse în domeniul farmaco
logiei clinice, domeniu nou de 
cercetare științifică la acest cen
tru.

I
I
i
I

TRIUNGHIULARUL 
FACULTĂȚILOR DE 
DREPT

In aula Academiei Militare 
din Capitală a avut Ioc, vineri 
dimineața, mitingul de priete
nie al ofițerilor din garnizoana 
București, organizat cu prile
jul vizitei în țara noastră a 
delegației militare a Republi
cii Populare Democrate Core
ene, condusă de general de ar
mată O Gin U, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, șef 
al Marelui Stat Major al Ar
matei Populare Coreene.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Ion Ioniță a arătat că vizita 
delegației militare a Republi
cii Populare Democrate Core
ene constituie încă o expresie 
a relațiilor de prietenie fră
țească și colaborare, bazate pe 
stimă și respect reciproc, care 
se dezvoltă între popoarele și 
armatele celor două țări.

După ce a relevat succesele 
obținute de poporul coreean 
în construirea socialismului, 
vorbitorul a subliniat că opi
nia publică din țara noastră, 
care a luat cunoștință cu viu 
interes de noile propuneri ale 
R.P.D. Coreene pentru unifi
carea pașnică a Coreei, salută 
și sprijină aceste propuneri a-

preciind că ele reprezintă un 
program constructiv, inspirat 
din grija față de interesele na
ționale fundamentale ale po
porului coreean, față de cauza 
păcii.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul O Gin U. Vorbitorul a ex
primat mulțumiri pentru invi
tația făcută de a vizita Româ
nia, arătînd că în timpul șe
derii în țara noastră a avut 
prilejul să constate cu bucu
rie calda prietenie a poporului 
și ostașilor români față de po
porul și ostașii Armatei Popu
lare Coreene.

Convorbiri
Tot vineri, delegația militară 

coreeană, condusă de generalul 
de armată O Gin U, șeful Ma
relui Stat Major al Armatei 
Populare . Coreene, a făcut o vi
zită la . Ministerul Forțelor Ar
mate, unde au avut loc convor
biri Oficiale.

General de armată O Gin U și 
membrii delegației au fost pri
miți de general colonel Ion Io
niță, ministrul forțelor armate.

Au participat general colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate și șef

Poporul nostru, ostașii și o- 
fițerii Armatei Populare — a 
spus vorbitorul — prețuiesc în 
mod deosebit prietenia și soli
daritatea cu poporul frate ro- 
mîn, cu ostașii și ofițerii ar
matei române, prietenie înche
gată în lupta comună pentru 
victoria cauzei socialismului. 
Șeful delegației militare core
ene a exprimat convingerea că 
acestea se vor dezvolta și în 
viitor, pe baza principiilor 
marxism-leninismului, ale in
ternaționalismului proletar.

(Agerpres)

oficiale
al Marelui Stat Major, general 
locotenent Ion Coman, adjunct al 
ministrului și secretar al Consi
liului politic superior, general 
colonel Sterian Țîrcă, si general 
locotenent Vasile Ionel, adjuncți 
ai ministrului. n,-,

A fost prezent Kang Iăpg Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

(Agerpres)

La Ministerul Afacerilor 
Externe s-a încheiat, vineri 
după-amiază, după trei zile 
de dezbateri, sesiunea științi
fică consacrată semicentena
rului Partidului Comunist 
Român.

In timpul lucrărilor, a fost 
prezentat un mare număr de 
comunicări, care au reliefat 
lupta desfășurată de Partidul 
Comunist Român pentru 
făptuirea năzuințelor de l._ 
tate, independență și bună
stare ale poporului român, 
activitatea sa neobosită pen
tru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate 
în patria noastră, politica de 
pace și colaborare internațio
nală promovată cu consec
vență de partidul și guvernul 
român.

Cuvîntul de încheiere a se
siunii a fost rostit de Petru 
Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

I
I
I
I
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Astăzi și mîine, va avea 
loc un original concurs 
sportiv universitar: Consi
liul asociației studenților al 
Facultății de drept a Uni
versității din București, or
ganizează un interesant și a- 
tractiv „Triunghiular al fa
cultăților de drept" din Cluj 
Iași și București pe terenu
rile din str. V. Pîrvan — 
baschet, handbal, volei — în 
sălile din Bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej 64 — gimnastică sportivă 
și tenis de masă — și la Baza 
sportivă Tei — fotbal. Parti
cipă reprezentativele spor
tive ale facultăților de drept 
din cele 3 centre universi
tare. Competiția este dedi
cată semicentenarului P.C.R

Pentru amatorii care do
resc să urmărească aceste 
întreceri dăm, mai jos, pro
gramul : Sîmbăta, 24 aprilie, 
volei, fete și băieți, 
9,30—12 ; baschet, fete 
ieți, orele 9.30—12.30, 
bal băieți, 9,30—12.30 ; 
nastică sportivă, fete , 
ieți, (sala I.L.S.) 16.00—18,00 î 
tenis de masă 9,30—12,oo ; fot
bal 9.30—13,00 ; duminică, 25 
aprilie : fotbal 11.00—12,30 ; 
handbal, băieți : 10,30—12,30.

orele 
și bă- 
hand- 

giiu- 
și bă-

Recepție oferită de ambasadorul R.P.D. Coreene
Ambasadorul Republicii Popu

lare Democrate Coreene la Bucu
rești, Kang Iăng Săp, a oferit, vi
neri seara, o recepție cu prilejul 
vizitei oficiale în țara noastră a 
delegației militare a Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Au participat general de ar
mată O Gin U, și ceilalți oaspeți 
coreeni.

Au luat parte, tovarășii Dumi
tru Popa, general-colonel Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stă- 
nescu, Cornel Onescu, ministrul 
afacerilor interne, general-colo

nel Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului foițelor armate și 
șef al Marelui Stat Major, Geor
ge Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, ge- 
neral-locotenent Ion Coman, ad
junct al ministrului forțelor ar
mate și secretar al Consiliului 
Politic Superior, adjuncți ai mi
nistrului forțelor armate, generali 
și ofițeri, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
ziariști.

Au fost prezenți atașați mili
tari acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

în timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, tovărășească, general de ar
mată O Gin U și general-colonel 
Ion Ioniță au toastat pentru con
tinua întărire a relațiilor de prie
tenie dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Democrată Coreeană, pentru dez
voltarea colaborării frățești din
tre cele două popoare și armate.

(Agerpres)

76 08 42 nu mai
(Urmare din pag. 1)

e o nimica toată ! Decor : o 
tablă, o cîrpa, un scrin pe 
trei picioare, un bec de 40 de 
wați.

— Sîntem cam gata pen
tru azi, copii I zice „doamna 
profesoara", Elena Popescu, 
gîndind la cursa de întoar
cere pentru Tîrgoviște.

...In fine, în holul mic de 
la intrare, 4 copii, doi tați, o 
mamă, un seralist. Măsuța 
cu cataloagele, telefonul 
alb, tavanul stînd să cadă, 
cuierul burdușit de haine cu 
matricole. Și „Profesorul" !

...Vinerea trecută, „mica pu
blicitate" cu rubrica sa de „lec
ții și meditații" ne-a trimis în 
Aleea Eliza Moroiu nr. 4, 
chiar lîngă Liceul „Mihail 
Eminescu". Anunțul, în formu
larea lui pretențioasă, ne-a a- 
tras atenția : FOLOSIȚI ÎN 
MOD INTELIGENT VACANȚA 
DE PRIMĂVARA. LECȚII DE 
SINTEZA. RECAPITULĂRI, 
SISTEMATIZĂRI LA ORICE 

IATERIE, ORICE NIVEL, A- 
IGURĂ PROFESORI CU EX- 
ERIENȚA. PRIMIM NUMAI 
.EMENTE CAPABILE DE 
'ORT ȘI SERIOZITATE. TE- 
?ON 16 08 42. Elev să fii.
i ai și să-l vedem pe tatăl 
rezistă ?

>ase învîrtituri de disc — o- 
tpat!... Cu puțin noroc și încă 

ouă fise, a-nceput toată isto
ria.

