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ȘANTIERELE INDUSTRIALE ?
PE LINIEPE ȘANTIER»>1

ÎN VORBE:!

CUM ESTE ASIGURATĂ

ÎN FAPTE:

FORȚA DE MUNCĂ PE

• Continuitatea în aprofundarea 
și aplicarea hotărîrilor Congresului

«TELEX U.T.C.

REȚEAUA BAZELOR TURISTICE din învă- 
țămintul de cultură generală pentru orga
nizarea excursiilor interjudețene în vara 
anului T971.
REȚEAUA TABERELOR ȘCOLARE pentru 
elevii din învățămîntul de cultură genera
lă, pedagogic si de artă — în vara anului 
1971

Proletari din toate tarile, uniți-vă 1

ORGAN CENTRAL
v - .tr, 1 x
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pentru foraj și extracții — O INDUSTRIE 

CARE NU FOLOSEȘTE NICI O LICENȚĂ.

Foto : EMIL COJOC ARU

Studenții anului I, de la Fa
cultatea de Agricultură, Uni
versitatea din Craiova, la o 

oră de laborator

■ ȘANTIER ESTE Eltll CU ZERO
DE iNVĂȚĂMiNT ACTIVITATEA

A

Un an de la constituirea Șantierului Național al tineretului

pe unul dintre cele mai mari șantiere de irigații

De la început 
menționăm că 
biectivele economice 
construiesc pe platforma in
dustrială a orașului Alexan
dria : Uzina de pupitre și pa
nouri electrice, Fabrica „Islaz" 
precum și celelalte, lucrările 
se desfășoară conform grafi
celor, nu s-a înregistrat nici 
o rămînere în urmă, planul 
fiind realizat lună de lună. A 
doua precizare, la fel de im
portantă se referă la forța de 
muncă : șantierul 1 nu mai 
face angajări decît în limitele 
fluctuației, considerîndu-se că 
problema forței de muncă e 
rezolvată. De ce insistăm to
tuși asupra acestei probleme ? 
In primul rînd pentru că peste 
30 la sută din necesarul de 
muncitori calificați sînt neca
lificați. Mai exact. 172 munci
tori necalificați sînt angajați 
în prezent ca dulgheri, zidari, 
betoniști sau asfaltatori. In a- 
ceste condiții, cum de a fost 
posibilă totuși realizarea și 
chiar depășirea planului ? Si
tuația se cere explicată. Apoi, 
încă de la începutul documen
tării. maistrul Paraschiv Pa- 
raschiv ne-a informat că .,pe 
șantier se califică muncitori în 
toate meseriile deficitare. în
vață meserie pe lingă cei cali
ficați. Apoi dau un examen și 
primesc acte de calificare". 
Voiam să vedem cum se des
fășoară această pregătire a 
muncitorilor, în ce măsură re-

I. MORARU

trebuie 
la toate 

care se

(Continuare tn pag. a IlI-a)

Ancheta noastră :
■ „EXISTĂ UN SECRET 1
■ AL CELEBRITĂȚII?"1 

— răspunde ALFRED I 
KASTLER, laureat al1

| Premiului Nobel.

Manuc ?
în urmă cu decenii, Bucu- 

reștiul se cuibărea în conștiința 
localnicului sau a celui străin de 
aceste meleaguri prin cîteva 
„colțuri cu personalitate". Unul 
dintre acestea, amintit frecvent 
de memorialele de călătorie și 
prezent pînă astăzi ca punct de 
referință pentru radiografia ur
bană a orașului, este vechiul vad 
comercial înfiripat în jurul stră
moșului edilitar al Capitalei, ha
nul lui Manuc. Străduțele înco
vrigate, care au crescut casă cu 
casă — sau prăvălie cu prăvă
lie — sfidînd consecvent orice 
concepție urbanistică, care și-au 
luat nume după meseria celor 
care s-au statornicit acolo — 
blănari, șepcari, șelari, băcani 
etc. — confereau teritoriului si
tuat în imediata vecinătate a 
Dîmboviței un aer de o neîn
chipuită savoare. își dăduse în- 
tîlnire acolo lumea multicoloră 
a Bucureștiului, se întretăiau 
pînă tîrziu în noapte glasurile 
negustorilor care își lăudau mar-

fa cu cele ale chefliilor rămași 
să bea aldămașul în apropierea 
locului unde au încheiat o afa
cere; mirosul tare al usturoiului 
care se ridica de pe grătarele 
doldora de mititei concura în 
intensitate pe cel al vinului ce- 
puit cu grijă, după vechime și 
aromă, în pivnițele cîrciumari- 
lor.

Blănari, Șepcari, Șelari, Ga
broveni, Băcani, Covaci...

Ideea de a reda vechiului vad 
comercial funcționalitatea și de 
a adăuga Capitalei un crîmpei 
de pitoresc la care renunțase 
fără voie a concentrat pe arte
rele vecine Lipscanilor o armată 
de meșteri de tot felul, che
mați să reconstituie creator ve
chiul cartier.

Astăzi, străzile au din 
personalitate: Gabroveni
strada cooperației meșteșugă-

nou 
este

S. SOFIA

(Continuare in pag. a Il-a)

Convorbiri intre delegația Partidului
Comunist Român și delegația

7

Partidului Comunist Finlandez
Vineri, la sediul C.C. al P.C.R., 

au avut loc convorbiri între de
legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, și delegația Partidului Co
munist Finlandez, condusă de to
varășul Arvo Aalto, secretar ge
neral al Partidului Comunist Fin
landez.

La convorbiri au participat :
— din partea Partidului Co

munist Român tovarășii Paul Ni? 
culeseu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C. C. al 
P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Petre Constantin, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

— din partea Partidului Comu
nist Finlandez tovarășii Ossi 
Nunninen, secretar al Comitetu
lui Central al P. C. Finlandez, și 
Kerttu Vainio, secretar al Comi
tetului districtual Helsinki al 
P.C. Finlandez.

Cu acest prilej s-a efectuat o 
informare reciprocă asupra acti
vității celor două partide și s-a 
exprimat hotărîrea comună de a 
dezvolta relațiile dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Finlandez, dintre Repu
blica Socialistă România și Fin
landa. De asemenea, s-a făcut un 
schimb de păreri asupra securită
ții europene și a altor aspecte 
ale situației internaționale actua
le, ale mișcării comuniste și mun
citorești.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Primirea de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
a delegației

Socialist
Vineri după-amiază, tovarășul 

Nioolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit delegația Partidu
lui Socialist Italian, condusă de 
tovarășul Luciano De Pascalis, 
membru al Direcțiunii P.S.I., 
care face o vizită de prietenie 
în țara noastră. Din delegația 
P.S.I. fac parte tovarășii Antonio 
Landolfi și Pietro Lezzi, membri 
ai Direcțiunii P.S.I., Alessandro 
Fabri, șef al Secției Administra
tive a P.S.I.

La primire au participat tova
rășii Paul Nioulescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Emil Dragă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., loan 
Cîrcei, membru al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Partidului
Italian
în cursul convorbirilor s-a 

realizat un schimb de informa
ții asupra activității interne și 
externe desfășurate de Partidul 
Comunist Român și Partidul So
cialist Italian.

Totodată, s-a subliniat dorința 
ambelor partide de a dezvolta 
în continuare raporturile de prie
tenie dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Ita
lian. t)e asemenea, s-a subliniat 
hotărîrea celor două partide de 
a acționa și în viitor pentru ex
tinderea relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Ita
lia.

In cadrul discuțiilor, s-a efec
tuat un schimb de păreri asupra 
unor probleme ale securității eu
ropene, ale situației internaționa
le și ale mișcării muncitorești.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
ambianță de prietenie și cor
dialitate.

INTERVIUL
acordat de președintele

Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU,
Televiziunii a ll-a din R. F.

Dupâ cum s-a anunțat, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit la 
13 mai pe Hans Albert, șeful biroului din Viena al Televiziunii 
a ll-a din R.F. a Germaniei și a acordat acestei televiziuni un 
interviu filmat. . .

Vineri seara, interviul a fost transmis de Televiziunea a ll-a 
a R.F. a Germaniei. 

a Germaniei

CAREU FESTIV
ÎN VALEA CARASU

Acum, în cumpănă de mai, careu festiv al 
brigadierilor de pe Șantierul Național al Ti
neretului Valea Carasu. Evenimentul mar
chează cea de-a 365-a zi de cînd munca, hăr
nicia și entuziasmul sint atribute cotidiene 
ale purtătorilor salopetelor albastre. Careul 
cuprinde pe cei aproape două mii de tineri, 
jumătate 
obiectiv
raportate. Aliniați sub drapelul patriei flutu- 
rînd pe catarg, brigadierii prezintă bilanțul

din constructorii importantului 
economic, coautori ai înfăptuirilor

•
muncii de un an depusă de-a lungul cana
lului magistral — imens copac cu rădăcina 
înfiptă în Dunăre, la Cernavodă, și cu cren
gile ramificate pe o arie însumind 1877 de 
kilometri pătrați, la realizarea celor șaizeci 
de puternice stații de pompare, la mișcarea 
după nevoi a nu mai puțin decit 32 de mi
lioane metri cubi de pămînt. DESPRE OA
MENII ACESTUI ȘANTIER ȘI DESPRE 
FAPTELE LOB, UN REPORTAJ IN PAGINA 
A 3-A.

ÎNTREBARE:
Domnule președinte, apro

piata vizită oficială a pre
ședintelui nostru federal în 
România constituie o dovadă 
a relațiilor bune existente în
tre cele două state. îmi~ per
miteți să vă întreb, după pa
tru ani de la schimbul de am
basadori între București și 
Bonn, dacă așteptările româ
nești de atunci au fost reali
zate ?

RĂSPUNS:
într-adevăr, vizita președin

telui Heinemann în România 
constituie o dovadă a bunelor 
relații dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Federală a Germaniei.

în legătură cu însemnătatea 
schimburilor de ambasadori 
dintre București și Bonn con
sider că, în linii generale, a- 
ccstea au avut o influență po
zitivă atît în privința relații
lor dintre țările noastre, cit și 
în ce privește cursul de destin
dere în Europa, de normalizare 
a relațiilor dintre statele con
tinentului nostru, pornindu-se 
de Ia recunoașterea realități
lor care s-au creat după cel 
de-al doilea război mondial.

Desigur, n-aș putea spune că 
toate așteptările României au 
fost pe deplin realizate. în pri
mul rind, consider că înseși 
raporturile bilaterale puteau, 
și pot, să se dezvolte mai

mult ; in al doilea rînd, cursul 
destinderii în Europa nu a 
mers în ritmul la care noi 
ne-am așteptat, dar consider, 
totuși, că relațiile dintre Bucu
rești și Bonn au exercitat o 
influență pozitivă in această 
direcție.

ÎNTREBARE:
în afara economiei, 

exista încă spațiu pentru in
tensificarea relațiilor ? Mă 
gîndesc la contacte culturale 
mai strînse. la schimburi pe 
linie de tineret și în alte do
menii asemănătoare.

n-ar

RĂSPUNS;
Desigur, în primul rînd, con

sider că mai este loc destul

de larg pentru intensificarea 
relațiilor economice dintre ță
rile noastre. în același timp, 
aș dori să menționez că in pe
rioada care a trecut au avut 
loc nenumărate schimburi cui- 
turale, științifice, schimburi de 
delegații de tineret. Apreciez 
că sint in continuare posibi
lități în această privință. 
România dorește să dezvolte 
relațiile tehnico-științifice și 
schimburile culturale cu Repu
blica Federală a Germaniei. 
Consider că sînt posibilități 
de dezvoltare a contactelor în
tre organizațiile noastre de ti
neret, între tineretul român și 
cel din Republica Federală a 
Germaniei. De asemenea, a- 
preciez că și pe linia organiza
țiilor sindicale și a altor orga
nizații obștești s-ar putea dez
volta mult contactele, ceea ce 
ar contribui la o mai bună cu
noaștere între popoarele din 
țările noastre și, în același 
timp, ar servi cauzei destinde-

(Continuare în pag. a Vil-a)

LITERATURA

de GEORGE IVAȘCU

ȘTIINȚIFICA

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

AUTOPORTRET,
la ora lacrimilor prea tirzii

îmi vine greu să cred că ti
nerii din fața mea sint niște in
fractori ! Ii privesc de mai bine 
de jumătate de ceas, le observ 
cu atenție și minuțiozitate ges
turile — și nimic din chipurile 
lor nu trădează însemnele omu
lui certat cu legea.

Ban Ion, brunetul de 19 ani,

pare 
bust, 
cărbune aprins, fremăt-înd 
vos și inteligent. Rîdelesne Ion. 
ceva mai scund... dar cu umerii 
bine legați, lasă și el impresia 
omului care și-a înscris pe pa
șaportul existenței na din me
seriile demne, serioase. Oriunde

mai degrabă un, atlet ro- 
plin de vigoare, cu ochi de 

ner-
— în altă parte — m-aș fi in- 
tilnit cu ei. aș fi avut convinge
rea că discut cu tineri a.parți- 
n.ind aceleiași generații de mun
că și devoțiune pentru muncă; 
pe un șantier, în hala unei uzine 
moderne ori pe gazonul unui 
stadion. întilnirea are loc. însă, 
în incinta Circumscripției 6 Mi-

liție. Sectorul 3 I.M.M.B., în pre
zenta unui ofițer...

în termenii maiorului PETRU 
JULA, ofițerul care a anchetat 
cazul, concluzia sună limpede,

IONIȚA CALMAȚUI

(Continuare în pag. a Vl-a)

CU aproape un secol în urmă, în 1872, în celebra Direc
ție noua în poezia și proza română, trecînd în revistă ceea 
ce se numea „literatura știențifică", în fruntea căreia cita 
disertațiile lui Odobescu din „Revista română", Țitu Maio- 
rescu conferea celor cîtorva autori două „însușiri bune" : 
„cunoștința ce o au despre starea științei de astăzi în pri
vința materiei de care se ocupă și sinceritatea cu care spun 
rezultatul cercetărilor lor". Iar argumentul de bază pentru 
aceste criterii era acela de raportare lucidă la „yltura su
perioară" a țărilor înaintate — raportare care face ca „orice 
întrebare de știință să fie mai întîi de toate o întrebare de 
conștiință, și conștiința ne impune aici două datorii •. întîi, 
să studiem materia despre care scriem într-atît, îneît nici 
unul din principiile fundamentale la care a ajuns Europa cul
tă să nu ne fi rămas ascuns, așadar, să ne aflăm la nivelul 
culturei în acea privință sau, cu o expresie franceză, să fim 
în curentul ei". „A doua datorie de conștiință : să avem 
destulă iubire de adevăr pentru a spune cu sinceritate ceea 
ce am aflat, în bine sau în rău".

Evident, direcția nouă pentru care pleda mentorul „Juni- 
mei" acum un veac — direcție care era, de alftel, implicată 
în însuși procesul dezvoltării dialectice a civilizației și cultu
rii române — avea să se concretizeze chiar în vremea sa, 
în cursul de Istoria Arheologiei și în monumentalul Tezaur de 
la Petroasa ale lui Odobescu, sau în opere cabale unui 
Hașdeu ori Xenopol, ale unui Conta, ca și în Studiile critice 
ale adversarului său ideologic Dobrogeanu-Gherea, iar în 
veacul XX, exigențele „literaturii știențifice" maioresciene 
aveau să fie cu mult depășite, pînă la înflorirea cercetării, 
în atîtea lucrări fundamentale, care fac mîndria științei ro
mânești în anii noștri.

Dar ce ne-a îndemnat pe noi spre această retrospectivă ?
(Continuare în pag. a Vlț-a)
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Societatea de științe filologice 
organizează intre 16—30 iulie, 
la Piatra Neamț, cursurile de 
vară pentru profesorii de limba 
și literatura română. în acest an, 
tematica cursurilor cuprinde : 
„Lirica românească a secolului 
XX" și „Metode moderne în a- 
naliza textului literar".

Prelegerile vor fi asigurate de 
academicieni și cadre didactice 
universitare, dintre care amintim: 
B. Cazacu, I. Coteanu, Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga, Ion Zamfi- 
rescu, Eugen Todoran, Liviu 
Rusu etc.

înscrierile se primesc prin fi
lialele județene ale Societății de 
științe filologice pînă la 1 iu
nie a.c.

PREDAREA LIMBILOR 
STRĂINE

în zilele de 12 și 13 mai 1971 
Societatea de științe filologice a 
organizat la Liceul „Mihai Vitea
zul" din București, un simpozion 
cu tema Predarea limbilor străi
ne la clasele I—IV.

în cea de-a doua zi s-au ținut 
lecții practice demonstrative la 
șase școli din Capitală.

Discuțiile care au urmat după 
lecții au scos în evidență efica
citatea introducerii studiului lim
bilor străine la vîrsta de 8—9 
ani; unii vorbitori au preconi
zat chiar introducerea treptata a 
studiului la preșcolari.

S-au făcut o serie de propuneri, 
atît în ce privește generalizare^ 
învățământului limbilor străine la 
clasele mici, cît și în ce privește 
editarea manualelor de speciali
tate, dotarea școlilor cu material 
didactic, specializarea viitorilor 
profesori de limbi străine la cla
sele I—IV etc.

rîRGUL DE FETE DE 
LA GURGHIU

De o vîrstă poate cu secularii 
■odri la poalele cărora s-a des- 
ășurat, Țîrgul de fete de la 
burghiu strălucește în fiecare an 
irin inedit. Ediția din anul a- 
esta a adus celor peste 15000 
'.e part.icipanți din satele văii 
burghiului, Mureșului de Sus, 
3ei-cii, Nirajului. și Luțuluj, aiă- 
uri de străvechile obiceiuri ale 
ăror obîrșii se pierd în anii 
remurilof de mit și legendă, tot 
eea ce spiritul popular, îndemâ
naticele pădurence de la Isli- 
eni și Pquloaia, Podul Runcu- 
•m, Cosmești sau Orșova au 
rea* * mai frumos în răstimpul 
■e la precedenta ediție pînă a- 
um. Tîrgul — o imensă expozi- 
!>e a tradițiilor și a portului 
•optdar, un adevărat salon de 
•rezențare a modei — a expus 
izitatorilor împletituri din paie 

nuiele, cioplituri în lemn, cu
lturi și țesături în care moder
ai cu arhaicul s-au înfrățit în 
antezia iscusiților meșteri popu- 
iri de pe „Riu“ și Mureș.

(Urmare din pag. 1)

iști — 14 magazine și unități 
restatoare de servicii, unele 
eja puse la dispoziția pubîicu- 

altele care urmează să se 
eschida în zilele următoare, 
îteva popasuri: „Rustic**, care 
gsface obiecte de decorație lu- 
rate în stil tradițional: o în- 
ipere căptușită cu panouri de 
■mn găzduiește producția arti
știlor. Cioplite în lemn într-un 
ii sau altul al țării, și-au dat 
itilnire aici într-o simbolică și

SERATA : rulează la Patria 
>rele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 2130). 
DOMICILIUL CONJUGAL : ru- 
;ază la Festival (orele 9; 11,15; 
1,30; 16; 18,30; 20,45), Modern
»rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
>,30), Grădina Capitol (ora 19,30), 
rădina Modern (ora 20).
EU FRANCISK SKORINA : ru-
*ază la Victoria (orele 9; 11,15; 
),30; 16; 18,30; 20,45).
EVOCĂRI: rulează la Timpuri 
oi (orele 9—20,45 în continuare). 
PAN VOLODYJOWSKI: rulează 
i Lumina (orele 16,30; 20).
GOOL ! : rulează la Lumina (o* 
île 9—15 în continuare).
O FLOARE $1 DOI GRĂDI

NARI : rulează la București (ore- 
» 9; 12,30; 16,30, 20), Luceafărul 
irele 9; 12,30; 16; 19,30), Favorit 
>rele 9,15; 12,30; 16; 19,30). Grădi- 
a Doina (ora 20).
$1 CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 

.ȘA ? : rulează la Capitol (orele 
>,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 31), Gră- 
ina Capitol (ora 19,30).
SUNETUL MUZICII : rulează la

Sub bolțile de verdeață și-au 
ai nțîna frumoasele șerpare cu- 
ute cu mărgele ale flăcăilor din 
'alea Mureșului, motive popu- 
ire de la Rușii Munți, Dumbra- 
a, sau Filea cu brîiele bistrițe- 
ești bătute în fir și altițe ale 
jăștenilor, cu frumoasele costu- 
te secuiești din Valea Nirajului 
ri săsești de la Batoș și Dedrag.
Chipuri de oameni coborâte 

•arcă de pe Columna traiană, 
eniți din cătunele Idicelului și 
le Cașvei, tineri și tinere, au 
lunecat pe apa pâraielor să joa- 
e aici lingă podul Gurghiului 
■oata feciorilor și Ceardașu-l, 
'j-.șj încingă brațele și pașii în 
riașa horă a primăverii, a prie- 
?niei și frăției oamenilor de pe 
ceste meleaguri.