— Meditați și pentru facul
tate ?

— Da, domnule, desigur. Ce 
v-ar interesa ?

— Chimie, eventual engleză...
— Poftiți să ne vedem la 

fată !
Sîntem față în față. Se pre

zintă cu oarecare eleganță : 
profesorul George. înalt, reți
nut, cu vorbă domoală de pe
dagog. A trebuit să așteptăm, 
în holul mic de la intrare nu 
eram primii veniți și domnul 
profesor și-a continuat discu
ția cu tatăl elevului Dan Tu- 
reanu;

— Pot să vi-1 „fac* în trei 
săptămîni. Achitați, vă rog, 
1.000 de lei. începem de astăzi. 
O să încercăm la un liceu cen
tral...

Cele zece sute, numărate în 
grabă, dispar în buzunarul din 
dreapta al hainei profesorului 
înalt, reținut și cu vorbă do
moală de pedagog.

— Dumneavoastră ?
— Seral, domnule profesor. 

Matematică... Dar n-am bani la 
mine...

— îmi pare rău. Poftiți cînd 
aveți banii !

Ne vine rîndul.
— Sîntem cu admiterea... <3hî- 

mie, eventual engleză...
— Da, da, m-am și gîndit. 

Veți merge în Intrarea Sticlari 
10, etajul I, familia Pirnea. 
întrebați de domnișoara Ileana. 
E colaboratoarea mea. Pînă a- 
jungeți acolo, vă și anunț tele
fonic sosirea.

Sîmbăta ne-a meditat Ileana 
Lazăr —? de fapt una dintre 
cele trei secretare ale domnu
lui George — care a absolvit, 
acum doi ani, la Alexandria, 
liceul, cu media 5,33 ! Dînd de 
asemenea înalte competențe, 
ne-am zis că, punînd ce mai a- 
dunasem, meditați de „doamna 
Ileana", lîngă ce mai știam noi, 
puteam trece în corpul didactic, 
încercăm schimbarea de rol.

— Fie, vă iau și ca profesori. 
Ce știți ?

— Engleză, geometrie plană, 
ceva anatomie. Facem și foto
grafii...

— Engleza da, se caută. Și 
geometrie. Vă plătesc, pentru 
început, cu ziua. Pe parcurs, 
vedem noi, pbate la 15 și 30 
ale lunii, ca pe ceilalți profe
sori ai mei.

... Așa am ajuns, la rîndul 
nostru, pe colțul mesei din bu
cătărie, fiindcă n-am mai avut 
loc în holul mare. Ne-a plasat 
cîțiva elevi dintre noii sosiți. 
Sporise deci numărul de „medi
tați" pe metrul pătrat, acesta 
fiind singurul criteriu după 
care „domnul George" își a- 
precia nivelul afacerii.

Două zile au fost de-ajuns 
pentru a ne da seama că re
țeaua „George" este un adevărat

hățiș, cu dispeceratul în Aleea 
Elizâ Moroiu 4. Telefonul 
16 08 42 suna fără întrerupere. 
Secretarele de serviciu, Teodo
ra Drăghîci, din Roșiorii de 
Vede, sau Mioara Stroie, din 
Buzău, ca și menajera Niculina 
Rusu, (17 ani), din comuna Sla
va Rusă, județul Tulcea — an
gajate în urma unor anunțuri 
de tip „Caut colaboratoare pen
tru traduceri!" (sic !) — și-au 
învățat bine meseria. Uneori 
„profesorul" lipsea. Conducea 
personal noii elevi, care plă-

O parte din biblioteca cu 
care d-l George lua ochii 

clienților.

teau pe loc, împreună cu „ca
drele didactice" libere, la 
„punctele" de meditație (Giu- 
lești, Piața Unirii, biserica 
Domnița Bălașa). Secretarele 
primeau oferte, notau adrese, 
încasau bani, țineau legătura 
cu profesorii care așteptau 
clienții acasă. „Corpul didactic" 
cuprindea în ordine, 15 profe
sori calificați (activi, pensionari 
sau tineri absolvenți neprezen
tați Ia posturi), circa 30 de stu- 
denți sau absolvenți de liceu, 
ori persoane ce nu izbutiseră

de luptă împotriva colonialismului

7.

8.

B. ȘT.

Central 
amiază 
Parti-

13. Inter —
Saimpdoria

La Centrul de cercetări medi
cale din Tg. Mureș al Academiei 
de Științe Medicale, a avut loc 
o sesiune științifică festivă eon-

24 aprilie — Ziua mondială a tineretului

por- 
de 
de 

; a- 
ra-

5.
6.

(Agerpres)
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Calitatea superioară
a semănatului

(Urmare din pag. 1)
cîteva date 

cititorilor «
GHEOR-

(str. Tudor 
comuna Chi-

rapid înlăturată, mașinile ope- 
spre terenurile

N.R. Pentru eventuale recupe
rări, ale sumelor avansate 
„domnului George", părinții se 
pot adresa Ia sectored V al 
I.M.B.M., orele 0—24.

Cu prilejul sărbătoririi „Zi
lei mondiale a tineretului de 
luptă împotriva colonialismu
lui", ieri după-amiază, la Casa 
de cultură a studenților din Ca
pitală a avut loc, în organizarea 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, un mi
ting de solidaritate al tineretu
lui și studenților români cu 
lupta popoarelor și tineretului 
lumii împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru „ libertate, 
independență, pace și progres. 
Mitingul a fost deschis de Ale
xandru Soare, președintele 
U.A.S. din Centrul universitar 
București.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Ioan Popescu, secretar al C.C. 
af U.T.C.,, a adresat un cald 
salut de solidaritate tineretului 
și popoarelor care luptă pentru 
eliberarea națională și socială, 
pentru drepturi și libertăți de
mocratice, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, a tuturor forme
lor de șovinism și discriminare 
rasială.

După ce a trecut în revistă 
marile succese obținute de 
mișcarea de eliberare, profun
dele transformări care au avut 
loc pe harta politică a lumii, ca 
urmare a prăbușirii sistemului 
colonial în perioada postbelică, 
vorbitorul a spus :

„Incercînd să nu piardă po
zițiile avute, avantajele obținute 
din exploatarea și uzurparea 
colonialistă, cercurile imperia
liste nu renunță încă la vechile 
practici de dominație, promo
vează o politică de forță și dic-

tat, se amestecă în treburile in
terne ale statelor independente, 
urmăresc să le impună, chiar 
prin forță armată, voința lor și 
să le aservească intereselor 
străine". După ce a condamnat 
întreținerea de către imperia
lism a focarelor de război în 
diferite părți ale lumii, războiul 
de agresiune împotriva popoa
relor indochineze, și a expri
mat sprijinul deplin acordat de 
poporul și tineretul român lup
tei acestora, vorbitorul a spus : 

„Tînăra generație din țara 
noastră, poporul român condam
nă încercările cercurilor impe
rialiste de a-și perpetua domi
nația, prin diferite metode, în
tr-o serie de țări ale Africii. A- 
sieî și Americii Latine. Dînd 
glas sentimentelor tineretului 
român, cel de-al IX-lea Congres 
al U.T.C. a exprimat hotărîrea 
fermă a tinerei noastre genera
ții de a sprijini fără rezerve 
lupta popoarelor din Angola, 
Mozambic și Guineea-Bissau 
împotriva colonialismului | 
tughez, a celor din Africa 
sud, Namibia și Rhodesia 
sud, împotriva politicii de 
partheid, de discriminare 
sială".

în continuare a luat cuvîntul 
Tiberiu Hațegan, muncitor la 
Uzinele „Autobuzul", care, după 
ce a arătat că imperialismul 
caută să-și păstreze sau să re- 
cîștige pozițiile pierdute după 
destrămarea imperiului colo
nial prin diverse metode 
neocolonialiste. a cerut să se 
pună capăt dominației străine 
în economia țărilor eliberate, 
astfel îneît acestea să fie în

măsură să ducă cu succes bă
tălia pentru lichidarea consecin
țelor înapoierii economice, pen
tru crearea unei economii mo
derne, prin atragerea tuturor 
forțelor umane și materiale de 
care dispun.

Vorbind în numele tineretu
lui studios, Tamara Toader, de 
la Academia de studii economi
ce, a respins diversele teorii, 
propagînd teza pretinselor efec
te binefăcătoare ale prezenței 

..puterilor coloniale în tarile care 
nu și-au cucerit încă liberta
tea, arătînd că realitatea de
monstrează tocmai contrariul. 
Referindu-se la sprijinul acor
dat de România luptei popoare
lor pentru elibarere națională si 
dezvoltare independentă, vorbi
toarea a menționat prezența în 
amfiteatrele românești a unui 
număr însemnat de studenți din 
Africa, Asia și America Latină, 
care se pregătesc să devină ca
drele calificate necesare pro
gresului economiei, științei și 
culturii lor naționale.

în încheierea mitingului, par
ticipanții au adoptat o moțiune 
de solidaritate cu popoarele și 
tineretul din țările Asiei, Afri
cii și Americii Latine aflate în 
luptă împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru libertate și 
independență națională — mo
țiune ce urmează a fi transmi
să Federației Mondiale a Tine
retului Democrat și Uniunii In
ternaționale a Studenților.

La Muzeul Militar 
s-a deschis vineri la 
expoziția „Activitatea 
dului Comunist Român în ar
mată". Cuprinzînd un mare 
număr de documente originale, 
expoziția înfățișează momente 
din activitatea partidului în 
rîhdurile armatei în anii ile
galității, aspecte din timpul 
războiului antihitlerist, din 
timpul pregătirii și înfăptu
irii insurecției armate 
gust 1944, ca și din 
formării și întăririi 
noastre populare.

PRONOSPORT
1. Steaua — U-T.A.
2. F.C. Argeș — 

Progresul
3. C.F.R. Timișoara

— Jiul
4. S. C. Bacău — 

C.F.R. Cluj
Farul — Dinamo 
,,U“ Cluj — 
Petrolul
St. Roșu — Univ. 
Craiova
Lazio — Juventus

9. Napoli — Roma
10. Torino — Cagliari
11. Verona — Bologna 1X2
12. Catania — Milan 2

SAPTAMINA
VIITOAR
PE ECRANE

H

nici măcar atît. Cît despre re
țeaua telefonică respectivă — 
ar însemna să transcriem, în 
întregime, agenda cu coperți 
verzi a domnului George. Fluc
tuația permanentă la „cursuri" 
face dificilă, pentru moment, 
determinarea numărului exact 
al elevilor. Chiar dacă unii se 
retrăgeau după 2 — 3 lecții 
(vezi tariful : 20 lei ora pentru 
meditații în grup la clasele 
V — VIII, dar cu un minimum 
obligatoriu de 2 ore J 25 lei ora 
— pregătirea la admitere), 
chiar dacă alții părăseau „școa
la" dîndu-și seama că nu reali
zează progresele așteptate, to
tuși, cifra de 100 de elevi este 
modestă.

Dar ce conținea scrinul din 
holul mare ? Materialul didac
tic, desigur. 37 de culegeri de 
texte literare pentru analize 
gramaticale (epuizate în libră
rii), cîteva zeci de cursuri dac
tilografiate cuprinzînd texte de 
analize literare pentru clasele 
V—VIII, redactate de „ano
nimi", culegeri de probleme și 
exerciții de matematică și, 
chiar foi ștampilate, conținînd 
subiecte de examen — toate 
urmînd a fi vîndute cu supra- ’ 
preț elevilor.

După investigațiile noastre 
gazetărești — secția a V-a de 
miliție din I.M.M.B. a preluat 
operativ -cazul „trustului" de 
meditații. Stabilim, cu ajutorul 
ofițerilor de aici, 
spre edificarea 
Profesorul-patron 
GHE POPILEAN, 
Vladimirescu 32, 
tila), 37 de ani, fost instructor 
AVSAP la Sighet, șef oficiu 
ICIL Ia Videle, contabil lâ 
TAS Chegani. județul Constan
ța, contabil la UMG București. 
Pregătire : liceul la fără frec
vență. actualmente student în 
anul III la ASE, curs fără frec
vență. (pe ce bază oare ?). An
tecedente penale (condamnări 
pentru înșelăciune)...

★
„Cazul profesorului George" 

este, credem, un subiect serios 
de... meditație. El este semni-

ficativ pentru ilustrarea unei 
anumite ușurințe cu care se ac
ceptă de către părinți acest gen 
de pregătire destul de răspîndit 
și de pe urma căruia mulți 
caută să profite fără prea multe 
scrupule. Din păcate, în ultima 
vreme, practica meditațiilor a 
devenit o modă. Sînt numeroase 
ofertele, abil formulate — public 
sau în cercuri restrinse —, prin 
care reușita în diversele etape 
ale procesului de instruire și 
educație este, nici mai mult nici 
mai puțin promisă și garantată. 
Iar dac-ar fi să-i identificăm 
pe toți cei ce promit și garan
tează, să le cunoaștem califi
carea, competența, onestitatea, 
nu puțini, credem, ar semăna 
cu „George". Cum se explică 
însă apelul masiv la meditatori? 
Pe de o parte, desigur, nu în 
toate cazurile, peste tot, profe
sorii se achită de îndatoririle 
pe care le au. Există, fără în
doială, și cazuri în care nece
sitatea meditațiilor suplimentare 
este indiscutabilă, unii elevi a- 
vînd realmente nevoie de ore în 
plus pentru aprofundarea celor 
predate. Poate și aglomerarea 
cunoștințelor în cantități impo
sibil de asimilat este, în bună 
măsură, și ea de vină. în aceste 
condiții este oarecum explicabilă 
improvizarea unora în medita
tori de ocazie, apariția deselor 
cazuri de înșelare a bunei cre
dințe a solicitanților. Dar tocmai 
fiind conștienți de posibilitatea 
unor asemenea situații credem 
că este de datoria învățămîntn- 
lui însuși, răspunzător de cali
tatea instruirii în toate verigile 
sale, alături de ceilalți factori, 
cum sînt organizația U.T.C., de 
pionieri, familia să vegheze la 
modurile în care se rezolvă 
pregătirea în toate formele ei. 
Un rol deosebit îl pot avea co
lectivele studențești din ultimii 
ani de facultate : viitorii pro
fesori pot și trebuie să fie cei 
mai apropiați îndrumători ai 
organizațiilor U.T.C. ale elevilor, 
care, ele însele, ar fi normal să 
cunoască și cum și la cine se 
pregătesc elevii. Rolul familiei

este, de asemenea, esențial. Ni 
se pare, totuși, vinovată și ușu
rința cu care unii părinți își a- 
duceau copiii de mînă la „pro
fesorul George". Redăm un 
scurt dialog:

— Cum de ați poposit aici ? 
am întrebat noi, la puțin timp 
după ce profesorul „plecase"... 
(mai veneau, în șir, clienții !).

— Aranjasem la telefon lecții 
de trei ori pe săptămînă, inclu
siv duminica. Rodica are ,.4" pe 
ambele trimestre la română...

— Dar știți cine e domnul 
George ? Ce studii are ?

— E profesor ! Doar are anunț 
Ia „mica publicitate". Am ziarul 
la mine...

In orice caz, la telefonul- 
dispecer numărul 16 08 42 nu se 
mai primesc programări 1

Producție a studiourilor sovietice 
Regia : Gheorghi Kalatozișvili 

Cu t R. Cihikvadze, R. Kiknadze, A. Kurdiani 
V. Sulakvelidze

fi 
rativ dirijate 
bune de lucru. Se confirmă ast
fel încă o dată din plin justețea 
măsurilor luate în toamna trecu
tă pentru îmbunătățirea organi
zării unităților agricole.