Ce-ar fi spus Manuc?

Participanții la tîrg au vizitat 
Parcul Cetății, Muzeul vînători- 
lor, au cules narcise din fru
moasa poiană de la Mocear. 
Voia bună, cântecul și jocul au 
răsunat, împletindu-se cu frea
mătul frunzelor pînă tîrziu în 
noapte.

M. BORDEA

LA COSTEȘTI, INTÎL- 
NIRE CU ISTORIA

La Costești, pe firul de apă al 
Grădiștei, pe dealul stăpînit odi
nioară de către daci, mulțimea a- 
dunată seamănă cu o oștire care 
participă la asediul unei cetăți. Pe 
sub geana pădurii apare un pilc 
de călăreți _ îmbrăcați la fel cu 
strămoșii lor de acum 2 000 de 
ani, care dau ocol mulțimii pînă 
se întîlnesc cu un jdt pîlc, venind 
de cealaltă parte a Grădiștei.

Uriașul amfiteatru natural este 
încărcat de scuturi ovale cu cap 
de lup, în vîrfurile cărora fîlfîie 
steagul dacic în trei colțuri, adus 
parcă de pe basorelieful Colum
nei. La partea prin care se intră 
în amfiteatru străjuiesc în costu
me de epocă Traian și Decebal, 
pregătiți să se înfrunte. Pentru 
moment ai senzația că între „ro
mani" și „daci" se va încinge o 
luptă dramatică ; dar nu, mulți
mea adunată aici nu arc intenții 
războinice. Sîat peste 20.000 de 
tineri sosiți din toate colțurile ju
dețului Hunedoara și din alte 
părți ale țării la tradiționala în- 
tîlnire cu vestigiile dacice din 
munții Orăștie, care are loc a- 
nual în a doua duminică a lunii 
mai.

Tinerii vizitatori sa adună aici 
pentru a cunoaște și retrăi epi
soadele cele mai dramatice <pn 
istoria dacilor, pentru a omagia 
exemplul lor de eroism și bărbă
ție. Au avut ocazia să-1 asculte, 
vorbind despre daci cu pasiune 
și competență pe dr. docent Oc
tavian Floca din Deva, care a e- 
fectuat ani în șir săpături arheo
logice pentru descoperirea și pu
nerea în valoare a cetăților dacice 
din Munții Orășție. Lecția sa de 
istorie rostită lingă ruine a im
presionat.

Pline de substanță epică, cu o 
mare încărcătură emoțională ap 
fost apoi cele două evocări isto
rice intitulate : „Strămoșii" și 
„Getusa". Prima a aparținut unui 
grup de tineri din Orqjtjoara, co
mună care își întinde hotarele 
pînă aici lîngă cetate ; cealaltă —- 
unui colpptiv de actori ai Teatru
lui de Stat din Valea Jiului. Am
bele evocări au înfățișat momen
te dramatice din viața și lupța 
'dacilor pentru apărarea pămîn- 
tului pe care trăiau.

Tinerii au plecat apoi în gru
puri spre crestele dealurilor, aco
lo unde se află cetățile Costești 
și Blidaru.

Deși evocau atmosfera trecutu
lui îndepărtat, tinerii nu au uitat 
marea sărbătoare pe care în ace
le momente o trăia țara : aniver
sarea a 50 de ani de existență a 
P.C.Pi. Țn versuri vibrante rostite 
lîngă focul de tabără organizat 
sîmbăță seara în Poiană, ei s-au 
adresat partidului, ca unui drag 
părinte, mulțumindu-i pentru via
ța demnă pe care o duc astăzj. 
Băieți și fete reuniți la faza ju
dețeană a concursului de recita
tori artistici, programată aici la 
Costești au citit din cele mai re
prezentative poezii românești în
chinate partidului.

Timp de aproape 4 ore tinerii 
au asistat și la un concurs al so
liștilor de muzică populară. Sar
cina juriului a fost delicată. Pre
miile au fost acordate Ilenei 
Bumbar din județul Maramureș, 
Veronicăi Cordoș, județul Hune
doara și Măriei Apostol din ju
dețul Gorj.

AL. BĂLGRADEAN

reușită combinație: mesele ro
tunde și joase, scaune meșteșu
git înflorate, lustrele lucrate cu 
finețe după cîteva idei inspira
te. Apoi „Marama** : covoafe și 
textile acoperite cu motive fol
clorice din toată țara, de la cer
gile maramureșene pînă la ma
ramele mândre ale rqcărencelor, 
de la ispititoare# combinație a 
motivelor oltenești pînă la po
licromia ștofelor lucrate manual 
în Nordul Moldovei. Trio-ul u- 
nităților specializate pe produse 
tradiționale se întregește cu

Feroviar (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Melodia (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15), Grădina Tomis (ora
20.30) .

PE COMETA : rulează la Gri- 
vița (orele 9.3Q; 11,30; 13,30; 16;
18,15; 20,30),

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

POIENILE ROȘII : rulează la 
Buzsști (ora 18).

KING KONG EVADEAZA : ru
lează la Buzești (ora 15,30), Gră
dina Buzești (ora 20,30).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20 în 
continuare).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15;
20.30) , Grădina Bucegi (ora 19,30).

ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează Ia Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30- -15,45; 18), Grădina Aurora 
(ora 20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează la Flamura (orele 10; 
14.30: 19).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Pacea (orele 16; 18; 20).

ZOE DUMITRESCU-

BUȘULENGA

SCENĂ
Regizorul N. Al. Toscani și-a 

asumat dificila sarcină de a mon
ta pe scena Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" piesa „Poves
tiri din Pădurea Vieneză", de 
Odon Von Horvath, autor cu to
tul necunoscut publicului nostru.

— Considerați textul ales de 
dumneavoastră reprezentativ din 
punct de vedere literar, sau cl 
constituie doar pretextul unui 
spectacol deconectant, operetistic, 
așa cum indică titlul lucrării ?

— „Povestiri din Pădurea Vie
neză" este o comedie — ne spu
ne regizorul — dar nu operetis- 
tică. Comicul — aici de altă fac
tură, amestec de ironie amară, lu
ciditate și scepticism — destra
mă imaginea fals edulcorată des
pre o Vienă fericită a anilor 
1920—1930. Viața ei mondenă, 
spectaculoasă, ascundea o reali
tate amară: criza economică și 
spectrul monstruos al nazismu
lui.

Eroii piesei nu sînt marionete 
de operetă animate pe fondul mu
zical al valsurilor vieneze, ci per
sonaje dinamice trăind intens, în
tr-un cotidian deschis problema
ticii social-politice, Aș vrea să a- 
daug că dramaturgia lui von Hor
vath este apropiată de istoriogra
fii teatrului de „farsa tragică" a 
lui Brecht și Diirrenmatt. Investi
garea fenomenului social duce la 
realizarea unej literaturi satirice 
incisive și protestatare.

Montarea utilizează procedee
le cunoscute ale neorealismului 
în interpretare și decorurile lui 
Dan Jitianu. Am izbutit, cred eu, 
să conturez dimensiunile unui a- 
devărat univers grotesc în care 
valorile sînt răsturnate, iar reali
tatea istorică este falsificată, uni
vers pe care Piscator îl asemăna

-•

INSTALAȚIE DE 
NEUTRALIZARE

Construirea combinatului de 
celuloză și hîrtie pe bază de 
fag de la T. Severin — cel mai 
mare de acest fel din țară — a 
ridicat proiectanților numeroase 
probleme legate de evitarea po
luării atmosferei. Pentru acea
sta. la Institutul de cercetări și 
proiectări pentru industria ce
lulozei și nîrtiei s-a conceput 
o instalație de neutralizare a 
vaporilor de clor și bioxid de 
dor rezultați de la secția albi- 
torie.

Instalația este de tip închis 
permițînd transformarea cloru
lui gazos în hipoclorit de sodiu, 
folosit la una din treptele de 
albire a celulozei. Pe lingă eli
minarea infectării aerului, noua 
instalație implică și reducerea 
dimensionării utilajelor de ven
tilație, în zona de lucru aerul 
fiind curat.

Parada soliștilor la Festivalul „Voci tinere**

„Ceramica**,  magazinul speciali
zat în olarii: o gamă variată și 
inspirată, începînd cu vesela și 
terminând cu obiecte destinate 
decorației.

Cei mici își regăsesc, gândit 
cu inteligență, universul multi
color al copilăriei. La capătul 
Gabrovenilor s-a deschis o uni
tate de jucării remarcabilă prin 
concepția briginală de desfacere.

Pe strada Băcani, remarcăm 4 
unități: una de albituri impri
meuri și alte țesături, un maga
zin de prezentare al articolelor 
destinate decorațiunilor interioa
re, un magazin de tricotaje pen
tru femei și altul pentru băr
bați.

Strada Covaci a fost în între

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Miorița (orele 10; 12,30; 
15; 17 30; 20) Central (orele 9; 
11.15: 14,30; 17,15; 20,15).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Munca (orele 15; 19).

ULTIMA RELICVA : rulează la 
Ferentari (orele 16; 18; 20).

LOS TARANTOS : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18), Volga (o- 
rele 10: 12; 14: 16: 18.15: 20,30),
Grădina Unirea (ora 20,15).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Lira (orele 
15,30; 18). Grădina Lira (ora 
20.30), Giulești (orele 14,30; 17,45; 
20),

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Drumul Să
rii (orele 15,30: 17,45: 20). Progre
sul (orele 15.30; 18; 20).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI ; 
rulează Ia Crîngași (orele 16; 
18: 20).

O DUMINICA IN FAMILIE l

cu un om îmbujorat, sănătos, dar 
în fond suferind și febril.

Spectatorii vor putea urmări în 
această premieră aproape între
gul colectiv actoricesc al Teatru
lui „Lucia Sturdza Bulandra", 
pe scena sălii Studio, din str. Gră
dina Icoanei.

PLASTICĂ
în săptămîna de la 15 la 22 mai 

vor avea Ioc vernisajele a trei ex
poziții de pictură : Maria Gruici, 
expune în holul Teatrului de Co
medie, sîmbătă 15 mai, Aurelia 
Matei Cîmpeanu, marți 18 mai, la 
Galeria Galateea și Lucia Ioan, 
sîmbătă 22 mai Galeria Simeza.

Cunoscută deja iubitorilor de 
artă, Lucia loan s-a impus în 
creația plastică contemporană prin 
atitudinea și accepțiunea moder
nă a conceptului de reprezentare 
artistică cu mijloace de expresie 
subtile, individuale. Lucrările an
terioare sînt mărturia unui efort 
de a conferi intensitate și sub
stanță, culori în forme și volu
me supuse unui dramatic proces 
de analiză a esențelor. în lucră
rile expoziției actuale reîntîlnim 
aceleași preocupări. Lucia loan 
încearcă să investească culoarea 
cu valențe simbolice, cu idei și 
sentimente. Străduințele artistei 
sînt de data aceasta îmbogățite 
de inspirația populară.

— îmi puteți spune cum se 
transfigurează modelul popular în 
creația dumneavoastră ?

— Am căutat să înlătur cu lu
ciditate elementele pitorești exte
rioare, decorativul gratuit și su
perficial, coborînjJ mai cu seamă 
spre miezul semnificațiilor mitu
rilor, ritualurilor și obiceiurilor 
în care s-a condensat experiența 
multimilenară a locuitorilor aces
tui pămînt. Aș putea să-mi inti-

FESTIVALUL NATIONAL 
DE MUICĂ „P0P“

Joi seară, festivalul și-a justifi
cat din plin atracția, oferind 
publicului satisfacții artistice 
majore.

Mai întâi „Chromatic Group", 
din Cluj. Pentru mulți, cei 4 
clujeni au fost printre puținii 
care au avut un program echi
librat, egal cu sine însuȘi pe 
toată durata sa. Evitînd o anu
me modă a zilei („opere pop“, 
„spectacole unitare"), „Chroma
tic? a venit cu un repertoriu al
cătuit nunuii din compoziții pro
prii. Dacă la ei nu se poate 
vorbi de originalitate în sensul 
pur al cuvântului, muzica pe 
care ne-au oferit-o a fost de 
bună calitate : „sound**  compact, 
dens, coeziune excelentă între 
instrumentiști. Sorin Tudoran 
este un muzician ale cărui me
rite le-am subliniat încă de la 

gime „acaparată**  de Consigna
ție.

Strada Smîrdan — de articole 
confecționate din metal.

Și încă o inițiativă pe 
care ne place să o salutăm : re
nunțarea la genericele banale, 
cu care se prezenta îndeobște 
comerțul in fața cumpărătorului, 
de genul: ’ „Textile**,  „încălță- 
minte**,  „Galanterie**  etc. Aici u- 
nitățile se numesc „Papiota**,  
„Vacanța**  „Antilopa**  etc. favo- 
rizînd pe de o parte unitățile 
respective în dobândirea unui 
profil precis, a unei personali
tăți necesare și stimulînd, pe de 
altă parte, competiția pentru cu
cerirea unui prestigiu în fața pu
blicului consumator.

Nu putem să trecem fără să

rulează la Viitorul (orele 16; 
18 ; 20).

ADIO, GRANADA : rulează la 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Arta (orele 15,30; 18), 
Grădina Arta (ora 19,45).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA ! rulează la Floreas- 
ca (orele 15,30; 18; 20,15).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Moșilor (orele 15; 17,30; 
20).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15),
Flacăra (orele 15; 17,30; 20), Laro- 
met (orele 15,30; 17,30; 19,30).

CINTECELE MARII : rulează
la Vitan (orele 15,30; 18; 20.15).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18: 20,15).

ȚARCUL : rulează la Cinemate
ca — Union (orele 9; 10,30; 12,30;
14,30) ; ULTIMA ȘANSĂ (orele 
16,30; 18,45) ; OAMENII CRUCII 
ALBASTRE (ora 21). 

tulez ciclurile lucrărilor mele de 
inspirație folclorică „Eseuri cro
matice despre viață" sau „Ideo
grame ale unor mituri".

PORTATIV
în agenda muzicală a săptă

mânii remarcăm trei eveni
mente :

• Un inedit concert al for
mației „Concertino**  dedicat în 
exclusivitate creației muzicale 
engleze din secolele 17 și 18.

Din program remarcăm lu
crările semnate de Purcell, Pe- 
pusdi, Dowland, Arne.

• Un concert al Filarmonicii 
„George Enescu**  avîndu-l la 
pupitru pe tînărul șef de or
chestră ieșean Ion Baciu. In 
program — prima audiție a 
piesei lui Tiberiu Olah „Masa 
tăcerii", Concertul pentru vio
loncel și orchestră de Saint- 
Saens (solist Cătălin Ilea) și 
Simfonia a 9-a de Schubert in 
încheierea ciclului „Integrala 
Simfoniilor de Schubert**  pe 
care Filarmonica bucureșteană 
ni l-a oferit în această stagiu
ne.

® în sfîrșit, cîteva detalii 
despre noua ediție a Festivalu
lui „Timișoara muzicală**  a- 
mintit în coloanele ziarului 
nostru de ieri într-o corespon
dență specială.

Remarcăm din agenda aces
tei săptămîni concertul corului 
„Madrigal**  dirijat de Marin 
Constantin, seara de balet con
temporan, concertul Cvartetu
lui „Philarmonia**  din Bucu
rești, recitalul de pian al cu
noscutului pianist sovietic Ru
dolf Kerer și spectacolul cu 
opera „Măiastră**  de Ovidiu 
Manole.

I. S.

prima ediție a festivalului. Vo
cea lui Iuliu Merca are un tim
bru plăcut, iar noul baterist, 
Puiu Hațegan, este mai bun de
cît cel vechi. Cît despre flautis
tul Torni Bereczky, îi cunoaștem 
.activitatea și ne-a plăcut și în 
programul „Chromaticilor* . Din 
păcate, organizatorii nu sînt con
secvenți : unele formații cîntă 
mai mult de o oră („Metronom", 
„Roșu și negru**,  „Carusel**),  iar 
„Chromatic**,  singurii rechemați 
cu insistență de public, se re
zumă la un scurt program.

Succesul de public al forma
ției ieșene „Roșu și negru**  a 
fost deosebit mai ales datorită 
în primul find bateristului Ovi
diu Lipan, deși chiar acesta nu 
și-a dat întreaga probă a valorii 
decât in pasajele comune cu for
mația. Solo-ul a fost oarecum 
liniar, deși inventivitatea sa rit
mică îi permite să recurgă ori
când la soluții surprinzătoare. 
Așteptam mai mult de la Nancy 
Brandes: atît in partitura orgii, 
cit și in ceea ce privește con
cepția muzicală (oarecum haoti
că). Violoncelul nu s-a auzit 
de loc. iar sextetul vocal „Can
tabile**  a avut o partitură redu
să. Cu toate acestea, „Vîntul, 
ploaia**  a plăcut și a avut destu
le momente frumoase.

Interpreta de folk clujeană 
Marcela Saftiuc, despre care am 
mai scris că are o voce frumoa
să a obținut și ea un succes ase
mănător celorlalți patru clujeni, 
în spectacolul de joi seara ea a 
interpretat și cîteva melodii cu 
text original.

OCT. URSULESCU

aruncăm o privire unităților de 
alimentație publică „Nectarul**  
și „Crama românească**,  inge
nios concepute și integrate per
fect funcționalității vechiului — 
acum noului — cartier comer
cial.

Și peste toate — ca o replică 
sentimentală, sau ca un atestat 
de autenticitate — străvechiul 
han al lui Manuc își profilează 
silueta cu care ne-au obișnuit 
stampele străvechi păstrate la 
Muzeul de istorie a Bucureștiu- 
lui. Părăsim locurile pe care 
Mercur s-a reîntronat definitiv, 
întrebîndu-ne ce-ar fi spus Ma
nuc, dacă ar fi văzut - cu ochii 
lui toate acestea.