Legătura organică pe ifinia res
ponsabilității între cooperativele 
agricole și stațiunile pentru me
canizarea agriculturii prin cadru 
nou organizatoric, respinge orice 
intenție de a lăsa lucrările la voia 
întîmplării, de a se manifesta ne
glijentă în calitatea lucrărilor. O 
dovadă în acest sens am întîlni- 
t-o la cooperativa agricolă din 
Ionești. Inginerul Liviu Po
pescu, șeful unei ferme, în

baza studierii terenului dirijase 
cu o seară înainte discurile și 
semănătorile într-o parcelă bună 
de lucru. A doua zi, directorul 
S.M.A. Costești, dintr-o veche 
obișnuință, neluînd legătura cu 
specialiștii unității, trimite de la 
sediul stațiunii o semănătoare pe 
o tarla despre care nu știa clacă 
e bună sau nu de lucru. Aduce 
de la magazia cooperativei să- 
mînța și dă ordin mecanizatoru
lui să intre în brazdă. Acesta 
execută ordinul și rezultatul : 
seara, din motiv de calitate, coo
perativa nu recepționează cele 25 
ha semănate. „A fost vina mea“, 
recunoștea Polifronie Stancu, di
rectorul S.M.A.

S-a produs o pagubă pe care 
cineva o va-plăti. Sigur nu pă-

gubind trebuie să ne conformăm 
dar tot la fel de sigur e că a 
doua oară această greșeală nu 
se va mai repeta după cum tot 
la fel există siguranța că același 
director în urma apelurilor coo
perativelor din raza unității ce o 
conduce va lua măsurile ca ele
vii practicanți să fie folosiți pe 
tractoarele care nu au încă me
canizatori salariați. Cooperativele 
solicită acest lucru, la fel șefii 
secțiilor de mecanizare care sînt 
convinși că astfel vor putea fo
losi mai intens discurile, oricum 
insuficiente, pentru că prin pre
gătirea terenului se creează un 
front mai mare de lucru semănă
torilor ce sînt nevoite să înregis
treze încă ore bune de lucru în 
staționare.

Cu un sprijin mai substanțial 
din partea organelor agricole ju
dețene se poate înlătura cît mai 
rapid și acest neajuns, pot fi evi
tate eventualele greșeli ce ar pu
tea apare în detrimentul calității 
•și în alte locuri.



Delegația română la Congresul
Partidului Comunist Bulgar

in vizită la Cabrovo
SOFIA 23 — Trimișii spe

ciali Agerpres, D. Ținu și C. 
Amariței, transmit :

în pregrarm?.! delegației Parti
dului Comunist Român. con
dusă de tovarășul Gheorghc 
Pană, care participă la Con
gresul al X-lea al P.C. Bulgar, 
a fost înscrisă vineri o vizită 
în localitatea Gabrovo, reșe
dința județului cu același nume, 

.situat în partea centrală a Bul- 

.gariei.
Drumul dc la Sofia la Ga- 

’brovo trece peste pasul Șipea. 
devenit memorabil datorită 
luptelor grele duse aici in 
timpul războiului de eliberare 
a Bulgariei de sub jugul oto
man. La Mausoleul ridicat în 
memoria luptătorilor căzuți în 
aceste locuri în 
delegația română 
coroană de flori 
locul unde, acum 
secol, s-a dat una 
hotărîtoare ale războiului ruso- 
turc la care a participat și ar
mata română.

La sosirea in orașul Gabrovo, 
delegația română a fost in- 
timpinat.ă de numeroși cetățeni 
care au făcut oaspeților o pri
mire călduroasă ; un cuvint de 
burț sosit a fost adresat de se
cretarul Comitetului, orășenesc 
de partid, Andrei Glțenev.

ȚNipă-amiază. delegația Parti
dului Comunist Român. însoțită 
de Marii Ivanov, ministrul_con- 
strucțiilor de mașini al ~ ~ 
Bulgaria. Spas Gospodov,

-sadorul R. P. Bulgaria la 
’rești, și de reprezexitanți
ganelor locale de partid 
stat, au făcut o vizită la 
de electropalane,

august 1877, 
depune o 

și vizitează 
aproape un 
din bătăliile

R. P. 
amba- 
Bucu- 
ai or-
și de 
Uzina 

care exportă

peste 95 la sută din producția 
sa ; aici oaspeții români au 
luat cunoștință de procesul de 
producție cu un înalt grad de 
specializare din principalele 
secții, alături de care se află 
altele în plină construcție.

In cadrul mitingului ce a 
avut loc în incinta uzinei, a 
luat cuvîntul secretarul Comi
tetului de partid. Hristo Sta- 
nev. care a salutat prezența 
delegației române în mijlocul 
colectivului întreprinderii. a- 
preciind-o ca pe o manifestare 
a relațiilor frățești dintre P.C.R. 
și P.C. Bulgar, dintre poooarele 
român și bulgar. A vorbit apoi 
muncitorul Marjn Păunov. Vor
bitorul a subliniat că poporul 
bulgar nu va uita niciodată 
fantul că mulți din fiii săi re
voluționari au găsit adăDOst pe 
pămîntul României, că mulți 
români si-au dat viața la Plevna 
și Grivița, în războiul nentru 
eliberarea națională a Bulga
riei. El s-a referit, apoi, la re
lațiile în continuă dezvoltare 
din> anii socialismului, la pers- 
nectîvele deschise de noul Tra
tat de prietenie, colaborare și a- 
sistentă mutuală dintre Româ
nia și Bulgaria. Din partea or
ganizației de tineret a vorbit 
muncitoarea Margarita Koleva.

Luînd 
Gheorghe 
lectivului 
rășesc al 
Comunist 
mit pentru ...........—
ce i-a fost rezervată la Gabrovo. 
Vorbitorul a evocat. în conti
nuare legăturile tradiționale ce 
unesc popoarele român și bul
gar. ridicarea pe o treaptă su
perioară, in anii socialismului,

cuvîntul, tovarășul 
Pană a adresat co- 
uzinei salutul tovă- 
delegației Partidului 
Român și a mulțu- 

primirea ^cordială

a prieteniei româno-bulgare. 
„Tntilnirea noastră de azi — a 
spus vorbitorul — este încă o 
expresie a relațiilor dc priete
nie frățească ce leagă de se
cole cele două popoare ale noa
stre. Nenumărate și mereu vii 
sînt momentele de întrajuto
rare in lupta comună împotriva 
dominației străine, pentru do- 
bîndirea neatirnării și elibera
rea socială, pentru transforma
rea revoluționară a societății, 
în condițiile construirii socia
lismului. prietenia româno-bul- 
gară înflorește pe fundamentul 

, trainic al comunității orîndui- 
rii sociale, țelurilor și idealu
rilor comune, ideologiei mar- 
xist-leniniste și internaționalis
mului socialist. Relevăm in mod 
deosebit faptul că, în cadrul 
schimburilor economice dintre 
România și Bulgaria, un loc tot 
mai important il ocupă produ
sele industriei constructoare de
mașini. Vizita în uzina dv. ne-a 
arătat, o dată în plus, ce largi 
posibilități de cooperare reci- 
proc-avantajoasă oferă econo
miile țărilor noastre vecine, in 
plină dezvoltare".

în încheiere, tovarășul Gheor- 
ghe Pană a subliniat că Parti
dul Comunist Român, guvernul 
țării noastre, poporul român, vor 
acționa și in viitor pentru ex
tinderea și diversificarea cola
borării dintre 
garia. Sîntem 
sta servește 
două popoare
tăririi continue a prieteniei tra
diționale româno-bulgare, cau
zei unității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și munci
torești, păcii în lumea întreagă.

Mitingul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

In cursul aceleiași zile, dele
gația P.C.R. a făcut o vizită la 
Muzeul etnografic, organizat în 
ultimii ani la Gabrovo. Seara, 
în cinstea oaspeților români a 
avut loc un concert festiv.

România și Bul- 
convinși că acea- 
interesele celor 
ale noastre, în-

A

In intimpi
narea semi
centenarului

P. C. R.
în cadrul manifestărilor orga

nizate cu prilejul aniversării se
micentenarului Partidului Co
munist Român, ambasadorul 
României la Belgrad, Vasile 
Șandru, a ținut vineri o confe
rință de presă la care au parti
cipat ziariști de la principalele 
cotidiene și publicații periodice, 
de la radioteleviziunea iugo
slavă, precum și corespondenți 
străini acreditați la Belgrad. 
Ambasadorul român a vorbit 
despre însemnătatea actului is
toric al înființării P.C.R., despre 
lupta dusă de oamenii muncii 
din România, sub conducerea 
comuniștilor, pentru eliberarea 
socială și națională, despre re
zultatele obținute în opera de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, precum 
și despre activitatea internațio
nală a P.C.R.

ÎNCHEIEREA
CONGRESULUI

TINERETULUI
SUDANEZ

La Khartum s-au încheiat 
lucrările celui de-al III-lea 
congres al Uniunii Tineretu
lui Sudanez la care au parti
cipat reprezentanți ai Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat, precum și dele
gați ai organizațiilor de tine
ret din diverse țări din Euro
pa, Asia și Africa.

Din România a participat o 
delegație a C.C. al U.T.C., 
condusă de Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

Criză de guvern in Belgia ?
Belgia se află din nou 

în pragul unei crize mi
nisteriale ca urmare a 
reapariției disensiunilor 
între membrii actualului 
guvern de coaliție format 
din social-crcștini și so
cialiști.

De data aceasta sînt remarcate 
păreri deosebite în legătură 
cu proiectul de lege privind 
controlul prețurilor inițiat de 
vicepremierul Andră Cools.

Proiectul de lege al socialiști
lor este destinat să combată in
flația. El prevede o serie de

măsuri severe, cum ar fi, spre 
exemplu, închiderea pe o pe
rioadă de cinci zile a tuturor în
treprinderilor care refuză să 
pună în aplicare controlul asu
pra prețurilor. Proiectul a fost 
elaborat la - cererea sindicatelor 
pentru ’ a pune • c.âpăt creșterii 
rapide a prețurilor. El este spri
jinit de puternica Confederație 
Generală a Muncii dc tendință 
socialistă. împotriva proiectului 
se ridică cercurile economice și 
financiare, partidul social-creș- 
tin, care consideră acest proiect 
drept un atentat la inițiativa 
particulară".

„SOIUZ-10" PE ORBITĂ!
• LA BORDUL NAVEI COSMICE SE AFLĂ TREI COSMONAUȚI

• VOR FI EFECTUATE EXPERIENȚE COMUNE

ȘTIINȚIFICĂ ORBITALĂ „SALIUT“

La 23 aprilie, ora 01.54, în Uniunea Sovietică a fost lansată 
nava cosmică „Soiuz-10", pilotată de colonel Vladimir Șatalov 
(comandant), inginerul de bord Alexei Eliseev și inginerul ex
perimentator Nikolai Rukavișnikov. La 
fost plasată pe orbita antecalculată de 
Pămîntului.

ora 02.03, nava 
satelitul artificial

a 
al

CU STATIA

două ori 
Sovietice,

Șatalov

erou al U- I 
colonel- 1 

arc 43 o? 
primul său

tide comuniste și muncitorești 
prezenți la Congres.. Vineri dimineața, au conti- 

«nuat la Sofia lucrările Congre
sului al X-lea al P.C. Bulgar.

'Au luat cuvîntul Petar Danai- 
lov, prim-secretar al Comitetu
lui județean Ruse al P.C.B., 

-Stoianka Krîsteva, secretar al 
Comitetului orășenesc Pazardjik 
al P.C.B., Dimitar Dobrev, me
talurgist la Uzinele V. I. Lenin 
din județul Pernik, și Dimităr 
Dimitrov, prim-secretar al Co
mitetului județean Smolian al 
P.C.B. care au releva* succese
le dobîndite de oamenii mun
cii bulgari, precum și sarcinile 
care stau în fața Partidului și 
,a țării în perioada următorului 
plan cincinal.

Au rostit apoi cuvîntări de 
salut reprezentanți ai unor par-

★

Tn ședința de după-amiază au 
continuat dezbaterile pe margi
nea documentelor de lucru ale 
congresului. Au luat cuvîntul 
mai mulți delegați, printre care 
Ivan Panev, președintele Comi
tetului pentru problemele ti
neretului și sportului de pe 
lingă Consiliul de Miniștri, 
prim-secretar al C.C. al Uniu
nii Tineretului Comunist Dimi- 
trovist.

La Moscova a avut loc a 
31-a ședință a Consiliului 
3ăncii Internaționale de Co- 
aborare Economică.

Consiliul a examinat ra
portul conducerii administra- 
ive a băncii cu privire la 
ctivitatea ei în anul 1970, 

•■rocesul-verbal al ^omisiei 
de revizie, a aprobat rapor
tul, balanța băncii la 1 ianua
rie 1971, a adoptat o hotă- 
rîre cu privire la repartiza
rea beneficiilor pe anul 1970 
si a aprobat planul de cre
ditare al băncii pe anul 1971.

Ședința Consiliului s-a des
fășurat îhtr-o atmosferă de 
prietenie frățească și înțele
gere reciprocă deplină.

ACORD ECONOMIC 
PE TERMEN LUNG 

POLONO-BRITANIC
• MINIȘTRII COMERȚULUI 

EXTERIOR ai Angliei și Polo
niei au semnat, la Londra, un 
acord economic și comercial pe 
termen lung care, potrivit păre
rii presei poloneze, creează con
diții propice pentru înviorarea 
relațiilor dintre cele două țări. 
Părțile își acordă reciproc clauza 
națiunii celei mai favorizate, re
lațiile dintre cele două țări ur- 
mînd să fie bazate pe principiile 
GATT. Sc prevede înlăturarea 
limitărilor cantitative care mai 
există în relațiile polono-engleze 
la capitolul importurilor britani
ce din Polonia. Acordul prevede 
creșterea livrărilor de mașini și 
utilaje, precum și o serie de fa
cilități în sfera dezvoltării coo
perării industriale.

I► ►► 
►► ►►►
»
>

a exact un an după 
venirea ' —“
primului 
postbelic condus de 
Partidul Socialist 
Austriac, aproxima

tiv 5 miloane de alegători se 
vor prezenta duminică la urne 
pentru a desemna pe viitorul 
președinte al țării pentru vii
torii șase ani. Deși potrivit 
prevederilpr constituționale 
președintele Austriei are nu
mai o funcție reprezentativă, 
alegerea sa, fie și numai da
torită faptului că nu cade în 
sarcina parlamentului, ci a 
electoratului, joacă un rol 
important în viața politică 
austriacă, constituind întotdea
una un test al popularității 
partidelor, persoanelor și pro- 

• gramelor care-și dispută foto
liul prezidențial. Confruntarea 
principală a avut loc de regu
lă, și desigur firesc, între can- 
didații celor două mari parti-

la putere a 
guvern 

Socialist

heim bucurîndu-se de multă a- 
preciere (dovadă însăși de
semnarea sa de către cabinetul 
socialist drept candidat din 
partea Austriei la postul de 
secretar general al O.N.U. — 
candidatură care va fi, desi
gur, retrasa în eventualitatea 
unui succes al acestuia la ale
gerile prezidențiale) „calculul 
hîrtiei*’, ca să rămînem la ter
minologia sportivă, pare să 
indice mai degrabă o realege
re a lui Jonas. Căci, chiar 
dacă prestigiul personal al 
candidaților nu poate fl negli
jat, criteriul determinant este 
încă gruparea politică din ca
re aceștia fac parte. Or, de 
1?. trecerea în opoziție In pri
măvara anului trecut, P.P.A. 
traversează o criză care nu a 
scăpat observatorilor scenei 
politice austriece. Format din 
trei grupări de interese des
tul de eterogene (asociația a- 
gricultorilor, asociația munci-