SIMBATA, 15 MAI 1971 
PROGRAMUL I
• 17,00 Emisiune în limba ger

mană • 18,00 Bună seara, fete ! 
Bună seara, băieți ! • 19,00 An
tologie poetică • 19,15 Publicitate
• 19,20 1001 de seri • 19,30 Tele
jurnalul de seară • 20,00 Tele- 
enciclopedia • 20,50 Film serial : 
„Incorputibilii“. Episodul „Jucă
rii periculoase" • 21,40 „Un 
tramvai numit... 14“. Spectacol 
muzical-umoristic de Octavian 
Sava și Mihai Maximilian, cu 
Stela Popescu și Ștefan Bănică. 
Conducerea muzicală Sile Dinicu. 
Regia artistică Sanda • Mânu
• 22,30 Telejurnalul de noapte

Renașterea, obievi de stumu 
inepuizabil, și-a găsit mulți cer- 
ceLucon pasionați, Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga pleacă, inevi
tabil, de la o recunoscută bi
bliografie de referință. 8e 
simte pretutindeni solida te
melie a instrucției și car
tea însăși devine, prin excelență, 
instructivă. De aici vine și me
ritul popularității ei ca și din 
accesioilitatea prezentării atît de 
fluente și degajate, cu întorsă
turi retorice, acumulări și super
lative explicabile pentru a- 
ceastă epocă de aur. Poate 
că nu este întîmpiătoare pu
blicarea volumului ia editura 
„Albatros", care înregistrează 
astfel, și un suoces de prezen
tare grafică. Grupajul de repro
duceri, cu succinte comentarii, 
constituie el însuși un succint 
comentariu în imagini al Renaș
terii, în spiritul întregii cărți. 
Rolul însemnat acordat artelor 
figurative, arhitecturii, poate fi 
pus în legătură cu atenția au
toarei la stratul estetic și etic 
mai mult decît la cel filozofic. 
Secțiunea de aur, ca geometrie 
pură, înțelegem din prezentările 
exemplare ale operelor luate la 
rînd, pe autori, că se desprinde 
din aceeași concepție despre 
lume care a luminat și pe pla- 
tonizanți, și pe „titani", și aceș
tia tot platonizanți care, prin 
iubire, defineau cunoașterea. Ci
titorul trebuie să sesizeze îmbi
narea acestor capitole, separate 
din necesități de metodă. Privită 
din această perspectivă, Renaș
terea, căreia i se reconstituie 
starea de spirit prin evocarea 
pertinentă a cadrului istoric, 
în special a personalităților isto

Inteligenta creatoare*)
în cinstea semicentenarului 

P.C.R., foarte tînăra dar, deja 
prestigioasa Editură „Dacia" din 
Cluj, a oferit cititorilor o carte 
de o valoare indiscutabilă : „A- 
urul cenușiu". Autor : Mircea 
MALIȚA, Metafora titlului ei 
nu mai necesită explicații ; o ex
plică, sperăm, suficient, însuși 
titlul articolului de față. Căci e- 
seul lui Mircea Malița este o cal
mă așezare sub reflector a dia- 
croniei intelectului și gîndirii u- 
mane, a sincroniei acestora, deci 
a stării și formelor lor trecute 
și actuale. Dar și a devenirii lor.

Se întîlnesc așadar în carte — 
scrisă într-un stil care amintește 
magia sintezei matematice bar
biene — cele trei timpuri ale 
inteligenței omenești, pentru a 
pleda în favoarea marelui ei pre
zent, strălucitului ei viitor.

Gîndirea umană înseamnă ac
țiune și strategie, strategia ac
țiunii înseamnă redistribuirea 
spațiului, timpului, energiei, 
fără de care nu poate fi 
conceput randamentul. După 
cum randamentul, această u- 
nitate de măsură a acționa- 
lității socialiste, nu se obți
ne decît în peisajul concret al 
investigației pluridisciplinare. O 
condiție — necesară și suficien
tă, cum spun matețnaticienii — 
pentru optimizarea intelectului 
și pentru seninătatea — am spu
ne noi — a acestuia din urmă. 
O gîndire perfectibilă, profund 
educațională și implicit educabi
lă, în sensul unei maxime econo- 
mizări; economizare — termen 
înfrățit cu eficiența, care — su-, 
bliniază autorul — așează tot 
mai mult gîndirea românească de 
azi în tipare moderne.

Dar, pentru o gîndire cu ade
vărat modernă, aparținînd fami
liei competitive a optimizării nu 
e necesară în continuare, o so
lidă cultură generală ? Desigur, 
da. Oricît ar părea de uzitată, 
aceasta asociație are un miez a- 
dînc, mereu actual ; desghiocînd 
noțiuni curente, autorul „Aurului 
cenușiu" realizează sinteze și 
definiții profund adaptabile vie
ții noastre, peisajului socio-inte- 
lectual de azi. Iată, cultura ge
nerală, de pildă, începe, trebuie 
să înceapă de la o vîrstă fragedă 
dar ori se asociază pe parcurs 
unui simț practic, ori nu există. 
A-ți însuși la pesfîrșit idei și con
silii teoretice în școală și, apoi, 
individual, din cărți, din tot mai 
multe cărți, nu este suficient.

Paradoxal, dar aceasta poate 
conduce pe nesimțite la reificare,

• 22,40 Telesport. Avancronică la 
meciul de fotbal Cehoslovacia- 
România din cadrul Campionatu
lui european • 23,00 Concert de 
jazz. Lionel Hampton la Bucu
rești (III). Cu Illinois Jacquet și 
Milt Buckner.
PROGRAMUL II
• 20,00 Film artistic : ,,De la 

Mayerling la Sarajevo» (reluare 
la cererea telespectatorilor). Cu 
Edwige Feuillore, John Lodge. 
Regia : Max Ophuls • 21,35 Bu
letin de știri. Sport • 21,45 Seara 
melomanului • 22,20 Arta plastică 
românească peste hotare. Prezin
tă Ion Frunzetti • 22,35 Ritm și 
melodie.

DUMINICA, IC MAI 19T1 
PROGRAMUL I
• 8,30 Deschiderea emisiunii. 

Sport și sănătate « 9,00 Matineu 
duminical pentru copii « 10.00 
Viața satului 11,15 Albumul 
compozitorilor români : Wilhelm 
Berger • 12,00 De strajă patriei

„RCMfjlERU, mmSMUL
și m mar

rice cu operă de mecenat, apare 
ca o sinteză de „drumuri către 
umanism", spațiale și temporale, 
începută „dintr-un pios și admi
rativ impuls de imitație". în ce 
constau particularitățile „cu to
tul originale" ale umaniștilor. 
celor mai de seamă ? Pe lîngă 
ceea ce îi este specific, — adop
tarea și adaptarea vechilor for
me — această epocă de renaș
tere situată între două epoci de 
clasicism se mai definește ca 
valoare nemuritoare și prin ceea 
ce o unește de istoria universală 
(și aparentul eclectism al unui 
Pico della Mirandola este uni
versalism, lucru evident dacă 
schimbăm exemplul cu Leonar
do da , Vinci), anume filonul de 
aur al eternului spirit clasic. 
Spirit clasic înseamnă toc
mai unitatea dintre spirit și 
formă, dintre adevăr și frumos, 
și ideea de unitate poate lua, la 
rîndul ei, forma de Kalokagathie, 
unomnia și altele mai nebanuite. 
Și de aceea este firesc să nu se 
opună Renașterea — Evului 
Mediu, interpretat de obicei ca 
noapte a istoriei: „Grandioasa 
sete de cunoaștere a lui Ulisse 
se exprimă totuși, din fundul 
infernului". Astfel, Renașterea 
nu mai arata numai „ideea uni
tății spiritului european", cît 
ideea unității spiritului, iar dru
muri în umanism.

Mai departe prof. Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga scrie că „u- 
maniștii priveau lucrurile na
turii din exterior și astfel 
nu puteau înțelege unita
tea lor subiacentă, complicată, 
adîncă". Evident că era posi
bilă și o rămmere la nivelul imi
tației goale a aparențelor, și a-

de C. CRIȘAN 
la strivirea omului așa-zis culti
vat de către lucruri. Un om cult, 
în accepția contemporaneității 
socialiste, a eflorescentei tehnicii 
moderne, nu este qej care se te
me să iasă din paginile urjei 
cărți ci evident — cel care va 
ști ce înseamnă muzica tainică 
a butoanelor unui (electric) a- 
parat... domestic, putînd să-l mî- 
nuiască pe deplin conștient, să-l 
stăpânească. „Poarta spre cultu
ră nu este numai literatura filo
zofică ci și cea științifică". Cu 
alte cuvinte, un om de cultură 
contemporan, trebuie să dețină o 
„cultură tehnică elementară, 
simplă, dar care este totuși pre
supusă. Se mai presupune, de 
asemenea, că acest om poate 
scoate din buzunarul său o șuru
belniță cu facilitatea cu care 
scoate un creion de scris" pen
tru a aduce mașinii modificările 
necesare.

Acesta este simbolul suprem al 
demnității și sîmburele dialectic 
al inteligenței mîinilor (vezi 
„Discurs despre inteligența mîi
nilor") și numai așa poate fi în
țeles istoricește de ce „mîinile 
poporului român sînt mîini dem
ne de omagiu". Pentru că istoria 
poporului nosțru înregistrează 
noblețea aliajului magic între 
cuvîntul teoretic, scris și fapta 
utilă, practică. Degetele lungi, 
hieratice, ale lui Neagoe Basarab 
sau ale lui Ștefan cel Mare (din 
tabloul votiv voronețean), scriau 
sail aruncau săgeata spre locul 
potrivit unor construcții legenda
re, dar mînuiau totodată spada, 
întru apărarea țării. Spada de a- 
tunci înseamnă, astăzi, stăpâni
rea tehnicii, folosirea inteligenței 
acumulate în serviciul nobil al 
Patriei socialiste. O idee care se 
confirmă pe planul divers al 
gnoseologiei în eseul „Glose de
spre inteligență", inteligența fi
ind definită aici magistral : act 
de perfectă elasticitate și de in
stantanee acomodare.

Nu se poate apoi concepe in
teligența contemporană în afara 
organizării științifice a muncii, a 
conducerii ; artă sau știință (și 
una și alta, de fapt), a face ma
nagement în societatea noastră 
de azi, înseamnă să știi a decide 
colectiv, individual, prospectiv, a 
cunoaște deplin sfera obiective
lor („Ce ?"), a deține cheia re
surselor („Cu cine ? cu .ce ?“). 
în magma acestor vârianțe posi
bile, timpul devine elementul cel 
mai prețios : admirăm pasiunea

• 12,30 în reluare, la cererea 
telespectatorilor. Cadranele din 
Turnul vechi. Program susținut 
de formația „Roșu și Negru"
• 13,00 Emisiune în limba
maghiară q 14,30 Postmeridian. 
Magazin duminical • 17.50
Fotbal : Campionatul european : 
Cehoslovacia-România — trans
misiune directă de la Bratislava
• 19,50 1001 de seri • 20,00 Tele
jurnalul de seară a 20.30 Film 
artistic : Operațiunea Cicero
• 22,10 Telejurnalul de noapte
• 22,25 Recital Lola Iovanovici. 
PROGRAMUL II
• 20,00 Reîntîlnire cu personaje 

îndrăgite de copii : Burătino
• 20,30 Teatrul liric TV — Pa
gini din opera Don Pasquale de 
Donizetti • 21,30 Buletin de știri
• 21,35 Carnet bucureștean
• 21,50 Reluarea serialului de 
sîmbătă seara. 

SIMBATA, 15 MAI 1971

Opera Română : GISELLE — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
CONTESA MARITZA — ora 19,30;

ceasta ia proporții către declinul 
Renașterii pe care îl provoacă și 
în care exagerarea atinge punc
tul culminant și în același timp 
începutul sfirșitului ei: parodia. 
Distincția care se face între li
teratura de imitație pură, lite
ratura burlescă (și aceasta divi
zibilă în literatura burlescă cu 
substrat platonic și faceție pur 
umoristică, de tip popular) și li
teratura parodică, ilustrează a- 
ceastă idee. Dificultatea apare la 
încadrarea operelor concrete în 
una sau alta din aceste catego
rii. într-o legătură cu Shakes
peare sînt detectate elemente de 
parodie în opere pe care ezită, 
pe bună dreptate, să le înca
dreze într-un anumit gen, dacă 
nu cumva ironia la adresa tipa
relor clasice nu este chiar auto
ironie. O realitate spirituală 
complexă, care impune diversi
tate de puncte de vedere. Și, 
prin aceasta, efecte de renaște
re : după judicioasa opinie a au
toarei, specificul umanismului 
românesc, enunțat într-o analiză 
totuși prea scurtă pentru cît ar 
fi de interesantă, este toleranța, 
în acest spirit umanist este dis
cutată în carte Renașterea (care 
demonstrează, o dată mai mult, 
că o autentică cultură nu se 
face imitînd modele străine de
pășite sau chiar de ultimă oră, 
ci fiind noi înșine), și adevărul 
dialectic de sub un răspuns sau 
altul se dovește a fi, prin defi
niție, dialogul însuși.

RENAȘTEREA este una din
tre cărțile instructive în cel mai 
înalt grad, expunînd o rară 
plăcere a erudiției într-un stil e- 
leganț, de o aleasă accesibilitate.

ION MOLDOVEANU

dar admirăm și mai mult econo
micitatea discursului, atitudinii 
logice ; „ordinea eliberează gîn
direa" spunea Goethe. în proce
sul zilnic al muncii numai hîrtia 
neclară, care ny cuprinde toate 
datele, intră în cercul condam
nabilului birocratism : un condu
cător — ca și, de altfel, un lu: 
crător obișnuit — evita birocra
tismul, apără timpul de irosiri 
repar abile, numai dacă știe e- 
xact undet cu cine', și ce pros
pectează, în fiece moment, pen
tru bunul mers al întreprinderii 
pe care o servește sau 6 con
duce.

A fi inteligent în societatea 
contemporană, înseamnă a șți tai
nele utile dar și limitele mașinii, 
ale tehnicii de care te servești, 
înseamnă a stăpîni exact harta 
direcțiilor și obiectivelor, de or
ganizare : termini a quo (terme- 
menii de la care se pornește) și 
terminus ad quem (termenul că
tre .. care se tinde). Inteligență 
î-nseiținînd continuă modelare, 
aptitudinea reacomodării opera
tive — la, mereu, noi condiții, 
— deci a privirii lucide în viițpr: 
iață sensul ilustrat de fervoarea 
exemplelor pe care-1 obține e- 
sejstul din această semnificativă 
frază metaforică a tovarășului N. 
Ceaușescu : „Cei care vor privi 
îpapoi vor păți ca Făt-Frumos 
din poveste care, părăsind . țara 
tinereții fără bătrânețe, pe mă
sură ce se apropia de trecut, a 
îmbătrânit și a murit".

Să ne amintim perspectiva stră
lucită a societății npastre socia
liste multilateral dezvoltate, pe 
care secretarul nostru general a 
expus-o de curînd la Adunarea 
solemnă dedicată Semicentenaru
lui P.C.R. și vom obține impli
cit o ecuație a înțelepciunii și 
lucidității în materie de macro- 
prospectare (1971—1990).

Aurul cenușiu, din care am ex-‘ 
tras cu interesată fidelitate i- 
deile de mai sus, ne obligă la 
introspecții adînci și este, prin 
logica propunerilor, un antidot 
dialectic față de pesimismul u- 
nor eseuri despre supracpmpe- 
tența și supraincompetența, care 
ar pîndi, în viziunea unui Peter, 
fără deosebire, administrația in
telectului social contemporan.

Mă îndoiesc că un. astfel de 
eseu poate fi numit altfel decît 
o carte de sociologie a inteligen
ței contemporane și că autorul ei 
este altceva decît un umanist.

*) Mircea Malița — „Aurul 
Cenușiu".

Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le" (Sala Comedia) : SAPȚĂMINA 
PATIMILOR — ora 20 ; (Sala 
Studio) : PISICA IN NOAP1EA 
DE ANUL NOU — ora 20 ; Tea
trul de Comedie : OPINIA PU
BLICĂ — ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra» (Schitu 
Măgureanu) : NEPOTUL LUI RA
MEAU — ora 20 ; (Sala Stucția) ; 
POVESTIRI DIN PĂDUREA VIE
NEZĂ — ora 20 ; Teatrul Mic : 
APE Șl OGLINZI — ora 20 ; Tea
trul „C. Tănase“ (Cal. Victoriei) : 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30 ; (Sala Savoy) : BIMBIRI- 
CĂ — ora 19,30 ; Teatrul ,,C. I. 
Nottara» (Bd. Magheru) : ȘI EU 
AM FOST ÎN ARCADIA — ora 
19,30 ; (Sala Studio) : SUS PE 
ACOPERIȘ... IN SAC — ora 20 ; 
Teatrul Giulești : NUNTA LUI
FIGARO — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : COMOARA DIN 
INSULA PIRAȚILOR — ora 9,30 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : ACTUL 
DE CĂSĂTORIE — ora 19,30 ; 
Teatrul „Țăndărică44 (Cal. Victo
riei) : NOCTURN IV — ora 21,30 ; 
(Str. Academiei) : CĂLUȚUL
COCOȘAT — ora 17 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : FETELE DIDI- 
NEI — ora 19,30 ; Circul Globus :
ARENA PRIMĂVERII — ora 
19,30.
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HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI

sculer m.itrițer, secretar al or
ganizației „Sculărie", și rectifi
catorul Dorel Gușoiu — se refe
riseră într-un fel sau altul la 
ideea autonomiei, a autocondu- 
cerii. înțeleasă ca pîrghie dintre 
f^ele mai eficace pentru sporirea 
neîncetată a prestigiului organi
zației în fața tinerilor.

— Perfect, am spus la capătul 
unei ample recapitulări a pro
blemelor fundamentale reieșite 
din dezbaterile congresului, și

piele ce ni s-au oferit în con
tinuare conturau abia unul din 
elementele sale, lăsînd descope
rite ceea ce crezusem a fi teme
lii adine implantate în propriile 
realități.

— întreaga energie ne-am 
concentrat-o asupra îndepli
nirii sarcinilor de producție 
ni se mărturisește. Am avut o 
olimpiadă a turnătorului, un 
concurs ,pentru cea mai îngriji
tă mașină", au continuat cursu-

— Perfect, am spus, continu- 
lnd să așteptăm.

Așa ne înțelesesem de la în
ceput și eram siguri că avea să 
urmeze partea cea mai intere
santă a discuției. Pînă în clipa 
aceea conlocutorii noștri fuse
seră preocupați de principii, se 
străduiseră să ne arate că încă 
în timpul desfășurării congresu
lui U.T.C., documentele fuseseră 
urmărite în presă și aduse la 
cunoștința tinerilor, afișate la 
gazetele uzinei, la panourile 
existente în fiecare secție, dez
bătute operativ în pauze. Ulte
rior avusese loc o plenară de 
activ, urmată la scurtă vreme de 

'adunări generale. Desfășurate 
unele în martie, altele, cele mai 
multe, în aprilie, ordinea de zi a 
acestora prevăzuse teme referi
toare la sensurile multiple ale 
conținutului documentelor con
gresului, scrutînd posibilitățile 
fiecărei organizații de a îmbo
găți și concretiza cu experiența 
proprie hotărîrile acestuia.

De altfel chiar intervențiile de 
pînă atunci ale participanților 
la convorbirea cu noi argumen
taseră o bună cunoaștere a co
ordonatelor stabilite de congres. 
Fiecare din ei se arătase impre
sionat de o anumită latură, de o 
idee pe care o amintea insistent. 
Vasile Tăpîrdea de la Turnăto
rie, locțiitor al secretarului 
comitetului U.T.C. pe uzină, era 
preocupat de cerința participării 
mai hotărîte a organizației la

UN ATRIBUT CARE 
NU SE OBȚINE 
PRIN SALTURI

rezolvarea problemelor de mun
că și viață ale tinerilor ; chimis- 
ta Ortansa Dumitrescu, șefa co
misiei culturale, de necesitatea 
promovării spiritului democra
tic, de afirmarea organizației 
U.T.C. din uzină prin modalități 
specifice tinerești ; Constantin 
Ștefănescu, secretar al organi
zației „Direcție", de permanenta 
lărgire a orizontului în toate 
domeniile. Și nu ni s-a părut 
deloc întîmplător că, alături de 
ei, toți ceilalți —■ si Vanghele 
Paisis, bobinator, șeful comisiei 
sportive, și Marin Cojocaru,

am continuat să așteptăm.
Ni se părea de la sine înțeles 

ca, în stilul de lucru al organi
zației U.T.C. de la uzinele 
„Timpuri Noi“ din București, și 

nu numai al ei, aprofundarea 
principiilor programatice ale 
congresului la toate nivelele să 
reprezinte o fază premergătoare 
materializării unor intenții mai 
vechi, îmbogățite, precum și a- 
doptării altora noi, care să argu
menteze asimilarea în, esență a 
documentelor. Dar dacă baza de 
la care pornisem părea să susți
nă un edificiu impunător, exem-

Interior al Uzinei de fibre sintetice, una dintre modernele întreprinderi ale orașului Iași

rile pentru ridicarea calificării 
și s-a deschis un altul de reci
clare — nu de noi, dar oricum 
e o activitate nouă. S-au împăr
țit și niște broșuri tehnice pe 
ramuri de specialitate. Cam asta 
ar fi.