W

Austriecii
la urne

de austriece — populist și so
cialist. De astă dată, această 
notă apare și mai pregnant 
.datorită faptului că P.P.A. și 
F.S.A. sînt singurele partide 
aflate în cursă, liberalii și co
muniștii renunțind la desem
narea unui candidat propriu 
și lăsînd alegătorilor lor drep
tul de a decide cui să acorde 
votul. Avînd în vedere cvasl- 
egalitatea de forțe dintre 
populiști ți socialiști (cabinetul 
Kreisky, după cum se știe mi
noritar, dispune de 81 de 
locuii în parlament față de 79 
ale P.P.A., menținîndu-se nu
mai datorită sprijinului tacit 
al celor 5 deputați liberali și 
prin teama populiștilor față de 
rezultatul unor eventuale noi 
alegeri) există situația puțin 
curioasă ca președintele care 
va fi ales la 25 aprilie să-și 
datoreze victoria în bună mă
sură voturilor clientelei electo
rale a. partidelor mici, aflate 
în poziția de arbitru al jocu
lui. Va favoriza acest „arbi
traj» pe candidatul socialist, 
actualul președinte Franz 
Jonas, sau pe cel populist, 
fostul ministru de externe 
Kurt Waldheim ? Pronosticuri
le sînt riscante. Deși din 
punct de vedere al persoanei 
populiștii au făcut probabil 
cea mai bună alegere. Wald-

torilor și funcționarilor și a- 
sociația economică) partidul 
populist și-a menținut coeziu
nea atîta vreme cît s-a aflat 
la putere. Dispariția acestui 
liant a scos la iveală diver
gențele de opinii și interese, 
declanșînd o criză de program 
și de conducere. După ce ex- 
cancelarul Klaus a demisionat 
din fruntea partidului, condu
cerea a fost preluată de Her
man Withalm, apreciat pe 
atunci „mina forte'* a, P.P.A. 
Nici acesta nu a reușit însă să 
înlăture criza, demisia sa fiind 
considerată iminentă (amînată 
se pare numai din cauza scru
tinului prezidențial). Nu se 
știe încă cine-i va urma. Criza 
P.F.A. fiind de notorietate 
publică, ea ar putea - crea în 
rîndul alegătorilor o anumită 
derută de pe urma căreia ar 
profita candidatul socialist. 
Beneficiind oricum de avan
tajul deținerii anterioare a 
funcției, pe care a exercitat-o 
cu succes, Jonas pare să por
nească cu șanse mai bune. 
Waldheim nu este însă nici
decum ieșit din cursă, așa în- 
cit abia numărătoarea voturi
lor va putea oferi răspunsul 
definitiv.

BAZIL ȘTEFAN

După cum transmite agenția 
TASS. lansarea navei ..Soiuz- 
10“ în spațiul circum terestru 
are ca scop efectuarea de expe
riențe comune cu stația științi
fică orbitală „Saliut". plasată 
pe orbită la 19 aprilie, verifi
carea complexă a sistemelor de 
bord perfecționate ale navei, 
punerea in continuare la punct 
a sistemelor de pilotare ma
nuală și automată, de orientare 
și de stabilizare a navei în di
ferite regimuri dc zbor, efectua
rea de cercetări medico-biolo- 
gice pentru studierea factorilor’ 
zborului cosmic asupra organis
mului uman.

încă din primele minute de 
zbor, se mențin legături stabile 
prin radio și televiziune. Starea 
sănătății cosmonauților este 
bună, sistemele de bord ale cos-' 
monavei ..Soiuz-10" funcționea
ză normal, in compartimente 
se mențin condiții apropiate de 
cele terestre.

Cosmonauții Șatalov. Eliseev 
și Rukavișnikov ' au trecut la 
îndeplinirea programului.

După cum transmite cores
pondentul agenției TASS. de la 
cosmodromul de pe care s-a 
efectuat lansarea navei, înainte 
de a porni în spațiu,
Șatalov a declarat că echipajul 
cosmonavei „Soiuz-10"

Vladimir

are de

un vast program deîndeplinit . _
cercetări și experiențe tehnico- 
științifice.

Agenția TASS transmite 
stația științifica orbitală 
liut“, plasată pe o orbită 
cumterestră la 19 aprilie 
iși continuă zborul.

Informațiile telemetrie© 
științifice parvenite de la 
dul stației se prelucrează 
Centrul de coordonare 
Sistemele de bord și 
științifice ale stației 
nează normal.

Punctele • terestre și 
de măsurători urmăresc , și diri
jează' in continuare zborul sta
ției.

că 
..Sa- 
cir- 
1971,

și bor- 
la 

și calcul.' 
aparatele 

funcțio-
maritime

La ora 18,30 (ora Bucureștiu- 
lui),’ nava cosmică sovietică 
„Șoiuz-1.0“ efectuase 11 rotații 
în jurul Pămîntului. Anterior, 
lâ 12,35 a fost efectuată o .co
recție a orbitei navei cosmice, 
Ia ,o comapdă provenită de la 
bordul vasului de cșrcețări 
științifice „Academicianul $er- 
ghei Korolev", intr-un moment 
în care „Soiuz-10“ se găsea în 
zona de radiovizibilitate de pe 
teritoriul Uniunii Sovietice. La 
rotația următoare, comandantul 
navei „Soiuz-10“, Vladimir Șa
talov, a procedat la orientarea 
aparatului cu ajutorul sistemu-

• Dc
niuaii 
Vladimir 
ani. El a efectuat ,--------
zbor orbital in luna ianuarie 
19fi9, la bordul navei cosmice 
,,Soiuz-4*'. împreună cu ec>i- ‘ 
pajul cosmonavei „£oiuz-5“, a i 
realizat apropierea navelor ; 
joncțiunea lor, creînd prima , 
stație experimentală cosmică 
din lume. Cel de-al doilea I 
zbor, l-a efectuat în 1969, fiind 
comandantul grupului de cos- ■ 
monave „Soiuz-6“, „Soiuz-7M și ] 
„Soluz-8".

• De două ori erou al Undu- j 
nii Sovietice, Alexei Eliseev j 
are 36 de ani. A efectuat pri- | 
mul său zbor cosmic în ianua- l 
rie 1969. Făcind parte din e- 
chipajul navei ,,Soiuz-5“, a 
realizat trecerea prin spațiu i 
dintr-o cosmonavă în alta, în ■ 
timpul zborului orbital al na- I 
velor „Soiuz-4“ și „Soiuz-5“. ; 
Tn luna octombrie 1969, a e- 
fectuat cel de-al doilea zbor 
cosmic ca inginer de bord al i 
navei ,,Soiuz-8“.

• inginerul experimentator 
Nikolai Rukavișnikov are 39 
de ani, este absolvent al In
stitutului de ingineri-fiz-lcieni,^ 
participind pentru prima oară
la un zbor cosmic circum- , 
terestru.

I

5“, a 
spațiu 
Ita, în ;

lui manual de dirijare. Apoi. în 
momentul stabilit, „Soiuz-10“ a 
trecut pe o nouă orbită. Ince- 
pînd de la ora 14,10 (ora Bucu- 
reștiului) cosmonauții s-au odih
nit. După ora 22,00 ci au început 
executarea unei serii de expe
rimente tehnico-științifice.

Pentru înfăptuirea 
dezarmării nucleare
Intervenția reprezentantului României 

in Comitetul pentru dezarmare
în ședința din 22 aprilie a Co

mitetului pentru dezarmare de 
la Geneva au luat cuvîntul șefii 
delegațiilor Angliei, Poloniei, 
Braziliei, Mexicului și Româ
niei.