Investigațiile noastre au adă
ugat în cele din urmă o brigadă 
artistică, o echipă de popice și 
cîteva de volei fete și băieți, 
precum și un cerc de turism 
care apelează la potecile bătute 
ale excursiei sedentare. Dar nu 
enumerarea aceasta ne-a dat 
sentimentul inconsecvenței, al 
pasului făcut pe jumătate, ci 
constatarea-, că mai nimic din 
comentariul. însuflețit al princi
piilor nu-și făcuse loc printre 
acțiunile enumerate, pentru a 
obține girul realității.

Fără îndoială, în perioda de 
după congres au apărut în mun
ca organizațiilor U.T.C. de la 
uzina „Timpuri noi“ și elemente 
care merită a fi semnalate : o 
dezbatere cu adevărat în spiri
tul ideilor congresului despre 
„Seriozitatea în muncă și în 
viață a tinerilor, așa cum ne 
apare ea din confruntarea fap
telor noastre cu realitatea ur
mărind stabilirea unui cores
pondent între principiile de 
conduită și conduita ca atare",

după cum ne relata Dumitru 
Ganea, strungar în secția Meca- 
nic-șef, sau inițierea unor ci
cluri de expuneri pe teme poli
tice de etică, economice fără o- 
bligativitatea participării la un 
anumit ciclu, ci cu deplina liber
tate de a opta, detalii amintite 
de Justinian Oprescu, frezor în 
secția Sculărie. Ambiții evident 
înălțate peste nota comună, dar 
și izolate în chip regretabil, ca 
pe un cîmp cu cîteva flori a- 
lese, prea rare.

Tocmai acele ambiții de a ex
prima practic și complet un 
principiu, de a da ființă în coor
donatele lor concrete unor ade
văruri dezbătute teoretici, ar fi 
putut materializa pe scară mai 
largă o a doua fază, și cea mai 
importantă după părerea noas
tră. în procesul de asimilare de 
către întreaga masă a tinerilor 
a ideilor fundamentale ale con
gresului — aceea a aplicării lor 
în viață sistematic și nu prin ac
cidente. Este ceea ce lipsește în
că organizațiilor U.T.C. 
uzina „Timpuri noi“ : 
orizontului de acțiune, , ..
activă a organizației în rezolva
rea celor mai dificile probleme 
profesionale sau sociale ale ute- 
ciștilor — de la promovarea ca
drelor tinere după pregătirea și 
capacitatea lor, pînă la rezolva
rea condițiilor de, locuit, de la 
salarizare, pretutindeni avea un 
cuvînt de spus, posibilitatea 
unei intervenții, un punct de ve
dere de apărat. Iar în acest sens, 
lungile discuții pe care le-am 
purtat cu tinerii de la uzina 
„Timpuri noi" ne-au arătat con
vingător că abia de acum încolo 
valorificarea practică a obiecti
velor fundamentale ale congre
sului. încă săracă în contextul 
activității de oînă acum, are de 
depășit prejudecata salturilor : 
un salt a fost plenara activului, 
apoi adunările generale din or
ganizații, un salt și cele cîteva 
acțiuni amintite la Mecanic șef 
și îndeosebi la Sculărie, iar în
tre ele lungi perioade de acalmie, 
săptămîni de uitare și de reve
nire la rutină.

Atribut aparținînd evident 
vieții, continuitatea în aazul cu
noașterii documentelor congre
sului al IX-lea al U.T.C. cere nu 
șezători oe temă, nu simple pre
luări didacticiste, ci ' ' 
energice în cotidian, __ .__
care se reclamă ele însele a fi 1 
neîntrerupte. Acesta este soiri- 
tul congresului, 
lui profundă se 
treaga activitate

de la 
lărgirea 
poziția

intervenții 
intervenții
este spiri- 
înțelegerea’iar 

verifică în în- 
a organizației.

M. TACCIU

Un an de !a constituirea Șantierului National al Tineretului oe

unul dintre cele mai mari șantiere de iriaatii

CAREU FESTIV
IN VALEA CARASU

Pentru a străbate vălurosul sud al Dobrogei, rîul cel nou curge 
pe albie de pămînt și beton, urcă pe conducte al căror diametru 

permite omului să se deplaseze în voie

• LA ARAD: Două 
noi șantiere

Acțiunilor de muncă volun- 
tar-patriotică întreprinse de 
Comitetul județean Arad al 
U.T.C. li s-au adăugat în a- 
ceastă săptămînă, încă două 
cu caracter permanent. Este 
vorba de redeschiderea șan
tierului pe drumul Arad; 
Curtici și inaugurarea celui 
de pe drumul Arad-Zădăreni.

Pe fiecare din cele două 
șantiere sînt prezente pînă la 
15 iunie, prin rotație zilnică, 
cîte o brigadă a Go de ute- 
ciști, elevi ai grupului școlar 
profesional de pe lîngă Con
siliul popular județean și 
ai Grupului școlar de la 
Uzina de vagoane. De la 
15 iunie pînă la sfîrșitul 
lunii septembrie, vor lucra cu 
un efectiv sporit brigăzi per
manente în serii de cîte 15 
zile. în prezent, brigadierii 
au început lucrări de acosta
mente, îmbordurări cît și cele 
de pregătire pentru asfaltare. 
Se estimează ca de pe urma 
muncii voluntar-patriotice
prestate pe aceste două șan
tiere, numai în contul orga
nizațiilor U.T.C. vor intra 
pînă în toamnă, peste 80 000 
lei. N. COȘOVEANU

CUM ESTE ASIGURATĂ
FORȚA DE MUNCĂ?

(Urmare din pag. 1)

GRUPUL 
DE CERCETĂRI 
„MARAMUREȘ 
IN ACȚIUNE

Cristalizat organizatoric in ra
port de dorințe, preocupări și 
posibilități reale ale unor mem
bri ai aparatului Comitetului 
județean Maramureș al U.T.C. 
vizind abordarea sistematică, 
științifică, a problematicii tine
retului maramureșean. în corela
re directă cu realitățile speci
fice și cerințele realizării rolu
lui si atribuțiilor organizațiilor 
U.T.C.. Grupul ..Maramureș" al 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului va îm
plini in curind un an de exis
tență. Despre activitatea sa de-a 
lungul acestui an. ne-a vorbit 
recent LEON BUBURUZAN. 

științific. activist al 
Cornifetului județean Maramu
reș al U.T.C.

— Ne-a preocupat, de la în
ceput, depistarea mai clară a 
unor probleme și fenomene ca
racteristice pentru viața tineri- 
lo" si organizațiilor U.T.C. din 
județ, a căror abordare fusese 
evitată pînă atunci, fie datorită 
complexității, fie ca urmare a 
lipsei unei metodologii și a ne- 
corelârii contribuției cadrelor 
de diferite specialități. S-au 
urmărit proporțiile fluctuației 
forței de muncă, factorii, menta
litățile care determină acest fe
nomen aici și, nu întîmplător 
deci, trei teme de cercetare se 
referă la integrarea socială și 
profesională a tineretului : „Fa

cilitarea integrării tineretului 
minier", cercetare pentru care 
este încheiat un contract cu 
Centrala minereurilor și metale
lor neferoase Baia Mare, „Ti
nerele — subiect de integrare 
in viața satului contemporan", 
precum și „Mobilitatea spațială 
și socio-profcsională în Mara
mureș".

La acestea se adaugă, in di
rectă legătură cu cerințele edu
cației comuniste a tineretului și 
rolul activității de organizație, 
cercetări privind „Activitatea 
polilico-idcologică a organiza
țiilor U.T.C. în formarea profi
lului moral și spiritual al tine
rei generații", „Gura satului și 
tineretul". Referitor la contri
buțiile in munca de educație a 
tineretului, aș vrea să remarc, 
de asemenea, rolul membrilor 
Grupului „Maramureș" ca lec
tori ai cursului „Problemele

0 EXPERIENȚĂ 
iȘI EXTINDE 

TRASEUL
Zilele trecute a avut loc la 

Combinatul de prelucrarea lem
nului din Blaj o interesantă 
consfătuire cu tema „Rolul or~ 
ganizațiilor U.T.C. în pregătirea 
profesională a tineretului și mo
bilizarea acestuia Za îndeplini
rea sarcinilor de producție", or
ganizată de comitetul județean 
U.T.C. Au participat secretari și 
membri ai comitetelor U.T.C.

majore ale tineretului contem
poran", inclus in programul U- 
niversitații populare -din Baia 
Mare la propunerea noastră, 
organizarea de mese rotunde, 
printre care și dezbaterea „Pro
blema integrării socio-profesio- 
nale", recomandările bibliogra
fice și consultațiile metodice 
oferite cu diferite prilejuri, 
direct sau în cadrul instruirilor 
periodice ale activelor, aparatu
lui Comitetului Județean al 
U.T.C., propagandiștilor.

Lucrăm în prezent și la o mo
nografie a organizațiilor de ti
neret din județul Maramureș. 
Concomitent, ne pregătim pen
tru sesiunea noastră științifică 
jubiliară de la începutul lunii 
iunie, cînd grupul de cercetări 
„Maramureș" va împlini un an 
de existență.

I. J.

din cadrul complexelor de ex
ploatare și industrializare a 
lemnului, tineri ingineri, șefi de 
servicii și fabrici, reprezentanți 
ai conducerii tehnice de la 
C.P.L.-Blaj, C.E.I.L.-Sebeș, ai 
Ministerului Industriei Lemnu
lui. Consfătuirea a prilejuit un 
larg schimb de experiență pri
vind formele și metodele folo
si? de organizațiile U.T.C. din 
această ramură pentru antrena
rea tineretului în producție, pre
gătirea profesională, intensifi
carea activității de muncă pa
triotică.

Partioipanții au luat cunoștih- 
ță de inițiativa organizației 
U.T.C. de la C.P.L.-Blaj de a 
crea în cadrul combinatului pe
piniere de nuci, inițiativă care 
urmează să fie preluată și extin-

să de către celelalte organizații 
de la combinatele de exploatare 
și industrializare a lemnului din 
țară.

ION RODEANU

10000 DE 
TRANDAFIRI

Cine a parcurs pe rînd mai 
multe orașe ale țării trebuie să 
accepte că’ Tecuciul are un far
mec aparte, cel puțin prin sim
plul amănunt că aici verdeața 
și în special florile predomină 
mai mult, cred, ca în alte părți. 
Totuși tecucenii își doresc un 
oraș al trandafirilor și teilor, 
al locurilor de agrement și ba
zelor sportive, al parcurilor. 
Iată de ce în prezent se desfă
șoară aici o adevărată bătălie 
pentru frumos, pentru crearea 
unor cît mai bune condiții de 
recreere. Tinerii, repartizați în 
107 brigăzi de muncă patriotică, 
ieș aproape în fiecare zi la 
fronturile de ' lucru cunoscute. 
Ei. au plantat în cinstea semi
centenarului partidului 10 000 
trandafiri, 6 000 tei, 4 000 arbori 
ornamentali, 3 500 pomi fructi
feri și au prestat peste 200 000 
ore muncă voluntar-patriotică 
în parcurile orașului și pentru 
amenajarea spațiilor verzi. Con
tinuă lucrările pe șantierele de 
muncă patriotică devenite per
manente : se amenajează lacul 
de agrement Crîng, Stadionul 
tineretului, un ștrand pentru ti
neret etc.

Pînă la 8 mai cei 7 400 de ute- 
ciști au realizat circa un mi
lion de ore muncă voluntar-pa
triotică. E darul lor la marea 
sărbătoare a partidului. între 
altele asta înseamnă și un bu
chet de 10 000 trandafiri care 
vor înflori în fiecare an de a- 
cum înainte.

VASILE NIȚA
prim secretar al Comitetului 
municipal Tecuci al U.T.C.

zolvă ea necesitățile șantieru
lui. Și de ce să nu recunoaș
tem, datele inițiale ne îndem
nau să credem că vom găsi, în 
sfîrșit, un șantier care a reușit 
să rezolve pe deplin problema 
deloc simplă privind recru
tarea. pregătirea și stabilizarea 
forței de muncă. Numai că, din 
aproape în aproape, investiga
țiile au scos la iveală în locul 
preocupărilor așteptate pentru 
instruirea programată a mun
citorilor, lipsa de preocupare 
pentru înarmarea lor cu cu
noștințele cerute de lucrările 
pentru care au fost angajați. 
Am reîntîlnit astfel unele fe
nomene constatate și pe alte 
șantiere, care reclamă, cre
dem, o analiză mai atentă.

în ce fel se pregătesc deci 
muncitorii la șantierul nr. 1 
din Alexandria ?

— învață meserie la locul 
de muncă, pe lîngă muncitorii 
calificați, fără să primească și 
cunoștințe teoretice, pentru că 
nu sînt organizate cursuri de 
calificare, ne lămurește tova
rășul Leon Babeș, maistru la 
lotul nr. 1 Islaz.

— La plecarea din șantier 
nu primesc decît o adeverință 
de vechime în meserie, deci tot 
necalificați rămîn, adaugă to
varășul Alexandru Preda, șe
ful unei brigăzi de dulgheri de 
la lotul nr. 3.

La serviciul personal aveam 
să ne convingem că, într-ade- 
văr, șantierul nr. 1 nu a de
clarat. calificat nici un munci
tor de la începerea lucrărilor 
în Alexandria, în februarie 
1970, pînă în prezent. Cum ră- 
mîne atunci cu pretinsa califi
care a muncitorilor, despre 
care ni se vorbea la început ?

— Pe linie de învățămînt 
activitatea din șantier este e- 
gală cu zero, vine prompt răs
punsul tovarășului Virgil Spă- 
taru, șeful lotului nr. 
Fabrica de pupitre și 
elecfrice, surprins de 
de întrebare. Nici la
de șantiere din Turnu-Măgu- 
rele de care aparținem nu a 
mai funcționat nici un curs de 
calificare cam de mult timp. 
Sînt mulți muncitori care ar 
vrea să se califice, dar nu se 
ocupă nimeni de această pro
blemă.

Din discuțiile purtate pe șan
tier, din observarea realității

2 de la 
panouri 
o astfel
Grupul

la 
că 
nucleu de oameni foarte buni, 
care lucrează de ani de zile. 
Ceilalți, care figurează în 
scripte ca necalificați, au în
vățat alfabetul meseriei lu- 
crînd efectiv sub îndrumarea 
celorlalți. Unii dintre aceștia 
lucrează ca dulgheri, sau zidari 
de cîțiva ani. Nedelea Sebas
tian, de exemplu, în cei trei 
ani de cînd lucrează ca dul
gher în echipa lui Marines
cu Gheorghe a învățat să exe
cute majoritatea lucrărilor 
care i se pot cere în șantier. 
Dar, neavînd cunoștințele teo
retice necesare, nu se poate 
compara cu alții care au ab
solvit cursurile de calificare. 
Numai sub îndrumarea șefului 
de echipă sau al celorlalți, pot 
executa orice lucrare.

— Nu trebuie scăpat din ve
dere următorul aspect al pro
blemei, ne mărturisea Gheor
ghe Marinescu, șeful unei e- 
chipe de dulgheri de la lotul 
2. Chiar dacă acești muncitori 
execută lucrări de categoria a 
doua, ei nu sînt considerați 
muncitori calificați, pentru că 
nu au urmat un curs de cali
ficare. E unul din motivele 
fluctuației...

Dar înainte de a vedea care 
este fluctuația și cauzele ei, 
mai trebuie lămurit un lucru. 
Pot suplini muncitorii impro
vizați la locul de 
cei pregătiți prin 
calificare ?

— Atîta timp cît 
pabili să citească un desen teh
nic, nu au nici cunoștințele 
teoretice elementare necesare 
meseriei, nu pot fi comparați 
cu cei calificați, arată ingine
rul Adrian Bărtoi, șeful șantie
rului nr. 1. Execută și ei, ce-i 
drept, aproape orice lucrare, 
dar numai dacă-i dublează în 
permanență șeful de echipă 
sau altul care să le spună ce 
și cum să facă. Nu sînt mese
riași pe picioarele lor.

— De ce nu s-au înființat 
atunci aceste cursuri ?

— S-au neglijat, răspunde 
concis Alexandru Preda.

— Am știut doar că trebuie 
să facem planul, nu nc-a mai 
rămas timp să ne gîndim și la 
altceva, găsește explicația in
ginerul Petre Sudu, șeful lo
tului 3.

Tot neglijență, deci, dar îm
brăcate în alte straie...

Intre timp s-a observat că

locurile de muncă am aflat 
în fiecare echipă există un

muncă 
cursuri

nu sînt

pe 
de

ca-

în șantier rămîn tot mai pu
țini tineri. „Neavînd unde să 
se califice, tinerii pleacă de pe 
șantier", ne explică secretarul 
comitetului U.T.C. de pe plat
forma industrială a orașului 
Alexandria. Totuși nu s-a în- 

_ treprins nimic pentru înființa- 
’ rea cursurilor de calificare. 
Oare proporțiile fluctuațiilor 
nu îndreptățeau un mai mare 
interes al conducerii șantieru
lui 1 pentru organizarea aces
tor cursuri de calificare ? Care 
este deci, fluctuația ?

— Nu depășește 0.3 la sută, 
ne spune inginerul Adrian 
Bărtoi.

Cu o zi înainte, în biroul 
alăturat inginerul șef, Traian 
Cora, era de altă părere.

— Pe parcursul anului tre
cut fluctuația a fost foarte 
mare, dar s-a redus mult în 
acest an.

— Dar, din februarie 1970, 
pînă la 31 martie 1971 s-au 
angajat -2 310 muncitori și au 
plecat peste o mie.

— într-adevăr, în ultimul 
timp fluctuația a crescut foar
te mult, acceptă în cele din 
urmă tov. ing. Bărtoi.

Un lucru este evident : fluc
tuația, destul de mare, nu este 
în măsură să convingă condu
cerea șantierului 1 că ar tre
bui întreprins ceva pentru în
ființarea Cursurilor de califi
care, o barieră sigură în stăvi
lirea ei.

Grupul de șantiere din Tur- 
nu-Măgurele are în plan or
ganizarea unor cursuri de ca
lificare la locul de muncă. Ele 
urmăresc în primul rînd pre
gătirea muncitorilor necesari 
construirii Fabricii de rul
menți, la care a început deja 
organizarea de șantier și re
crutarea forței de muncă. Este, 
considerăm noi, un prilej foar
te bun pentru ca cei actual
mente improvizați la locul de 
muncă drept muncitori califi
cați să 
strucția 
tatul de 
tură.