In cuvîntul său, reprezentan
tul Republicii Socialiste Româ
nia, ambasadorul Ion Datcu. a 
reafirmat poziția guvernului ro
mân, care consideră că trebuie 
Să se pășească, fără întîrziere, 
la negocierea și adoptarea unui 
ansamblu coerent de măsuri în 
vederea interzicerii, sub toate 
aspectele, și excluderii totale a 
tutur-or armelor de nimicire in 
masă. în sfera cuprinzătoare 
a măsurilor avînd ca finalitate 
lichidarea mijloacelor de distru
gere în masă, România acordă 
o importanță de prim ordin de
zarmării nucleare și militează 
pentru angajarea de negocieri 
concrete și fructuoase în aceas-» 
tă direcție. De o însemnătate 
deosebită — a spus vorbitorul — 
sînt. după părerea guvernului 
român. interzicerea folosirii 
armelor nucleare, crearea de 
zone denuclearizate in diferite 
părți ale lumii, însoțite de ga
ranții - adecvate, interzicerea 
experiențelor subterane cu' arme 
nucleare, încetarea producției, 
reducerea și eliminarea stocu
rilor de asemenea arme și a

nucleare și militează

De o însemnătate

ORIENTUL 
APROPIAT
CONDIȚIILE R.A.U. PENTRU 

SOLUȚIONAREA PAȘNICĂ 
A CRIZEI

Subsecretarul de . stat egip
tean la Ministerul Afacerilor 
Externe,. Salah Gohar, i-a co
municat lui Michel Sterner,'re
prezentant al Departamentului 
de. Stat al S.U.A. care se află 
într-o vizită la Cairo, .condițiile 
egiptene pentru o soluționare 
pașnică a crizei din Orientul 
Apropiat — informează ziarul 
„AL GUMHURYA". Potrivit 
acestuia, subsecretarul de stat 
egiptean a precizat că Repu
blica Arabă Unită reclamă a- 
plicarea tuturor- prevederilor 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967 și 
consideră că nici o reglementare 
pașnică a crizei nu este posibilă 
fără retragerea tuturor trupelor 
israeliene din toate teritoriile 
arabe ocupate, pe liniile exis
tente înainte de 5 iunie 1967, și 
fără soluționarea problemei 
ar-abilpr palestinieni conform 
rezoluțiilor O.N.U. Redeschide
rea Canalului de Suez, arată în 
continuare ziarul, face parte din 
reglementarea globală stipulată 
în rezoluția Consiliului de Se
curitate. Republica Arabă Unită 
consideră că responsabilitatea 
aplicării tuturor articolelor re
zoluției Consiliului de Securi
tate incumbă lui Gunnar Ja
rring, mediatorul O.N.U în 
Orientul Apropiat. Ea preci
zează că toate contactele refe
ritoare la soluționarea pașnică 
a crizei trebuie să se desfășoare 
in cadrul Națiunilor Unite, prin 
intermediul lui Gunnar Jarring.

mijloacelor de transportare
acestora la țintă. Sarcina actua
lei etape in care se află lucră
rile Comitetului pentru dezar
mare este de a se trece de la 
declarațiile de intenții în fa
voarea dezarmării nucleare, La 
transpunerea in fapt a aces
tora.

România, a arătat vorbitorul, 
apreciază că in stabilirea măsu
rilor ce se impun a fi negociate 
cu prioritate în cadrul Comite
tului, cit și in dimensionarea și 
orientarea eforturilor acestui 
organism, trebuie avută per
manent in • vedere cerința înde
plinirii 
juridice ferm asumate 
tratatul de r.-----
scriindu-se pe 
de natură să ______
la reducerea și înlăturarea pri
mejdiei atomice, consacrarea 
printr-un instrument juridic in
ternațional a interdicției expre
se a folosirii armelor nucleare 
ar oferi o soluție adecvată ches
tiunii garanțiilor de securitate 
pentru toate statele neposesoare 
de aceste arme, pe care trata
tul de neproliferare a lăsat-o 
deschisă, a relevat Ion Datcu. 
El a relevat, de asemenea, că 
propunerea guvernului român 
privind asumarea, printr-un in
strument cu forțai obligatorie și 
vocație universală, a unor an
gajamente ferme de nerecurgere 
la forță și la amenințarea cu 
folosirea ei, de neamestec, sub 
nici o formă și în nici o împre
jurare. in treburile interne ale 
altor state se înscrie în cadrul 
preocupărilor vizind excluderea 
forței din raporturile dintre na
țiuni și așezarea acestora pe 
temelia trainică a normelor 
dreptului internațional.

Referindu-se la prohibirea 
armelor chimice și bacteriolo
gice. vorbitorul a arătat că 
România considera necesară in
terzicerea și lichidarea totală a 
acestor arme. Comitetul, a spus 
el, ar putea înfăptui un prim ■ 
pas in această direcție, nego
ciind, în actuala etapă, proiec
tul convenției cu privire la. ar
mele bacteriologice și toxice.

întocmai a obligațiilor 
prin, 

neproliferare. în- 
linia acțiunilor 

contribuie direct

Situația
din Pakistan

Informații difuzate joi de 
Agenția pakistaneză de presa 
relevă că aproape toate punc
tele principale din zona de 
vest a provinciei răsăritene se 
află sub controlul aripatei pa
kistaneze. în diferite orașe 
din districtele de frontieră — 
Jessore, Kushtia și Khulna — 
situația revine la normal. Ar
mata deține controlul ferm a- 
supra orașelor Benapol, Chau- 
danga, Meherpur, Chusgachs 
și Darsana. Miercuri, forțele 
armate ale guvernului central 
au intrat .în localitatea Sta- 
khira, situată la aproximativ 
10 kilometri de frontiera in- 
do-pakistaneză „‘fără a în
tâmpina vreo rezistență".

La Dacca, situația revine 
la normal o dată cu reîntoar
cerea în oraș a majorității lo
cuitorilor.

Delegația Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Virgil 
Trofin, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., 
s-a intîlnit, joi seară, cu to
varășul George Seguy, se
cretar general al Confedera
ției Generale a Muncii din 
Franța.

PREMIERUL FRANCEZ 
TN IUGOSLAVIA

• PREȘEDINTELE R.S.F. 
IUGOSLAVIA, Iosip Broz Tito, 
l-a primit vineri pe șeful gu
vernului francez, Jacques Cha- 
ban-Delmas, și a avut cu a- 
cșsta o convorbire prietenească 
— informează agenția TANIUG. 
Cu acest prilej, au fost abor
date probleme privind situația 
din Europa, activitatea legată 
de pregătirea conferinței gene
ral europene pentru securitate 
și colaborare, situația din re
giunea Mării Mediterane, din 
Orientul Apropiat, precum și 
alte aspecte ale situației inter
naționale.

ZECE ANI DE LA FĂURIREA UNIUNII TINERETULUI 
PENTRU ELIBERARE DIN VIETNAMUL DE SUD

Tineretul unui popor
Un operator curajos a strîns pe peliculă imaginile unei 

crtncene bătălii. Undeva, în jungla sud-vietnameză, printre 
copaci puternici pe umerii cărora cerul pârea să se sprijine, 
un detașament al forțelor patriotice a surprins o unitate ina
mica, nimicind-o. Aparatul de filmat s-a oprit asupra chipuri
lor învingătorilor. Fetele le divulgau tinerețea. Băieți scunzi, 
slăbuți, cu ochii vii, pătrunzători și cu un zîmbet puțin stin
gher priveau către operator. Acești eroi anonimi, care consi
derau sacrificiul drept un gest firesc, subliniaseră într-o frază 
că sînt ............................ * ’ ’** “ *” '
namul

membri ai Uniunii tineretului pentru eliberare din Viet- 
de sud.

erou

N e amintim de chipu
rile acelea tinere de 
pe ecran acum cind 
calendarul consem
nează împlinirea a 
zece ani de la făuri

rea Uniunii tineretului pentru 
eliberare din Vietnamul dc sud. 
La 24 aprilie 1961, în condițiile 
în care populația sud-vietname- 
ză se afla angajată înti-o lupta 
indirjită pentru apărarea ființei 
naționale, pentru dreptul la in
dependență și la suveranitate, 
exponenții generației tinere ce 
trăiește pe acest însingerat pă- 
mînt au decis să constituie o 
puternică organizație, care să 
se «afirme în frontul larg al for
țelor patriotice. Țelul noii

sigură aprovizionarea frontului 
cu muniții și alimente, desfă
șoară activități pe plan social- 
cultural și împiedică recrutările 
forțate în armata marionetă a 
lui Thieu-Ky. Faptele vitejești 
ale tinerilor patrioți sud-vietna- 
mezi au devenit legendare.