Va fi,
doială, un mijloc de preîntîm- 
pinare a fluctuației, iar șantie
rul și-ar putea ponsolida echi
pe compacte de muncitori ca
lificați, eliminîndu-se treptat 
bîjbîiala în meserie. Va trebui 
însă să se abandoneze senti
mentul de automulțumire de 
pînă acum. Și asta cît mai re
pede ■

dobîndească prin in- 
corespunzătoare ates- 
drept în această pos-

dincolo de orice în-

„Hei-rup“-ul tineresc al 
unui an de muncă a însem
nat aici, pe cel mai întins 
șantier al țării, in sudul Do
brogei, un pas hotărîtor în 
apropierea de final a gran
dioasei lucrări ce va presupu
ne irigarea a 187 700 de hec
tare. Roca slabă, roca dură a 
fost sfredelită zilnic. A ce
dat. Apa a cîștigat teren, a 
devenit cerneala cu care 
constructorii și-au scris fap
tele, biografiile. Un tur de 
orizont în lumea cifrelor așe
zate în dreptul colectivului 
format din asemenea oameni. 
Stația de pompare de la kilo
metrul 18, oare, anul trecut, 
la data constituirii șantierului 
abia de se contura, acum lu
crează cu toate cele șase 
agregate. Aici a lucrat briga
da lui Petru Molea formată 
din 43 de tineri. Ea cuprinde 
pe frații Gheorghe, Ion și 
Ștefan Staton, care pe acest 
șantier au deprins meseria 
de fierar betonist, pe Ștefan 
Simian, Gheorghe Oprea, 
Mircea și Constantin Răduț, 
Gheorghe Curecheru, Mihai 
Plosca, Ion Bărăgău, Petru 
Bratu, toți brigadieri de frun
te. Traducind in viață anga
jamentul ce l-au asumat 
în mai, anul trecut, de a în
cheia construcția cu trei luni 
mai devreme au făcut posi
bil ca aspersoarele să împin
gă acum apa în viile și 
piersicăriile de la Medgidia, 
în lanurile de porumb de la 
Basarabi, Galeșu, Poarta Albă 
și Mircea Vodă. Pe 58 000 de 
hectare in total. A fost în
cheiată și construcția stației 
de pompare de la Basarabi- 
pădure. O lucrare complexă 
ce asigură ridicarea la o alti
tudine de 80 de metri, șu
voiul de apă însumînd ca de
bit Oltul și Jiul. E punctul 
nodal în distribuirea apei pe 
două treimi din suprafața 
sistemului de irigații. O ade
vărată uzină; un colos în 
care mtini iscusite au așezat 
peste o mie de vagoane oțel, 
beton și utilaje. Peste trei mii 
de kilometri de conducte și 
amenajări interioare au fost 
realizate între timp, iar 
DINGLER-ul a parcurs în 
mișcarea sa abia perceptibilă, 
dar continuă, aproape trei
zeci de kilometri din cei 
cincizeci ciți măsoară magis
trala pe terasă. O reușită, o 
materializare a efortului con
structorilor, a lui Dumitru 
Ioana, Vasile Istrat e, Nicola e 
Fripcea, Dumitru Dăscălea- 
nu, a altor zeci și zeci din 
cei ca ei: harnici, pricepuți, 
entuziaști — profesional oa- ' 
pabili de înfăptuiri „unicat" 
— cum îi caracteriza ingine
rul Victor Codîrlea, el însuși 
comandant de brigadă. Și, 
cea mai nouă dintre veștile 
primite de pe șantier; cel 
de-al o sută douăzeci și cinci 
miilea hectar a fost recepțio
nat și predat agriculturii a- 
menajat pentru a fi irigat.

„A fost un an de efort 
susținut, hotărîtor, ne spunea 
tovarășul inginer Dumitrescu, 
directorul T.C.I.F. Constanța. 
Constituirea Șantierului Na
țional al Tineretului în acest 
moment, a avut efectul sti
mulator scontat. Dubind cu 
ei tradiția, brigadierii au 
muncit exemplar, au pornit 
inițiative cu mare efect eco
nomic. în acest moment de 
trecere în revistă a muncii 
de un an, se poate afirma 
că realizările bune raportate 
sînt, fără excepție, și rezul
tatul muncii lor. Le mulțu
mim /* Cuvintele calde, de 
mulțumire, rostite în preajma 
deschiderii careului festiv de 
către conducătorul întreprin
derii au multiple semnifica
ții. Ele redau satisfacția pen
tru ceea ce s-a așezat în 
buchetul de realizări, dar și 
încrederea că ziua de mîine, 
zilele următoare, vor fi și 
mai intens folosite, că prin- 
tr-o participare generală, an
gajamentul de a încheia con
strucția celui mai mare sis
tem de irigații al țării cu un 
an mai devreme, va fi res
pectat. Mîine, cu prilejul ca
reului lor vom cunoaște mai 
exact, întruchipate în cifre și 
termene, gîndurile, intențiile 
brigadierilor.

GH. FECIORU
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REȚEAUA BAZELOR TURISTICE DIN ÎNVĂȚĂMlNTUL DE CULTURĂ GENERALĂ
PENTRU ORGANIZAREA EXCURSIILOR INTERJUDEȚENE ÎN VARA ANULUI 1971

JUDEȚUL alba

Alba Iulia : Liceul Horia, 
Cloaca și Crișan, 100 de locuri, 
funcționează între 1—31 august. 
Se asigură și masa. Școala pro
fesională de construcții. 100 de 
locuri, funcționează între 1—31 
august. Se asigură și masa.

Abrud : Liceul Horia, Cloșca 
și Crișan. 100 de locuri, funcțio
nează între 1 iulie—31 august. 
Se asigură și masa.

Aiud : Liceul Bethlen Gabor, 
100 de locuri, funcționează între 
1 iulie—31 august. Se asigură și 
masa.

Sebeș : Liceul de cultură ge
nerală, 100 de locuri, funcțio
nează între 1—31 iulie. Se asi
gură și masa. Liceul economic, 
100 de locuri, funcționează între 
1—31 august. Se asigură și masa.

Zlatna : Școala profesională 
minieră. 100 de locuri, funcțio
nează între 1—31 iulie. Se asi
gura și masa. Liceul Horea, 100 
locuri, funcționează îptre 1—31 
august. Se asigură și masa.

Baia de Arieș : Liceul de cul
tură generală, 50 de locuri, func
ționează în-tre 1 iulie—31 august.

Albac : Școala generală. 40 de 
locuri, funcționează între 1 iu
lie—31 august.

Scărișoara : Școala generală. 
40 de locuri, funcționează între 
1 iulie—31 august.

Avram Iancu : Școala genera
lă, 25 de locuri, funcționează 
între 1 iulie—31 august.
JUDEȚUL ARAD

Arad : Grupul școlar profesio
nal, 125 de locuri, funcționează 
între 1 iulie—31 august. Liceul 
economic, 60 de locuri, funcțio
nează intre 2 iulie—31 august.

Săvîrșin : Liceul de cultură 
generală. 50 de locuri, funcțio
nează între 1 iulie—31 august.

Radna : Școala generală, 50 de 
locuri, funcționează între 1 iu
lie—31 august.

Siria : Școala specială, 40 de 
locuri, funcționează între 1 iu
lie—31 august.

Ineu : Liceul de cultură gene
rală. 50 de locuri, funcționează 
între 1 iulie—31 august.

Sebiș : Liceul de cultură ge
nerală, 50 de locuri, funcționea
ză între 1 iulie—31 august.

Gurahonț : Liceul de cultură 
generală, 50 de locuri, funcțio
nează între 1 dulie—31 august.

Hălmagiu : Școala generală, 40 
de locuri, funcționează între 1 
iulie—31 august.

JUDEȚUL ARGEȘ
Pitești : Grupul școlar de con

strucții, 150 de locuri, funcțio
nează între 1 iulie—1 septem
brie. Se asigură și masa.

Curtea de Argeș : Liceul Vlai- 
cu Vodă. 150 de locuni. funcțio
nează între 1 iulie—1 septem
brie. Se asigură și masa.

Liceul Corbeni, 100 de locuri, 
funcționează între 1 iulie — 1 
septembrie. Se asigură și masa.

Cîmpulung: Liceul Dihicu Go- 
lescu, 100 de locuri, funcționează 
intre 1 iulie — 1 septembrie. Se 
asigură și masa.

Topoloveni : Liceul de cultură 
generală. 50 de locuri, funcțio
nează între 1 iulie—1 septem
brie. Se asigură și masa.

Rucăr : Liceul de cultură ge
nerală, 50 de locuri, funcționea
ză între 1 iulie—1 septembrie. 
Se asigură și masa.
JUDEȚUL BACAU

Bacău : Liceul G. Bacovda, 200 
ie locuri, funcționează între 21 
Ainie—1 septembrie. Se asigură 
>i masa. Liceul Vasile Alecsan- 
iri, 200 de locuri, funcționează 
ntre 21 iunie—1 septembrie. Se 
asigură și masa.

Tîrgu Ocna : Școala generală 
ir. 1, 150 de locuri, funcționează 
ntre 25 iunie—1 septembrie.

Comănești : Liceul de cultură 
generală. 100 de locuri, funcțio
nează între 11 iulie—1 septem
brie. Se asigură și masa.

Poiana Sărată : Școala gene- 
ală, 80 de locuri, funcționează 
ntre 15 iunie—1 septembrie.

Moinești : Liceul de cultură 
jenerală, 100 de locuni, funcțio- 
îează între 1 iulie—1 septem
brie.

B uhu și ! Școala generală nr. 1, 
•0 de locuri, funcționează între 
5 iunie—25 august.
IUDEȚUL BIHOR
Oradea : Liceul Emanoil Goj- 

u, 200 de locuri, funcționează 
ntre 1—30 iulie. Liceul nr. 4, 200 
e locuri, funcționează între 
—30 iulie. Grupul școlar profe- 
ional, 160 de locuni, funcționea- 
ă între 1—31 iulie. Se asigură 
i masa. Liceul pedagogic Iosif 
ulcan. 200 de locuri, funcțio- 
ează între 1—31 august. Liceul 
Jexandru Moghioroș. 100 de 
3curi. funcționează între 1—31 
iugust.
Beiuș : Liceul Samuil Vulcan, 

00 de locuri, funcționează între 
—31 iulie. Se asigură și masa, 
.iceul nr. 2, 200 de locuri, func- 
ionează între 1—31 iulie. Școala 
•roîesională, 150 de locuri, func- 
ionează între 1—31 august.
Aleșd : Liceul de cultură ge- 

erală, 100 de locuri, funcțio- 
ează între 1—31 iulie.
UDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD
Bistrița : Liceul nr. 1, 80 de 

>curi, funcționează între 15 iu
de—1 august. Se asigură și 
lașa.
Liceul Teaca : 50 de locuri,

uncționează. între 1 iulie — 31 
ugust.
Liceul Beclean : 60 de locuri, 

uncționează între 1 iunie — 31 
ugust. Se asigură și masa.
Telciu : Școala generală, 50 de 

bcuri. funcționează între 1 iu- 
e—31 august.
Liceul Sîngiorz-Băi : 80 de

bcuri. funcționează între 15 iu
lie — 31 august. Se asigură și 
nașa.
Liceul Prundul Bîrgăulul : 50 

e locuri, funcționează între 15 
anie — 31 august.
UDEȚUL BOTOȘANI

Botoșani : Liceul A. T. Lau- 
ian, 200’de locuri, funcționează 
ntre 21 iulie —31 august.
Dorohoi : Liceul nr. 1. 100 de 

ocuri. funcționează între 21 
ulie — 31 august.
Liceul Bucecea : 50 de locuri, 

funcționează intre 21 iulie — 31 
august.

Liceul Săveni : 50 de locuri, 
funcționează între 21 iulie — 31 
august.
JUDEȚUL BRAȘOV

BRAȘOV : Școala generală nr. 
5, 60 de locuri, funcționează 
între 26 iunie — 15 august. Școa
la generală nr. 19, 100 de locuri, 
funcționează intre 1 iulie — 15 
augusta Școala generală nr. 22, 
100 de locuri, funcționează între 
1 dulie — 15 august. Liceul de 
muzică și arte plastice, 90 de 
locuri, funcționează între 1 iu
lie — 1 august. Se asigură și 
masa. Școala profesională de 
construcții. 50 de locuri, func
ționează între 15 iulie — 31 au
gust.

Liceul Codlea : 100 de locuri, 
funcționează intre 1 iulie — 15 
august.

Făgăraș : Liceul Radu Negru, 
150 de locuni, funcționează între 
20 iunie — 31 august.

Liceul Feldioara : 50 de locuri, 
funcționează între 25 iunie — 31 
august.

Liceul Predeal : 100 de locuri, 
funcționează între 20 iunie — 31 
iulie.

Rupea : Liceul St. O Iosif, 80 
de locuni. funcționează între 1 
iulie — 15 august.

Liceul Sercaia : 60 de locuri, 
funcționează între 15 iulie — 31 
august.

Liceul Victoria : 45 de locuri, 
funcționează între 25 iunie — 31 
august.
JUOEȚL BRAILA

Brăila : Liceul Nicolae Băl- 
cescu. 100 de locuni. funcționea
ză între 1 — 31 iulie. Se asigură 
și masa. Liceul nr. 3 „Nicolae 
Iorga". 100 de locuri, funcționea
ză între 1 —31 iulie. Liceul hr. 
4 ..Panait Istrati“, 100 de locuri, 
funcționează între 1 — 31 august. 
Se asigură și masa. Grupul șco
lar de construcții, 100 de locuri, 
funcționează între 1 — 31 august.
JUDEȚUL BUZĂU

Buzău : Școala ajutătoare, 100 
de locuri, funcționează între 15 
dulie — 1 septembrie. Se asigură 
și masa. Liceul agricol, 100 de 
locuri, funcționează între 15 iu
lie — 1 septembrie. Se asigură și 
masa.

Rm. Sărat : Școala specială, 
100 de locuri, funcționează între 
15 iulie — 1 septembrie.

Lunca Jariștei : Școala gene
rală, 50 de locuri, funcționează 
între 1 iulie — 1 septembrie.
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Caransebeș : Liceul nr. 2, 100 
de locuri, funcționează între 1 
iulie —15 august. Se asigură și 
masa.

Liceul Mehadia : 160 de locuri, 
funcționează între 1 iulie — 15 
august.

Liceul Bozovîcî : 90 de locuri, 
funcționează între 1 iulie —15 
august.

Liceul Oravița : 80 de locuri, 
funcționează între 1 iulie — 15 
august. Se asigură și masa.

Liceul Moldova Nouă : 75 de 
locuri, funcționează între 1 iu
lie — 15 august.
JUDEȚUL CLUJ

Cluj : Școala specială pentru 
surzi nr. 2, 100 de locuri, func
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JUDEȚUL ALBA

Cîmpeni (stația Cîmpeni) : 
Liceu — 200 de locuri pe serie. 
Funcționează între 5 iulie — 21 
august.

Izvorul Ampoiului (stația 
Zlatna) : Școala generală — 100 
de locuri pe serie. Funcționea
ză intre 5 iulie — 21 august.

Intregalde (stația Teiuș) : 
Școală generală — 100 de locuri 
pe serie. Funcționează între 
5 iulie — 21 august.

JUDEȚUL ARAD
Moneasca (stația Sebiș) î 

Local special — 200 de locuri pe 
serie. Funcționează între 1 iu
lie— 18 august.

Dezha (stația Sebiș) : Local 
special — 200 de locuri pe serie. 
Funcționează între 28 iunie —15 
august.

Păuliș (stația Păuliș) : Local 
special — 100 de locuri pe serie. 
Funcționează între 1 iulie —18 
august.

Odvoș (stația Milova) : Local 
special — 80 de locuri pe serie. 
Funcționează între 28 iunie —15 
august.

JUDEȚUL ARGEȘ
Nucșoara (stația Pitești) : 

Local special — 400 de locuri
pe serie. Funcționează între 
1 iulie —1 septembrie.

Păuleasca (stația Pitești) : 
Local special — 300 de locuri 
pe serie. Funcționează între 
1 iulie — 1 septembrie.

Valea Mare II (stația Pitești): 
Local special — 150 de locuri pe 
serie. Funcționează între 1 iu
lie — 1 septembrie.

Bughea de Jos (stația C. 
Lung) : Local special — 100 de 
locuri pe serie. Funcționează 
între 1 iulie —1 septembrie.

JUDEȚUL BACĂU
Valea Uzului (stația V. Uzu

lui) : Local special — 220 de 
locuri pe serie. Funcționează 
între 21 iunie —6 septembrie.

Comănești (stația Comănești): 
Localul casa pionierilor — 150 
de locuri pe serie. Funcționează 
între 25 iunie — 25 august.

Slănic Moldova (stația Salina 
Tg. Ocna) : Școala generală — 
100 de locuri pe serie. Funcțio
nează între 25 iunie — 25 august.

JUDEȚUL BIHOR

Nucet (stația dr. P. Groza) : 
Local special — 400 de locuri pe 
serie. Funcționează între 22 iu
nie—1 septembrie.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NA- 
SĂUD

Năsăud (stația Năsăud) : Li
ceu — 200 de locuri pe serie. 
Funcționează între 1 iulie — 15 
august.

JUDEȚUL BRAȘOV
Bran (stația Brașov) : Local 

special — 500 de locuri pe serie. 
Funcționează între 17 iunie — 2 
septembrie.

Budila (stația Budila) : Local 
special — 180 de locuri pe se
rie. Funcționează între 17 iu
nie— 2 septembrie.

Dîmbul Morii (stația Timișul 
de Jos) : Local special — 160 de 
locuri ' pe serie. Funcționează 
între 17 iunie — 2 septembrie.

Stupini (stația Brașov) : Local 
special — 150 de locuri pe serie. 
Funcționează între 17 iunie — 2 
septembrie.

Zizin (stația Brașov) : Local 
special — 300 de locuri pe se
rie. Funcționează între 17 iu
nie— 2 septembrie.

JUDEȚUL BUZĂU
Arbănași (stația Beceni) : 

Local special — 250 de locuri pe 
serie. Funcționează între 21 iu
nie —10 septembrie.

Balta Albă (stația Buzău) : 
Local special — 80 de locuri pe 
serie. Funcționează între 1 iu
lie—1 septembrie.

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Poneasea (stația Băile Hercu- 

lahe) : Local special — 350 de 
locuri pe serie. Funcționează 
între 23 iunie — 27 august.

Valea Minișului (stația Băile 
Herculane) : Local special — 125 
de locuri pe serie. Funcționează 
între 23 iunie — 27 august.

Cereșnaia (stația Reșița) : 
Local special — 90 de locuri pe 
serie. Funcționează între 23 iu
nie—27 august.

Delinești (stația Caransebeș) : 
Local special — 200 de locuri 
pe serie. Funcționează între 23 
iunie — 27 august.

Maciova (stația Caransebeș) : 
Local special — 100 de locuri 
pe serie. Funcționează intre 23 
iunie — 27 august.

JUDEȚUL CLUJ
Leghia-Ar hires (stația Aghi- 

reșu) : Local special — 170 de 
locuri pe serie. Funcționează 
între 21 iunie — 10 septembrie.

Negreni-Ciucea (stația Ciu- 
cea) : Școală generală — 130 de 
locuri pe serie. Funcționează 
între 2 iulie—31 august.
_ Traniș-Poieni (stația Poieni) : 
Scoală generală — 110 locuri pe 
serie. Funcționează între 2 iu
lie — 31 august.

ționează între 1 iulie — 20 au
gust. Grupul școlai’ construcții, 
100 de locuri, fuhcționează intre 
1 iulie — 20 august. Grupul șco
lar auto. 200 de locuri, funcțio
nează între 1 iulie *— 20 august, 
se asigură și masa.

Turda : Liceul Mihai Vitcazu, 
100 de locuri, funcționează între 
1 iulie — 20 august. Se asigură 
și masa.

Dej : Liceul Androi Mureșanu, 
100 de locuri, funcționează între 
i iulie — 20 august. Se asigură 
și masa. *

Gherla : Liceul Ana Ipătescu, 
100 de locuri, funcționează între 
1 iulie —20 august. Se asigură 
și masa.

Liceul Huedin : 50 de locuri, 
funcționează între 1 iulie — 20 
august. Se asigură și masa.
JUDEȚUL CONSTANȚA

Constanța : Liceul pedagogic, 
120 de locuri, funcționează între 
1—31 august. Se asigură și masa. 
Liceul economic, 200 de locuri, 
funcționează între 1 — 31 august. 
Se asigură și masa. Grupul șco
lar profesional. 200 de locuri, 
funcționează între 1 — 31 august. 
Se asigură și masa.

Tuzla : Școala generală, 60 de 
locuri, funcționează între 1 — 31 
august.

Liceul Tropaisar : 40 de locuri, 
funcționează intre 1 — 31 august.

Liceul Negru Vodă : 40 de
locuri, funcționează între 1 — 31 
august.

Liceul M. Kogălniceanu : 100 
de locuri, funcționează între 
1 — 31 august.

Medgidia : Liceul nr. 1. 200 
de locuri, funcționează între 
1 — 31 august.

2 Mai : Școala generală. 150 de 
locuri, funcționează între 1 iu
lie — 20 august.

Tuzla : Școala generală. 150 de 
locuri, funcționează între 1 iu
lie — 20 august.

JUDEȚUL COVASNA
Sf. Gheorghe : Liceul nr. 1, 

100 de locuri, functioneâză între 
1 iulie — 1 septembrie. Se asi
gură și masa. Liceul hr. 2. 
200 de locuri, funcționează între 
1 iulie — 1 septembrie. Se asi
gură și masa.

Liceul Covasna : 100 de locuri, 
funcționează între 1 iulie — 1 
sentembric. Se asigură și roasa.

Liceul Tîrgu Secuiesc : 100 de 
locuri, funcționează între 1 iu- 
•lie — 1 septembrie. Se asigură și 
masa.

Liceul Baraolt : 100 de locuri, 
funcționează între 1 iulie — 1 
septetnbfie. Se asigură și masa.
JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

Tîrgoviște : Liceul Ienăchiță 
Văfiăffescu, 100 de locuri, func
ționează între 1 iuliie — 15 au- 
gust.

Liceul Pucioasa : 70 de locuri, 
funcționează între 1 iulie —15 
august.

Liceul Găești : 100 de locuri, 
funcționează între 1 iulie — 31 
august.

Liceul Titu : 100 de locuri,
funcționează între 1 iulie— 31 
august.
JUDEȚUL DOLJ

Craiova î Liceul pedagogic, 
250 de locuri, funcționează între 
1 — 31 august. Se asigură si 
roasa. Liceul Frații Buzești. 109 

de locuri, funcționează între 
1—31 iulie. Se asigură și 
masa. Liceul economic. 150 de 
locuri, funcționează între 1—31 
iulie. Se asigură și masa.

Liceul Calafat : 100 de locuri, 
funcționează între 1 iulie — 31 
august.

Liceul Filiași : 100 de locuri, 
funcționează între 1 iulie — 31 
august.
JUDEȚUL GALAȚI

Galați : Liceul pedagogic, 200 
de locuri, funcționează între 1 
iulie — 31 august. Liceul Vasile 
Alecsandri, 120 de locuri, func
ționează între 15 iulie — 31 au
gust. Liceul nr. 4, 60 de locuri, 
funcționează între 1—15 august. 
Grupul școlar de construc
ții. 100 de locuri, funcționează 
între 1 — 31 august.
JUDEȚUL GORJ

Tîrgu Jiu : Liceul Tudor Vla- 
dimirescu, 150 de locuri, func
ționează între 1 — 31 iulie. Se a- 
sigură și masa. Liceul pedagogic, 
150 de locuri, funcționează între 
1 — 31 august. Se asigură și 
masa.

JUDEȚUL HARGHITA

Liceul Miercurea Ciuc : 200 de 
locuri, funcționează între 5 iu
lie —15 august. Se asigură și 
masa.

Liceul Sînmartin : 50 de locuri, 
funcționează între 5 iulie — 31 
august.

Liceul Dănești : 50 de locuri, 
funcționează între 5 iulie — 31 
august.

Odorhciul Secuiesc : Liceu Dr. 
Petru Groza. 100 de locuri, func
ționează între 1 iulie — 31 au
gust.

Liceul Cristurul Secuiesc : 100 
de locuri, funcționează între 5 
iulie — 31 august.

Gheorghieni : Liceul Solomon 
Erno, 150 de. locuri, funcționea
ză între 5 iulie — 31 august. Se 
asigură și masa. Școala gene
rală hr. 1, 150 de locuri. Func
ționează între 15 iulie — 31 
august.

Liceul Bistrău : 150 de locuri. 
Funcționează între 5 iulie — 31 
august.

Liceul Toplița : 150 de locuri. 
Funcționează între 15 iulie — 31 
august. Se. asigură și masa.

Liceul Subcetate : .50 de locuri. 
Funcționează între 5 iulie — 31 
august.

JUDEȚUL HUNEDOARA

Deva : Lioeul pedagogic, 100 
, de locuri. Funcționează între 

1 iulie — 25 august. Grupul șco
lar profesional. 200 de locuri. 
Funcționează între 1—25 august. 
Se asigură și masa. Liceul in
dustrial de construcții, 100 de 
locuri. Funcționează între 1 iu
lie — 25 august.

Brad : Liceul Avram Iancu, 
100 de locuri. Funcționează în
tre 1 iulie — 15 august. Se asi
gură și masa.

Liceul Hațeg, 80 de locuri. 
Funcționează între 1—25 august. 
Se asigură și masa.

Pui : Școala generală, 50 de 
locuri. Funcționează între 1—25 
âugust.

Orăștie : Liceul Aurel Vlaicu,

JUDEȚUL CONSTANȚA
Năvodari (stația Năvodari) : 

local special — 510 de locuri 
pe serie. Funcționează între 
14 iunie — 12 septembrie.

Costinești (stația Costinești) : 
Local special — 240 de locuri 
pe serie. Funcționează între 14 
iunie —12 septembrie.

Schitu (stația Costinești) : 
Local special — 165 de locuri pe 
serie. Funcționează între 14 iu
nie —12 septembrie.

2 Mai (stația Mangalia) : 
Local special — 260 de locuri pe 
serie. Funcționează între 14 iu
nie —12 septembrie.

JUDEȚUL COVASNA
Olteni (stația Bodoc) : Local 

special — 220 de locuri pe se
rie. Funcționează între 21 iu
nie— 6 septembrie.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
Gîlma (stația Pietroșița) : 

Local special — 200 de locuri pe 
serie. Funcționează între 21 iu
nie— 31 august.

Dobrești (stația Pietroșița) : 
Local special — 120 de locuri pe 
serie. Funcționează între 21 iu
nie — 31 august.

JUDEȚUL DOLJ

Govora (stația Govora Băi) : 
Liceul internat — 150 de locuri 
pe serie. Funcționează între 21 
iunie — 31 august.

JUDEȚUL GORJ
Peștișani (stația Tg. Jiu) : Li

ceul internat — 200 de locuri pe 
serie. Funcționează între 2 iu
lie—31 august.

Novaci (stația Tg. Jiu) : Li
ceul internat — 250 de locuri 
pe serie. Funcționează între 
2 iulie — 31 august.

Cernădia (stația Tg. Jiu) : 
Local special — 150 de locuri 
pe serie. Funcționează între
2 iulie—31 august.

Stănești (stația Tg. Jiu) :
Școală generală — 100 de locuri 
pe serie. Funcționează între
2 iulie — 31 august.

JUDEȚUL HARGHITA

Homorod Băi (stația Miercu
rea Ciuc) : Local special — 800 
de locuri pe serie. Funcționează 
între 21 iunie — 10 septembrie.

Bilbor (stația Toplița) : Inter
nat școală generală — 200 de 
locuri pe serie. Funcționează 
între 1 iulie —15 august.

JUDEȚUL HUNEDOARA

Bretea Strei (stația Bretea

80 de locuri. Funcționează intre 
1 iulie — 25 august. Se asigură 
și masa. Liceul economic, $50 de 
locuri. Funcționează între 1 iu
lie — 25 august.
JUDEȚUL IALOMIȚA

Călărași : Liceul nr. 1, 100 de 
locuri. Funcționează între 1 iu
lie — 31 august. Se asigură și 
masă.

Liceul Fetești : 100’ de locuri. 
Funcționează intre 1 iulie — 31 
august. Se asigură și masa.
JUDEȚUL IAȘI

Iași : Școala profesională de 
construcții. 500 de locuri. Func
ționează între 1 iulie — 31 au
gust. Se asigură și masa.

Liceul Pașcani : 100 de locuri. 
Funcționează intre 1 iulie — 31 
august. Se asigură și masa.

Liceul Tîrgu Frumos : 100 de 
locuri. Funcționează între 1 iu
lie — 31 august.

Liceul Hîrlău : 100 de locuri. 
Funcționează între 1 iulie — 31 
august.
JUDEȚUL ILFOV

Liceul Oltenița : 100 de locuri. 
Funcționează între 1 iulie — 31 
august.

Giurgiu : Liceul nr. 1 loan 
Maiorescu, 100 de locuri. Func
ționează între 1 iulie — 31 au
gust. Se asigură și masa.

Liceul Urziceni : 100 de locuri. 
Funcționează între 1 iulie — 31 
august.

Liceul Buftea : 100 de locuri. 
Funcționează între 1 iulie— 31 
august.
JUDEȚUL MARAMUREȘ

Baia Mare t Liceul Gh. Șincai, 
100 de locuri. Funcționează în
tre 1—31 august. Liceul econo
mic, 100 de locuri. Funcționează 
între 1—31 iulie. Liceul indus
trial de construcții, 100 de locuri. 
Funcționează între 1—31 iulie. 
Se asigură și masa.

Liceul Șomcuța Mare : 100 de 
locuri. Funcționează între 1 iu
lie — 31 august.

Liceul Tîrgu Lăpuș : 100 de 
locuri. Funcționează între 1 iu
lie — 31 august.

SigheiuJ Marmației : Școala 
generală nr. 3. 100 de locuri. 
Funcționează între 1 iulie — 31 
august.

Liceul Vișeul de Sus : 100 de 
locuri. Funcționează între 1 iu
lie — 31 august.
JUDEȚUL MEHEDINȚI

Tr. Severin : Liceul pedago
gic. 160 de locuri. Funcționează 
între 1 iulie — 31 august. Se a- 
sigură și masa. Liceul nr. 3, 80 
de locuri. Funcționează între 
1 iulie — 31 august. Liceul nr. 2, 
60 de locuri. Funcționează între 
1—31 iulie

Liceul Orșova ; 70 de locuri. 
Funcționează între 1 iulie — 31 
august.

Liceul Strehaia : 40 de locuri. 
Funcționează între 1 iulie — 31 
august.
JUDEȚUL MUREȘ

Tg. Mureș : Liceul Bolyai Far- 
cas, 90 de locuri. Funcționează 
între 20 iunie — 15 iulie și 15—31 
august. Se asigură și masa. 
Grupul școlar construcții, 400 de 
locuri. Funcționează între 15 iu
lie — 15 august.

Strei) : Local special și școală 
generală — 100 de locuri pe se
rie. Funcționează între 1 iulie — 
31 august.

Costești (stația Orăștie) : în 
corturi — 100 de locuri pe se
rie. Funcționează între 1 iu
lie— 31 august.

Sarmisegetuza (stația Sanmi- 
segetuza) : Școala generală — 
100 de locuri. Funcționează în
tre 1 iulie — 31 august.

Vața de jos (stația Vața de 
Jos) : Școală generală — 100 de 
locuri pe serie. Funcționează 
între 1 iulie — 31 august.

Uricani (stația Lupeni) : Casa 
de copii — 100 de locuri pe se
rie. Funcționează între 1 iulie — 
31 august.

Geoagiu Băi (stația Geoagiu 
Haltă) : Local special — 100 de 
locuri. Funcționează între 1 iu
lie— 31 august.

JUDEȚUL IAȘI
Bucium (stația Iași) : Local 

special — 100 de locuri pe se
rie. Funcționează între 21 iu
nie—10 septembrie.

Munoelul de Sus (stația Paș
cani) : Local special — 180 de 
locuri. Funcționează între 21 iu
nie —10 septembrie.

JUDEȚUL ILFOV
Vîrteju (stația București 

Nord) : Local special — 300 de 
locuri pe serie. Funcționează 
între 22 iunie — 10 septembrie.

Sn-agov (stația București 
Nord) : Liceu — 150 de locuri 
pe serie. Funcționează între 
1 iulie — 31 august.

JUDEȚUL MARAMUREȘ
Izvoare (stația Baia Mare) : 

Local special — 130 de locuri pe 
serie. Funcționează intre 22 iu
nie — 8 septembrie.

Sighetul Marmației (stația Si- 
ghetul Marmației) : Internat 
liceul pedagogic — 150 de locuri 
pe serie. Funcționează între 
1—31 iulie.

Borșa (stația Borșa) : Internat 
— 100 de locuri pe serie. Func
ționează între 1 iulie —14 au
gust.

Cavnic (stația Baia Mare) : 
Internat — 100 de locuri pe se
rie. Funcționează între 1 — 30 
iulie.

JUDEȚUL MEHEDINȚI
Baia de Aramă (stația T« ce- 

verin) : Liceu — 200 de locuri 
pe serie. Funcționează între 
1 iulie —11 septembrie.

JUDEȚUL MUREȘ

Răstolita (stația Răstolița) : 
Local special — 320 de locuri pe

Reghin : Liceul nr. 1. 100 de 
locuri. Funcționează între 15 iu
nie — 15 iulie și 15—31 august. 
Liceul hr. 2, 100 de locuri. Func
ționează intre 1 iulie — 25 au
gust. Se asigură și masa.

Liceul Sîngiorgiul de Pădure : 
80 de locuri. Funcționează între 
26 iunie — 25 august.

Liceul Sovata : 200 de locuri. 
Funcționează intre 1 iulie — 25 
august.

Sighișoara : Școală generală 
nr. 5. 100 de locuri. Funcționea
ză între 25 iunie — 25 august.
JUDEȚUL NEAMȚ

Piatra Neamț : Liceul nr. 1, 
50 de locuri. Funcționează intre 
1 iulie — 25 august. Școala ge
nerală nr. 6, 100 de locuri. Func
ționează între 1 iulie — 20 au
gust.

Tarcău : Școala generală, 100 
de locuri. Funcționează . între 
1 iulie — 25 august.

Bicazul ardelean : Școala
generală, 100 de locuri. Funcțio
nează între 1 iulie — 25 august.

Tîrgul Neamț : Școala ajută
toare, 200 de locuri. Funcționea
ză între 1 iulie — 25 august.

Roman : Liceul nr. 2, 100 de 
locuri. Funcționează intre 1 iu
lie — 25 august.
JUDEȚUL OLT

Slatina : Liceul Radu Gre- 
ceanu, 60 de locuri. Funcționea
ză între 1—31 iulie. Liceul nr. 2, 
60 de locuri'. Funcționează în
tre 1—31 august.

Liceul Balș : 50 de locuri. 
Funcționează între 1 iulie — 31 
august.

Liceul Caracal : 50 de locuri. 
Funcționează între 1 iulie— 31 
august.

Liceul Corabia : 50 de locuri. 
Funcționează între 1 iulie — 31 
august.

JUDEȚUL PRAHOVA

Izvor : Școala generală, 60 de 
locuri. Funcționează intre 16 iu
lie — 15 august.

Liceul Breaza : 80 de locuri. 
Funcționează între 10 iulie — 15 
august. *

Cîmpina — Liceul nr. 1, 80
locuri. Funcționează între 10 
iulie — 15 august.

Ploiești : Liceul nr. 6, 100 de 
locuri. Funcționează între 10 iu
lie — 15 august.

Liceul Vălenii de Munte : 60 
" de locuri. Funcționează intre 10 

iulie — 15 august.
Liceul Mizil : 80 de locuri.

Funcționează îhtre 10 iulie — 15 
august.

Liceul Slăiiic : 50 de locuri. 
Funcționează între 10 iulie — 15 
august.

Liceul Urlați : 60 de locuri. 
Funcționează între 10 iulie — 15 
august.

JUDEȚUL SATU MARE

Satu Mare : Liceul economic, 
300 de locuri. Funcționează in
tre 1 iulie — 31 august. Școala 
ajutătoare pentru surzi, 150 de 
locuri. Funcționează între 1 iu
lie — 31 august. Se asigufă și 
masa.

Liceul Cărei : 200 de locuri. 
Funcționează între 1 iulie — 31 
august.

Liceul Ardud : 100 de locuri. 
Funcționează între 1 iulie — 31 
august.

DIN ÎNVĂȚĂMlNTUL DE

serie. Funcționează între 21 iu
lie —10 septembrie.

Lâpușna (stația Reghin) : 
Local special — 80 de locuri pe 
serie. Funcționează intre 21 iu
nie —10 septembrie.

JUDEȚUL NEAMȚ

Bicaz (Stația Bicaz) : Internat 
liceu — 160 de locuri pe serie. 
Funcționează între 25 iunie —25 
august.

Piatra Neamț (stația Piatra 
Neamț) : Internat scoală ajută
toare — 90 de locuri. Funcțio
nează între 25 iunie — 25 au
gust.

JUDEȚUL PRAHOVA

Telega (stația Doftana): Local 
special — 320 de locuri pe se
rie. Fuhcționează între 21 iu
nie —10 septembrie.

Stefești (stația Slănic Pra
hova) : Local special — 270 de 
locuri. Funcționează între 21 
iunie—10 septembrie.

Suzana (stația Mîneciu Ungu
reni) : Local special — A20 de 
locuri pe serie. Funcționează 
între 21 iunie — 10 septembrie.

JUDEȚUL SATU-MARE
Negrești (stația Satu-Mare) • 

Internat liceu — 100 de locuri 
pe serie. Funcționează între 23 
iunie — 25 august.

Pomi (s-tația Satu-Mare) : 
Casa de copil — 100 de locuri 
pe serie. Funcționează între 23 
iunie — 25 august.

JUDEȚUL SĂLAJ

Meseș Zalău (stația Crișeni 
Zalău) : Local special — 60 de 
locuri. Funcționează intre 21 iu
nie — 2 septembrie.

Bădăcini (stația Șimieul Sil- 
van-iei) : Local special — 60 de 
locuri pe serie. Funcționează 
între 21 iunie — 2 septembrie.

Ileanda (stația Ileanda) : In
ternat liceu — 100 de locuri pe 
serie. Funcționează intre 1 iu
lie—15 august.

JUDEȚUL SIBIU

Săliște I (stația Săiliște) : 
Local special — 180 de locuri pe 
serie. Funcționează intre 21 iu
nie —10 septembrie.

Săliște II (stația Săliște) : 
Local special — 180 de locuri 
pe serie. Funcționează între 21 
iunie —10 septembrie.

Rîul Sadului (stația Sibiu) : 
Local special — 150 de locuri pe 
serie. Funcționează între 21 iu
nie—16 septembrie.

JUDEȚUL SUCEAVA

Bucșoaia (stația Frasin) : 

Liceul Tășnad : 100 de locuri. 
Funcționează intre 1 iulie — 31 
august.

Turț : Școala generală. 60 de 
locuri. Funcționează între 1 iu
lie — 31 august.
JUDEȚUL SĂLAJ

Liceul Zalău : 80 de locuri. 
Funcționează între 1 iulie — 31 
august.

Liceul Șimieul Silvaniei : 80 
de locuri. Funcționează între 
1 iulie — 31 august

Liceul Cehul Silvaniei : 50 de 
locuri. Funcționează între 1 iu
lie — 31 august.

Liceu] Jibou : 50 de locuri. 
Funcționează între . 1 iulie — 31 
august.

Buciumi : Școala generală. 50 
de locuri. Funcționează între 
1 iulie — 31 august.
JUDEȚUL SIBIU

Sibiu : Grupul școlar profe
sional. 200 de locuri. Funcțio
nează între 1 iulie — 31 august. 
Se asigură si masa.

Mediaș : Liceul nr. 2, 100 de 
locuri. Funcționează între 1 iu
lie — 31 august.

Avrig : Liceul Gh. Lazăr, 60 
de locuri. Funcționează între 1 
iulie — 31 august.

Liceul Tălmaciu : 50 de locuri. 
Funcționează între 1 iulie — 31 
august.