Patru cincimi din teritoriul 
Vietnamului de sud și două 
treimi din populație — iată di
mensiunile zonelor eliberate, 
ceea ce indică proporțiile muncii 
desfășurate pentru construirea 
unei vieți noi. Aceste eforturi 
se desfășoară în condiții neîn
chipuit de grele. După cum 
arăta doamna Nguyen Thi Binll, 
ministrul de externe al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al

• UN COMUNICAT OFICIAL, 
publicat după anunțarea morții 
dictatorului haitian Francois Du
valier, precizează că noul șef al 
statului este fiul defunctului 
președinte, Jean Claude Duvalier, 
în prima sa cuvîntare rostită la 
posturile de radio, noul președin
te a declarat că va continua pro
gramul de guvernare al tatălui 
său.

SCURT

DUPĂ MOARTEA LUI 
DUVALIER

• DELEGAȚII CARE PARTI
CIPĂ la Conferința tineretului 
american, convocată de Casa 
Albă' pentru a analiza preocupă
rile tinerilor djn S.U.A., au a- 
doptat cu mare majoritate de vo
turi o rezoluție care recoman
dă guvernului retragerea, pînă 
la 31 decembrie a.c., a tuturor 
forțelor americane din Asia 
sud-est.

DEMONSTRAȚII 
STUDENȚEȘTI 

LA LIMA

de

ZI• PENTRU A DOUA 
CONSECUTIV, studenții Uni
versității din Lima au organi
zat ieri demonstrații în spriji
nul revendicărilor lor privind 
autonomia universitară. Poliția 
a intervenit arestînd 80 de per
soane. S-au produs incidente 
soldate cu răniți în rîndul stu
denților și polițiștilor.

• AGENȚIA CHINA NOUĂ 
anunță că. la 22 aprilie, un avion 
militar american a pătruns de 
cinci ori in spațiul aerian al 
R.P. Chineze, intr-o zonă situată 
in provincia Guandun. Un pur
tător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe a fost auto
rizat să adreseze un avertisment 
in legătură cu această acțiune 
de provocare a avionului mili
tar american.

ganizații era acela de a strînge 
laolaltă toate forțele tineretului 
devotate idealurilor de indepen
dență, democrație, pace, neutra
litate, prosperitate și unificare 
pașnică a patriei. Făcind parte 
din Frontul Național de Elibe
rare, reprezentantul autentic al 
populației sud-vietnameze, U- 
niunea tineretului pentru elibe
rare din Vietnamul de sud aduce 
o importantă contribuție la ma
rea bătălie împotriva agresiunii 
americane. Nenumărați tineri 
s-au înrolat în armata populară 
de eliberare și din rindurile lor 
au ieșit eroi al căror nume va 
rămîne neșters în istoria zbu
ciumată a Vietnamului. Tinerii 
sînt prezenți pretutindeni, dove
dind eroism și devotament fată 
de cauza poporului : in delta 
Mekongului, pe platourile înalte 
sau chiar în orașele controlate 
de dușman. Tinerii acționează 
pe front, ca și în zonele elibe
rate, îndeplinesc sarcinile lup
tătorilor cu arma în mină, ca și 
misiunile la fel de dificile ale 
celor ce făuresc noua putere 
populară. în prezent, membrii 
organizației sînt antrenați în 
mișcarea „celor cinci asalturi". 
Ei au sarcini în cinci direcții 
importante : nimicirea inamicu
lui. înrolarea în armata popu
lară, lupta politică, susținerea 
frontului, creșterea producției 
agricole. Membrii organizației 
sînt printre primii ce se înscriu 
atit în trupele patriotice regu
late, cit și în cele de guerilă, a-

Republicii Vietnamului de sud, 
trupele americane au lansat in 
ultimii ani peste 5 000 000 tone 
bombe, adică de 3,5 ori tonajul 
bombelor lansate in întreaga 
Europă in cel de al doilea 
război mondial. Dar nici bom
bele. nici substanțele toxice și 
nici masacre de genul celor de 
la Song My nu pot să înăbușe 
lupta dreaptă a populației sud- 
vietnameze.

Intervenționiștii străini se gă
sesc intr-un impas militar și po
litic. Escaladarea războiului in 
întreaga peninsulă indochineză 
nu le-a adus decît amărăciunea 
infringerilor. Desfășurarea eve
nimentelor demonstrează cu cla
ritate că un popor care își apără 
libertatea și demnitatea naționa
lă, care este însuflețit de idea
luri nobile și este capabil de 
orice jertfe pentru împlinirea a-

cestor idealuri, nu poate fi bi
ruit. In epoca noastră, dictatul 
imperialist, amestecul in aface
rile interne ale statelor reprezin
tă o politică anacronică, desti
nată eșecurilor. Formulele de 
„vietnamizare" elaborate la 
Washington nu constituie altceva 
decît o modalitate camuflată de 
a continua o intervenție falimen
tară. Esențială pentru reglemen
tarea problemei vietnameze este 
retragerea imediată, necondițio
nată și totală a trupelor S.U.A. 
și ale sateliților lor angajați în 
aventura din Vietnamul de sud. 
Nu pot fi reglementate proble
mele din această parte a lumii 
fără respectarea strictă a drep
turilor naționale ale poporului 
vietnamez.

Populația sud-vietnameză este 
ferm hotărîlă să lupte pînă la 
victoria finală. Starea de spirit 
din rîndul tineretului o reflectă 
nu numai prezența masivă a ti
nerilor in rîndul forțelor patrio
tice, spiritul lor de sacrificiu, ci 
și energia cu care se desfășoară 
manifestațiile de protest ale stu
denților și ale altor tineri la. 
Saigon și în diferite orașe sud- 
vietnameze. Tineretul sud-viet- 
nainez dorește pacea, dar o pace 
în independență și libertate. 
Pentru viitorul pașnic al patrie» 
sale, pentru ca miine orașele și 
satele vietnameze să cunoască 
bucuria construcției pașnice, a- 
cest tineret luptă cu arma in 
mină si se dovedește capabil de 
orice fel de jertfe.

Poporul român și tinăra sa ge
nerație s-au situat și se situează 
neabătut de partea eroicului po
por vietnamez, exprimînd depli
na solidaritate cu cauza sa 
dreaptă. Tineretul nostru urmă
rește cu admirație și simpatie 
lupta curajoasă a patrioților 
sud-vietnamezi. se bucură sin
cer dc succesele răsunătoare re
purtate dc ei. Cel de al IX-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist a dat expresie senti
mentelor care animă tineretul 
român și în moțiunea adoptată 
a reafirmat solidaritatea sa mi
litantă cu tineretul și poporul 
vietnamez, ca și cu celelalte po
poare luptătoare din Indochina. 
Soluția globală în 10 puncte și 
inițiativa în 8 puncte ale Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud 
oferă o bază justă, rațională și 
echitabilă pentru soluționarea pe 
cale politică a problemei vietna
meze.

La aniversarea unui deceniu 
de existență a Uniunii tineretu
lui pentru eliberare din Vietna
mul de sud, ne exprimam pro
funda convingere că lupt.'' 
dreaptă a populației sud-vietna 
meze, a tuturor popoarelor Ir 
dochinei. va triumfa, că rr 
meniul victoriei se apropie.

M. K4MUR^

Cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a creării Uniunii tineretului 
pentru eliberare din Vietnamul de sud, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist din România a trimis acestei organizații, 
o telegramă în cari se spune printre altele

„Activitatea Uniunii tineretului pentru eliberare din Vietnamul 
de sud a fost și este strîns legată de cele mai remarcabile momente 
ale luptei eroice a poporului vietnamez împotriva agresorilor ame
ricani, pentru independența, suveranitatea și integritatea patriei.

Folosim această ocazie pentru a reafirma sprijinul nostru deplin 
și solidaritatea internationalists cu lupta justă a tineretului, a 
întregului popor din Vietnamul de sud împotriva agresiunii impe
rialiste a S.U.A. și cerem cu hotărîre să se pună capăt agresiunii, 
să fie retrase trupele americane și satelite din Vietnamul de suci, 
să se respecte dreptul inalienabil al poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta, fără nici un amestec străin**.
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