Liceul Miercurea : 50 de locuri. 
Funcționează între 1 iulie — 31 
august.
JUDEȚUL SUCEAVA

Suceavă : Liceul pedagogic, 
200 de locuri. Funcționează între 
1—31 iulie. Grupul școlar pro
fesional. 250 de locuri. Funcțio
nează între 1—25 august. Se ă- 
sigvhă și masa.

Fălticeni : Liceul nr. 2, 80 de 
locuri. Funcționează între 1 iu
lie — 20 âugust. Se asigură și 
masă.

Liceul Gura Humorului : 80
de locuri. Funcționează între 1 
iulie — 20 august. Se asigură și 
masa.

Cîmpulung : Școala generală 
nr. 4. 80 de locuri. Funcționea
ză între 1 iulie —20 august.

Vama : Școala generală, 50 de 
locuri. Funcționează între 1 iu
lie — 20 august.

Liceul Vatra Dornei : 80 de 
lbcuri. Funcționează între 1 iii- 
lie — 20 august. Se asigură $i 
masa.

Rădăuți : Liceul nr. 2. 80 de 
locuri. Funcționează între 1 iu
lie — 20 august. Se âsigută și 
masa.

JUDEȚUL TELEORMAN
Turnu Măgurele : Liceul Uni

rea, 150 de locuri. Funcționează 
între 15 iunie — 31 august. Se 
asigură și masa.

Alexandria • Liceul nr. 1, 150 
de locuri. Funcționează între 
15 iunie — 31 august. Se asigură 
și masa.

Lioeul Videle : 100 de locuri. 
Funcționează între i5 iunie —31 
august.

Roșiorii de Vede : Liceul eco
nomic, 150 de locuri. Funcțio
nează între 15 iunie — 31 august.

Liceul Zimnicea : 60 de locuri. 
Funcționează intre 15 iunie —31 
august.

Local sbecial — 900 de locuri 
pe serie. Funcționează între 
3 iulie — 2 septembrie,

JUDEȚUL TIMIȘ
Bogda (stația Sarlota) : Local 

special — 250 de locuri pe serie. 
Funcționează între 21 iunie—6 
septembrie.

Poieni sat (stația Margina) : 
Local special — 200 de locuri pe 
serie. Funcționează între 21 iu
nie — 6 septembrie.

Poieni Strimbu (stația Mar
gina) : Local special — 80 de 
locuri pe serie. , Funcționează 
intre 21 iunie — 6 septembrie.

JUDEȚUL TULCEA
Sulina (stația Tulcea) : Inter

nat liceu — 100 de locuri pe se
rie. Funcționează între 1 iulie — 
17 august.

JUDEȚUL VÎLCEA
Păușa (stația Călimănești) : 

Local special — 275 de locuri pe 
serie. Funcționează între 21 iu
nie —10 septembrie.

Cozia (stația Calimănești) : 
Local special — 250 de locuri pe 
serie. Funcționează între 21 iu
nie— 10 septembrie.

Bre'zoi-Lotru (stația Lotru) : 
Local special — 100 de locuri 
pe serie. Funcționează între 21 
iunie —10 septembrie.

Voineasa (statia Lotru) : Li
ceu — 100 de locuri pe serie. 
Funcționează între 3 iulie—15 
august.

Costești Horezu (statia Rîm- 
nicu Vîlcea) : Școală specială 
profesională — 400 de locuri pe 
serie. Funcționează între 3 iu
lie — 2 septembrie.

JUDEȚUL VRANCEA
Coțești (stația Focșani): Local 

special — 100 de locuri pe serie. 
Funcționează între 15 iulie—1 
septembrie.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Mogoșoaia (stația București 

Nord) : Local special — 120 de 
locuri pe serie. Funcționează 
între 21 iulie — 2 septembrie.

Sn-agov Sat (stația București 
Nord) : Corturi — 100 de locuri 
pe serie. Funcționează între 21 
iulie —2 septembrie.

Buda (stația București Nord): 
Local special — 215 locuri pe 
serie. Funcționează între 21 iu
lie — 2 septembrie.

Pustnicu (stația București 
Nord) : Local special — 215 
locuri pe serie. Funcționează 
între 21 iulie —2 septembrie.

Snagov Parc (stația București 
Nord) : Local special — 400 de 
locuri pe serie. Funcționează 
între 21 iulie — 2 septembrie.

JUDEȚUL TIMIȘ

Timișoara : Grupul școlar pro
fesional con itrucții, 100 de locuri. 
Funcționează între 1 iulie —31 
august. Liceul nr. 10. 100 de 
locuri. Funcționează intre 1 iu
lie — 31 august.

Lugoj : Liceul C. Bredioeanu, 
50 de locuri. Funcționează intre 
1 iulie — 31 august.

Liceul Buzîa§ : 50 de locuri. 
Funcționează intre 1 iiilie — 31 
august.

Făget : Liceul Traian Vuia, 50 
de locuri. Funcționează intre 
1 iulie — 31 august.

JUDEȚUL TULCEA
Tulcea : Liceul nr. 1, 50 de 

locuri. Funcționează intre 5 iu
lie — 21 august. Liceul peda
gogic, 100 de locuri. Funcționea
ză între 5 iunie — 21 august. Se 
asigură și masa.

Liceul Babadag : 100 de locuri. 
Funcționează intre 5 iunie — 21 
aughst.

Liceul Măcin : 100 de locuri. 
Funcționează între 5 iulie — 21 
august.

Liceul Isaccea : 50 de locuri. 
Funcționează între 5 iulie — 21 
august.
JUDEȚUL VASLUI

Vaslui : Liceul nr. |, 100 de 
locuri. Funcționează intre 1 iu
lie — 31 august. Se asigură și 
masa.

Bîrlad r Liceul nr. 1, 150 de 
locuri. Funcțidheâză îhtre 1 iu
lie—31 august. Se asigură și 
masa.

Huși : Lioeul nr. 2, 75 de 
locuri. Funcționează între i iu
lie — 31 âugust. Se asigură și 
masa.
Județul vîlcea

Rm. Vîlcea : Liceul Nicola® 
Bălcescu, 65 de locuri. Funcțio
nează între 1—31 august. Liceul 
Vasile Roaită, 65 de locuri. 
Funcționează intre 20 iulie — 31 
august. Se asigură și masa.

Liceul Brezoi : 60 de k>cur<. 
Funcționează intre 1 iulie —15 
august.

Liceu] Băberii : 45 de loCtiri. 
Funcționează între 1 iulie — 15 
august.

Liceul Drăgășani : 60 de locuri. 
Funcționează intre 1 iulie — 31 
august.

Lieetil Horezu : 60 de locuri. 
Funcționează întte 1 iulie —31 
august.
JUDEȚUL VRANCEA

Focșaiiî : Liceul Alexandru 
Ioan Cuza, 150 de ibeurî. Func
ționează între 1 iulie — 31 au
gust.

Lieetil Mărășești : 40 de locuri. 
FtincțiOnfeââă între 1 iiilie — 31 
âugust.

Panciu : Lioeul loan Slavici, 
40 de locuri. Funcționează intre 
15 julie — 31 augtist.

Măhăști — Răcoasa : Școala 
generală, 40 de locuri. Funcțio
nează între 15 iulie —31 august.

Cîmpuri : Școala generală, 40 
de locuri. Funcționează între 
15 iulie — 31 august.

Soveja : Școala generală Si- 
mion Mehedinți, 40 de locuri. 
Funcționează între 15 iulie — 31 
august.

Liceul Adjud • 100 de locuri. 
Funcționează între 21—31 au- 
gust.

Liceul Odbbești : 40 de locuri. 
Funcționează între 15 iulie — 31 
august.

Mera : Școala generală, 40 de 
locuri. Funcționează îhtre 15 iu
lie— 31 august.

Andfeia^u : Școala generală, 
40 de locuri- Fuhcționează între 
15 itilie — 31 august;

Bîrsești : Școala generală. 40 
de locuri. Funcționează între 
1—31 august.

Lepșa : Școala generală, 40 de 
locuri. Funcționează îhtre 15 iu
lie — 31 august.

Dumbrăveni : Școala generală, 
40 de locuri. Funcționează între 
15 iulie — 31 august.

SI. Ciorăști : Școala generală 
Jiliștea, 40 de locuri. Funcțio
nează intre 15 iulie — 31 august.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI : 
Liceu! Zoia Kosmodemianskaia, 
strada Icoanei 35, 270 de locuri. 
Funcționează între 1—31 iulie. 
Se asigură și masa.

Școala generală nr. 51, str. 
Traian 165. 170 de locuri. Func
ționează între 1—31 iulie. Se a- 
sigură și masa.

Liceul Mihai Viteazul, B-dul 
Republicii 172, 140 de locuri. 
Funcționează între 1—31 iulie. 
Se asigură și masa.

Liceul Matei Basarab, str. 
Matei Basarab 32, 150 de locuri. 
Funcționează între 1—31 iulie. 
Se asigură și masa.

Școala generală nr. 128, calea 
13 Septembrie 41. 80 de locuri. 
Funcționează între 1—31 iulie. 
Se asigură și masa.

Liceul de muzică nr. 2, str. 
Lemnea 60. 64 de locuri. Func
ționează între 1—31 iulie.

Școala generală nr. 182. str. 
Bacului 79, 80 de locuri. Func
ționează între 1—31 iulie. Se a- 
sigură și masa.

Școala generală nr. 150, B-dul 
Dr. Petru Groza 29—31, 74 de 
locuri. Funcționează. între 1—31 
iulie. Se asigură și masa.

Liceul nr. 15, B-dul Dimitrov 
nr. 91, 157 de locuri. Funcțio
nează între 1—31 iulie.

Școala pentru surzi, str. Po- 
lizu nr. 15, 186 de locuri. Func
ționează între 1 iulie — 31 au
gust.

Școala pentru surzi nr. 1. str. 
Sevastopol 19, 120 de locuri.
Funcționează între 1 iulie —31 
august.

Școala pentru hipoacuziei, str. 
Viitorului nr. 54, 40 de locuri. 
Funcționează intre 1—31 august

Școala pentru ambliopi. str. 
Austrului 33, 74 de locuri. Func
ționează între 1—31 august.

Școala generală 73, Calea Că
lărași 16. 65 de locuri Funcțio
nează între 1—31 august. Se asi
gură și masa.

Liceul de arte plastice Nicolae 
Tonitza. str. Nuferilor 12, 50 de 
locuri. Funcționează între 1—31 
august.

Școala generală nr. 64, B-dul 
Gări, <te Est. nr. 8. 150 de locuri, 
Funcționează între 1—31 au
gust.

în această rețea nu sint cu
prinse bazele turistice pentru 
elevii care participă la excurs
ie locale și județene.
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TURLE DE FORAJ
PENTRU 8 500 M.

GIGAN.
amenajări hidrotehnice.F 12,5 — instalație specială pen tru

PENTRU FORAJ Șl EXTRACȚIE

AL ll-LEA EXPORTATOR MONDIAL Di

SÎMBĂTĂ 15 MAI 1971

La bursa internaționala a petrolului, țițeiul românesc s-a 
bucurat, Hecenii la rînd, de una din cele mai ridicate 
cote. Ca producător și exportator ne-am situat, încâ de 

la începutul veacului, printre primele zece țâri din lume. Era 
o epocă în cafe fabuloasele geizere de țiței din Orientul Mij
lociu nu izbucniseră încă, iar noi ne mulțumeam să vindem 
grîne, lemn și alte cîteva materii prime, care nu deosebeau 
mult structura cotâ&rțt'lui exterior al României burgheze de cel 
al dacilor lui Burebista. Industrializarea socialistă înfăptuită 
în ultimul sfert de veac a produs o transformare ce constituie 
un caz unic și exemplar în economia modernă : reconvertin- 
du-și renumele, România a rămas în continuare unul din cen
trele de interes ale lumii petrolului, devenind al lll-lea 
producător și al ll-lea exportator mondial de utilaj pen
tru foraj și extracție. Fenomenul nu are precedent și, pînă 
acum, nici egal — nici o țară de dimensiunile României nu a 
izbutit într-un asemenea termen scurt să devină din exportatoare 
a unei materii prime unui din principalii fabricanți mondiali 
de utilaj pentru exploatarea aceleiași bogății naturale. 
(Merită menționat și faptul că Uzina „1 Mai'*  din Ploiești a 
ajuns azi, în sectorul ei, cea mai mare întreprindere din lume).

Există în acest fenomen un aspect ce merită subliniat : com
petitivă prin calitatea execuției dar și prin concepția ei avan
sată, industria noastră petrolieră se bazează numai pe cer
cetare originală. Iar „creierul" ei îl constituie, paradoxal, unul 
din cele mai modeste institute departamentale : I.P.C.U.P. Si
tuația excepțională în care se află azi pe piața internațională 
utilajul nostru pentru foraj și extracție îi obliga pe cercetători 
și proiectanți la o acerbă întrecere nu numai cu firmele con
curente ci mai ales cu ei înșiși. Perfecționarea continuă a fie
cărui element, chiar a celui recent introdus în fabricație la 
Ploiești sau Tîrgoviște, constituie o regulă. Și e semnificativă 
pentru această stare de spirit, care a devenit deja o mentali
tate, constanța cu care revine în orice discuție purtată aici, cu 
oricare inginer, aceeași frază : „acest element, cu performanțe
le realizate de noi, e produs doar de firma X din țara... 
(sau, uneori, „bici deținem prioritate mondială"). La curent 
cu tot ce se face în lume, cercetătorii de la I.P.C.U.P. nu dau 
„bun de fabricație" decît acelor utilaje care sînt, la propriu, 
fără rival (sau au doar concurenți egali).

Care sînt ultimele noutăți la Institutul de proiectări și cer
cetări pentru utilaj petrolier ?

Conferința 
Nafională

de Biofizică

POATE CA VOM
înțelege mai bine

NATURA CANCE-
RULIU Șl A

BOLILOR DE INIMA

TUL

In zilele de 24 și 25 
mai a.c. se va desfășu
ra la București prima 
Conferință Națională 
de Biofizică ; ea coinci
de cu împlinirea a 10 
ani de la înființarea la-

_ boratorului de biofizică 
™ al Facultății de medici- 
A nâ generală.

Aoum patru ani apărea seria 
F» care deschidea drumul unei 
noi familii de turle și instalații 
pentru foraj cunoscută în toată 
lumea. începută cu F125 ea a 
ajuns astăzi la F 500, 4 DH, a 
cărei capacitate de a fora pînă la 
8 500 m adîncime o situează în 
fruntea utilajelor de acest tip pe 
plan mondial. Unul dintre pro- 
iectanții ei, tînărul inginer îosif 
Ivan ne-a prezentat esențialul 
noutăților cuprinse de acest ul
tim produs al I.P.C.U.P.

— Modifioările esențiale nu 
s-au produs la turlă : e drept, ea 
este ceva mai înaltă și mai re
zistentă dar nu conține noutăți 
tehnice deosebite. în schimb, an
samblul utilajului s-a modificat 
parțial. F 500 are patru motoa
re Diesel cu o putere de 3 700 
C.P. Pentru a aprecia forța lor : 
ea echivalează cu cea a 60 de 
tractoare. Una din caracteristicile 
oele mai importante ale lui F 500 
o constituie faptul că e trans
portabilă în blocuri mari, care 
pot fi ușor montate sau demon
tate. în comparație cu seriile 
anterioare, timpul se reduce la 
acest© operații cu 50 la, sută. Lu
crând la crearea F-urilor și im
plicit a acestui „500", ne-am 
gîndit totdeauna la cei oare le 
vor folosi în cele mai diverse 
condiții. Pentru că le exportăm 
în toată lumea! Adesea se lu
crează cu utilajele noastre în 
condiții de izolare în care fie
care operație, fiecare reparație 
constituie o problemă deosebită. 
De aceea, totul a fost astfel 
conceput încât să asigure o fiabi
litate maximă. Legăturile între 
agregate se fac prin axe car- 
danice (în loc de lanțuri) ceea 
ce scurtează și ușurează mult 
montarea în condiții de șantier. 
F 500 (ca și F 320) cuprinde o 
invenție românească care asigură 
limitarea momentului de strînge- 
re a tuburilor. Știți că în sondă 
se introduo kilometri de prăjini, 
care se înșurubează una de alta. 
Dacă însă la înșurubare sînt 
strînse prea tare se înțepeneso 
$ se strică filetele, ceea ce creea
ză buclucuri mari sondorilor. 
Dispozitivul de limitare este 
creat de ing. Valentin Rădules
cu. Un alt coleg, ing. Vasile 
Benedek a inventat un alt dis
pozitiv, brevetat deja în Statele 
Unite și R. F. a Germaniei, 
care ușurează efortul operatoru
lui sondor aflat la pupitrul de 
comandă. Pentru a frîna troliul 
el dispunea de 6 pîrghie pe oare 
trebuia să se lase cu toată greu
tatea corpului. Acum, datorită 
unui servomecanism are o simplă 
pîrghie pe care o supraveghea
ză printr-o ușoară apăsare a» 
mîinii.

Ne gîndim la cei ce vor folosi 
utilajele noastre dar ne gîndim, 
cînd le proiectăm și la cei ce le 
fabrică. Ne-am străduit foarte 
mult să obținem o tipizare cît 
mai avansată a subansamblelor 
și cuplajelor. Astfel, F 125 și 
F 200, ca și F 320 cu F 500 își 
refolosesc o parte din subansam- 
ble, care sînt interschimbabile. 
Aceasta asigură uzinei importan
te economii, ca și facilități teh
nologice.

O INDUSTRIE
p. so

CARE NU FOLOSEȘTE
NICI O LICENȚA!

Bazîndu-se numai pe cercetare originală, 
România și-a reconvertit renumele 

în lumea petrolului

s. G. Ffflî/Jl® Cil 1800

TURE PE MINUT
în cursul vizitei noastre ne-a 

fost prezentat un inginer tînăr. 
Ne așteptam destul de puțin la 
recomandarea care a urmat:

— Noi am început să ne ocu
păm de puțin timp de sondezele 
geologice. Ele merg pînă la 
adîncimi destul de reduse com
parativ cu utilajele pentru ex
plorarea zăcămintelor de țiței, 
dar ating turații mari și presupun 
tehnologii pretențioase. Ing. 
Constantin Dumitrescu, care a 
adus o contribuție importantă 
la proiectarea lor este și autorul 
a două soluții noi pe plan mon
dial.

L-am rugat, bineînțeles, pe 
autor să ne prezinte noutățile

— Seria SG, are indicative de 
la 75 la 1200 (cifrele indi
că adîncimea maximă de foraj). 
Ea va satisface necesitățile in
terne eliminînd importul și 
ne va permite să trecem și la 
export. SG 150 și 300 sînt 
realizate, vă spun fără nici o 
modestie, fiindcă în institut ne 
mîndrim cu asta, la cel mai înalt 
nivel atins pe plan mondial. Ele 
se pot deplasa aproape oriunde, 
lucrează în orice teren și în ori
ce condiții, fiind dotate cu sape 
care au coroane de’diamant sau 
de carburi metalice. Ceea oe am 
realizat eu reprezintă o construc
ție nouă a capului rotitor, ce 
antrenează prăjinile și o pompă 
specială de noroi cu debit va
riabil. Din gama SG noi am de
rivat și așa-numitul SAC 300, de 
asemenea o premieră, destinată 
forajului în carierele de piatră.

Ea lucrează cu aer, deci poate 
fi utilizată chiar și acolo unde 
nu sînt surse de apă și are un 
sistem de desprăfuire special, 
care protejează muncitorii. Mi se 
pare importantă și demnă de 
subliniat o consecință indirectă 
a acestei serii de sondeze pe 
care am construit-o noi: faptul 
că necesitînd prăjini de foraj 
speciale pentru turații ridicate 
(ea pătrunde pînă la 75 de m, 
de exemplu, cu 1 500—1 850 de 
ture pe minut I) i-a determinat 
pe metalurgi să asimileze pro
ducția în țară a unui tip de pră
jini oare pînă acum se importa. 
Dar nu numai economia aceasta 
valutară a derivat din construc
ția sondezelor : mai mult — ca
racteristicile lor cu totul deosebi
te au impus o recalificare în 
sensul perfecționării, a muncito
rilor care lucrează ou ele.

Istoria evoluției acestor auxi
liari indispensabili ai forajului 
este tipică pentru legătura strîn
să între oercetare și producție, 
pentru modul în care la 
I.P.C.U.P. se concep totdeauna 
proiectele, astfel îneît paralel cu 
avantajele în competiția tehnică 
mondială să asigure uzinei posi
bilitatea de a le produce la pre
țuri competitive. L-am rugat pe 
ing. Valentin Felie, unul din 
principalii colaboratori ai șefului 
de proiect (ing. Iulian Grădiștea- 
nu) să rezume pentru noi bio
grafia ultimei premiere, pompa 
triplex 3 PN 1 000.

— Noi trebuie să producem 
în aoest 
pletă de 
320 C.P.
început 
Probabil , 
cifre nu spun nimic. Pentru ei aș 
vrea să remarc însă cîteva lu
cruri care disting acest utilaj, 
creat de noi, în raport cu tot oe 
se face în lume. Pînă acum pro
duceam pompe cu dublu efect. 
Adică pistonul, executînd o miș
care de du te-vino refula noroi
la ambele curse. Acesta era du
blul efect. Noua pompă este „cu 
simplu efect" dar are aceleași 
performanțe cu cea veche. In 
schimb, numărul pieselor de

uzură este mai mic, gabaritul a 
scăzut și el iar greutatea s-a re
dus cu 40 la sută. Am obținut 
deci o anduranță mai mare, per
formanțe ridicate și o importan
tă economie de metal. Acestor 
efecte însă trebuie să le adău
găm unul secundar dar deloc 
neglijabil: soazînd numărul pie

Pompele 
de noroi

— După cîte știm în acest cincinal institu
tul este angrenat în trei programe prioritare 
de cercetare științifică.

— Sîntem angrenați direct, ne-a răspuns 
ing. Alexandru Radulescu, directorul tehnic 
al I.P.C.U.P. — în programul privitor la fora
jul pentru adîncime, la cel ce se ocupă de mă
rirea factorului dc recuperare a țițeiului din 
zăcămînt și la al treilea, avînd ca obiectiv fo
rajul submarin. Pe scurt, se poate spune fă 
se vor completa și introduce în fabricație, în 
următorii ani, serii complete dc utilaje, capa
bile sa satisfacă toate necesitățile industriei 
petroliere.

— Fără a pierde probabil din vedere, ca și 
în prezent, competitivitatea pe plan interna
țional

— Este preocuparea noastră principală.
■ Ceea ce s-a realizat în tehnica mondială re

prezintă pentru noi criteriul obligatoriu de 
referință. Avem acum 9 teme de cercetare, 
care urmăresc mecanizarea tuturor operații
lor cu volum mare de muncă în foraj. Intr-o 
etapă imediat următoare toate aceste operații 
ca și acelea presupunînd o răspundere deose
bită în asigurarea regimului de foraj vor fi

n. ......—■ —.......— ........................

cincinal 
pompe, 
pînă la 
cu cea 

pentru

o gamă com- 
mergînd de la 
1600 C.P. Am 
de 1000 C.P. 
cititori aceste

selor de uzură se eliberează o 
capacitate de producție în uzină 
destinată pînă acum fabricării 
lor. Pompa noastră, pentru a ob
ține performanțe ridicate în con
dițiile unei reduceri serioase a 
gabaritului suportă acuma pre
siuni mult mai puternice, pînă

DISPAR
SONDELE

că figura 
„cîmpurile 

de la zia-

Ne-am obișnuit, 
cînd trecem pe lîngă 
schelele petrolifere, 
să privim mulțimea 
de dantelării me
talice și să vorbim 
despre sonde. Tre

buie să recunoaștem 
aceasta de stil, cu 
de sonde" a pornit
riști și, probabil, fiindcă suna 
frumos, și nimeni dintre citi
tori nu-și dădea seama de eroa
re, a devenit un loc comun. 
Or, în realitate, pentru petroliști 
sonda nu este schela metalică 
ci... gaura din pămînt. Ceea ce 
denumim noi sondă pentru ei 
este... „mastul". Iar petroliștii 
deosebesc foarte clar în noțiu
nea largă „a sondelor" turla de 
foraj care servește ca suport al 
echipamentelor folosite în pros
pectarea zăcămintelor subte
rane de țiței, de mast a că
rui rol este de a asigura inter
vențiile în caz de avarii. Toc
mai pentru asemenea cazuri 
deasupra fiecărei sonde se lasă 
o schelă de metal pe care se

montează la nevoie utilajele de 
intervenție. Or, la I.P.C.U.P. a 
fost creat acum... P 80.

După cum ne explica tânărul 
proiectant M. Weiss, unul din 
coautorii proiectului (ce cuprinde 
și o inovație de a lui : im sistem 
de reglaj a capacității de frînare 
$i de 
P 80, 
cepul 
stituie 
și pe

răcirfe a frînei hidraulice) 
â cărui producție a în- 

la Uzinele „1 Mai", con- 
o noutate atît în țară cît 
plan mondial. Practic el 

va elimina complet „cîmpurile 
de sonde" (de masturi de fapt) 
economisind astfel cantități uria
șe de metal. Concepută ca o in
stalație de intervenție montată 
pe o remorcă tractabilă P 80 per
mite intervenții pînă la 6 500 m. 
Așadar, imaginea schelelor pe
trolifere se va schimba în dece
niile următoare total.

la 350 de atmosfere și necesită 
deci toleranțe foarte stricte de 
prelucrare. Cu toate aoestea asi
milarea ei a avut loc într-un 
timp foarte scurt. De ce ?

Legăturile strînse pe care le 
avem 
care 
chiar

cu uzina, experiența pe 
am izbutit s-o acumulăm, 
noi cei tineri, ne permit

să realizăm proiecte cu o tehni
citate foarte ridicată. Cazul lui 
3 PN 1000 e tipic. De la expe
riențele pe prototip s-a trecut 
direct la fabricație. Atît de apro
piat a fost proiectul de posibi
litățile tehnologice ale întreprin
derii.

— Și atît de bine, s-ar putea 
adăuga, v-au reușit calculele ?

— Au fost calcule într-adevăr 
foarte laborioase, care ne-au 
reușit. Dar, am continuat să le 
verificăm printr-un studiu de 
cercetare, tensometrînd elemen
tele pompei în regim dinamic, 
ceea ce ne-a permis să măsurăm 
vibrațiile plăcilor. Deși e un stu
diu auxiliar, cu caracter intern, 
el reprezintă un element inedit 
în tensometrie.

— Există și alte elemente noi 
la aceste pompe triplex ?

— Faptul că în loc de rul
menți folosim lagăre de aluneca
re ! Procedeul e încă puțin uzi
tat, chiar în practioa mondială. 
Alături de aceste inovații, noi ne 
mîndrim însă tot așa de mult cu 
faptul că reproiectînd toate 
pompele am obținut o tipizai c 
avansată, unificînd piesele de 
uzură. Mai mult, pompele de 
1000 C.P. și pînă la 1600 C.P. 
au și același corp hidraulic. Pen
tru uzină e o mare înlesnire : ea 
poate turna în serie piesele sau 
corpurile, pe care le lasă apoi în 
curte, pentru „îmbătrînirea me
talului" iar la primirea unei co
menzi specifice ia oricare dintre 
ele și execută pompa.

CPL20 — o mașină care tși sapă groapa dar nu cade în ea deoa
rece are un dispozitiv cu care o umple la loc.

PROGRAMELE
indicate, înregistrate și comandate electronic, 
în 1980 cred că vom realiza prima instalație 
de foraj automatizată. Nu știm cine și cînd 
va realiza in alte țări o asemenea instalație. 
Dar pretutindeni se tinde spre acest obiectiv 
și necesitatea de a fi în frunte ne obligă să 
studiem de pe acum posibilitățile obținerii 
unei asemenea performanțe. în ultimul timp, 
împreună cu ÎNCERC am făcut și o serie de 
studii care să ne permită să construim turle 
de foraj din aluminiu în loc de oțel. O ase
menea realizare ar avea consecințe cu totul 
deosebite. Nu numai că s-ar reduce greutatea 
turlei (și implicit am economisi metal scump) 
dar devenind mai ușoare instalațiile de foraj 
ar putea fi montate pe mijloace auto, ceea ce 
le-ar mări mobilitatea și le-ar permite, să 
pătrundă în locuri greu accesibile. Și acesta 
este un element deloc neglijabil cînd ne gîn- 
dim la competitivitate, mai ales că azi se caută 
petrol în cele mai variate regiuni de pe glob.

C.P. L. sau ...CUM SE PORTE

CONSTRUI PE PICOTI RE PĂMÎNT
Ideea de a construi pe piloți 

de lemn e veche de când lumea. 
Singura modificare adusă de 
constructorii contemporani a fost 
înlocuirea lemnului cu betonul. 
Iată însă că cercetătorilor de la 
ÎNCERC le-a venit o idee, bre
vetată apoi, de a construi clădiri 
pe un teren consolidat prin pi
loți alcătuiți chiar din pămînt. 
Material mai

PRIORITARE
După cum vedeți noi ne propunem nu să vin
dem cit mai mult metal ci cit mai multă teh
nică. Și deja putem spune că prețul de reve
nire în valută al utilajului petrolier este prin
tre cele mai bune în cadrul exportului româ
nesc. în anii următori vom dezvolta în țâră 
și fabricația de sape cu conuri cu lagăre etan
șe — un brevet românesc, de sape cu inserție 
de materiale dure, de asemenea de concepție 
originală, ale căror experimentări ne-au per
mis să obținem recent recorduri europene. Am 
experimentat cazane de aburi pentru injecția 
de abur în strat, dotate printre altele cu un 
dispozitiv de etanșare cu anclanșare și declan
șare termică, reprezentînd un brevet româ
nesc. însăși îdeea aceasta este cu totul origi
nală (pe lingă dispozitivul proiectat)- Vom 
crea un complex de dispozitive pentru erup
ția artificială (așa-numitul gaz-lift) modifi- 
cînd toată gama de pompe de adîncime cu 
pistoane. în ceea ce privește instalațiile de

ieftin nici că se

poate. Singura problemă era gă
sirea unui utilaj cu care să se 
realizeze piloții... De fapt, este 
vorba, simplu spus, de săparea 
unei gropi care apoi este umplu
tă din nou, numai că de data 
aceasta pămîntul este bătut. 
Există, e drept, un utilaj care 
exeoută baterea dar în condiții 
departe de a satisface pe con
structori : cu pierderi de timp, 
cu ruperi de cabluri, cu zgomot 
mare. Ing. ‘Constantin Mihăesou,

foraj am început de curînd electrificarea lor 
in mai multe variante, dar amănuntele aici 
sînt prea tehnice...

— Experiența dv. folosește și altor ramuri 
industriale ?

— Chiar cea obținută la F-uri, privind 
transmisiile cu convertizoare hidraulice a fost 
preluată la tracțiunea feroviară, la tractoare, 
la locomotivele de mină, la construcția pom
pelor centrifuge de mare putere pentru iriga
ții. Nu dispunem de mulți oameni, doar circa 
300 de persoane în activitatea de concepție, 
dar avem satisfacția faptului că proiectele 
concepute de noi „dau de lucru" la cei aproa
pe 20.000 de oameni ai Centralei industriale 
de utilaj petrolier — 80 la sută din documen
tația uzinelor se realizează la noi în institut ! 
Iar 70 la sută din producția fabricilor din 
Ploiești și Tîrgoviște merge la export ! Puteți 
scrie fără să exagerați deloc : industria româ
nească de utilaj petrolier se află la cel mai 
înalt nivel atins în această ramură pe plan 
mondial fără a folosi nici o licență exclusiv 
pe baza cercetărilor întreprinse în țară mate- 
rializînd integral inteligență tehnică româ
nească.

de la I.P.C.U.P. a creat recent 
un utilaj, unic în lume, prin ca
racteristicile și performanțele 
lui, așa-numitul CPL.

Așezat pe o platformă rotitoa
re, asemănătoare ou a unei auto
macarale, un dispozitiv special 
sapă gaura în pămînt, o umple 
apoi din nou, treptat, bătînd cu 
o forță deosebită în sol pînă îi 
asigură o compactare ridicată. La 
o singură manevră el poate săpa 
și ..monta" 5—6 piloți. Remar
cabilă însă, pe lîngă concepția-ge- 
nerală a mașinii, ea însăși unicat, 
este crearea unui berbec înzes
trat cu un dispozitiv de auto- 
desprindere față de cablu. Este 
oeva în genul „oului lui Co- 
lumb". E/suficient să-1 vezi ca 
să te miri cum nu i-a venit 
nimănui o idee atît de simplă, 
care micșorează de 3,5 ori soli
citările în cablu (pînă acum el 
trebuia înlocuit la fiecare zece 
zile). Și totuși nimănui pînă azi 
nu i-a venit, în lume, această 
idee ! Producția acestui CPL ne 
asigură și în aoest domeniu o 
prioritate pe plan 
posibilitate nouă 
Construcția lui nu 
nici o legătură cu
legată direct de capacitatea pro- 
iectanților de la I.P.C.U.P. de a 
sesiza în orice domeniu posibi
litățile de valorificare a noului, 
și cu preocuparea lor de a se ex
tinde în domenii apropiate folo
sind experiența acumulată.

• Numeroasele lucrări ce vor fi 
prezentate (de către cercetătorii 

• români, precum și de către oas
peții de peste hotare) se vor 
grupa în jurul a două teme deo- 

• sebit de importante : „Recepția 
și conducerea informației în sis
temele biologice" și „Membrane Q și biofizica celulară".

In afară de medici, fiziologi, 
1 biologi, „beneficiarii" principali 0 ai oricăror descoperiri în acest 

domeniu — la Conferință vor 
participa și chimiști, fizicieni, 
matematicieni pasionați de capi
tolul „bio“ al profesiunii lor.

— Examinînd în ansamblu im- 
plieațiile pe care le are biofizica 
în domeniul cercetării funda- 
mentale ca și în rezolvarea unor 0 probleme de ordin practic, tre
buie să remarcăm că nu există 

• specialitate medico-biologică care 
să poată face astăzi abstracție de 
aportul biofizicii și al tehnicilor 

• fizice, ne spune prof. univ. dr.
V. Vasilescu. Daca ar fi să ne 
referim de exemplu la problema 

• bolilor cardio-vasculare : în faza
inițială acestea apar datorită unor 
micro-leziuni și leziuni ce inte- 

• resează bariera capilară ; sînt a-
fectate, de asemenea, mecanis
mele de recepție, conducere și 

• prelucrare a informației care
reglează activitatea aparatului 
cardio-vascular.

Biofizica studiază fenomenele 
fizice în sistemele biologice cu 
ajutorul tehnicilor și concepții^ A lor fizico-matematice. Una din- 
tre calamitățile ce se pot abate 
asupra omului matur, de multe 
ori în plină perioadă de activi
tate creatoare, este cancerul. Nu
meroase laboratoare de biofizica 
studiază mecanismele canceriză- 
rii. Există date care atestă că 
una dintre liniile fructuoase de 0 cercetare în acest domeniu este 
reprezentată de studierea orbita- 
Iilor moleculari, de elucidarea 

@ mecanismelor energetice în con
dițiile cancerizării. Biologia cu- 

_ antică poate aduce o contribuție 0 deosebită la elucidarea mecanis
melor genetice și la înțelegerea 
defectelor care pot să apară, in- 

la? clusiv în procesul de cancerizare. 
Se poate spune că această boală, 0 dacă nu este încă cunoscută pe 
deplin, faptul se datorește insu- 

• ficientei cunoașteri a mecanis
melor biofizice și biochimice 
normale și patologice.

•
 în cadrul Facultății de Fizică, 

a Universității din București, 
funcționează o secție de biofizi-

•
 că menita să pregătească la ni

vel universitar specialiști ce vor 
lucra în acest domeniu. Se poate 
spune că această secție a exerci- 
tat o atracție deosebită asupra 
unor tineri cu mari posibilități A intelectuale și spirituale. Cît mai 
mulți tineri înzestrați, dintre 
biologi și medici, e necesar în 0 prezent să-și lărgească, să-și a- 
nrofundeze cunoștințele de bio
fizică ; biofizica are nevoie de 0 descoperitori".

...„Cînd spunem 
de exemplu, ne ^0 maseri, (

ANDREI BANC

mondial și o 
de export, 
are de fapt 

forajul dar e

microunde, 
gîndim. lâ 

_  dar poate că nici func
ționarea sistemului nervos nu e 

_ străină de acestea : nervii se a- 0 rată a fi emițători de micro
unde !“... ne spune asist. univ.e 
Dan Eremia, absolvent — pro
moția 1961 — ăl Facultății de 
medicină, absolvent — promoția 
1968 — al Facultății de fizică 
— pledînd pentru o cît mai 
strînsă colaborare între medicină 
și fizică.

— S-a făcut un mare pas 
înainte, față de acum 9—10 ani ; 
din fizică medicală, apropiată 
mai mult de fizică decît de bio
logie, disciplina a devenit cu a- 
devărat bio-fizică, observă doc
torandul loan Nicolaescu, care 
ă susținut de curînd, cu succes, 
examenele de biochimie și fizio
logie (fiind absolvent — promo
ția 1962 — al Facultății de ma
tematică și fizică și în prezent, 
asistent la I.M.F. Tg. Mureș). 
Acum lucrăm cu izotopi radio
activi (fosfor 32, iod 131, calciu 
45) studiem probleme de difu
zie și fluorescentă cu ajutorul 
unui laser cu heliu-neon dar, 
totodată, punctul de vedere 
biologic ne este mult mai apro
piat. Dacă examinăm cu atenție 
situația 
constata 
care au 
progrese 
pătruns 
oferi așadar un ajutor de nă
dejde, totul e să știm să i-1 ce
rem".

R

©

din ultimii 
că ramurile 
făcut cele 
sînt cele 
fizica ;

ani vom 
medicinei 

mai mari 
în care a 

fizica poate

E. GROSU
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f IN EXCLUSIVITATE
PENTRU

k „SCÎNTEIA TINERETULUI"^

Laureați ai Premiului

Nobel răspund

la întrebarea:

Anchetă internațională de CAROL ROMAN

ALFRED KASTLER
Savantul francez 

de renume mon*  
diaJ s-a născut la 3 
maî 1902. După ab
solvirea Facultății 
de științe a Uni
versității Clermont- 
Ferrand îmbrăți
șează cariera didac
tică, funcțîonind 
între anii 1936—1938 
în calitate de lector 
universitar. își con
tinuă activitatea di
dactică, mai întîi 
ca profesor de fi
zică Ia Școala su
perioară din Paris, 
iar între anii 
1954—1959 ca profe
sor la Universita
tea Louvain 
Belgia.

In acest timp 
ocupă intens de

din

se
ac-

tivitatea științifică 
de cercetare, desfă
șurată în cadrul 
Centrului național 
al cercetării știin
țifice din Paris.

Savantul francez 
este președinte dc 
onoare al Asociației 
internaționale ,,Am
pere", ofițer al Le
giunii de onoare a 
Franței, precum și 
doctor honoris ca
usa al universități
lor din Louvain, 
Pisa, Oxford, Edin
burg etc.

In anul 1966 a 
fost distins cu pre
miul Nobel „pentru 
descoperirea meto
delor optice în stu
diul rezonanțelor 
hertziene".

Mmm imor spirite, 
DEZmm MTORL.• ••

de ALFRED KASTLER
Primul gînd care mi-a trecut prin minte atunci 

cînd m-am decis să răspund la ancheta „Scînteii 
tineretului" a fost de a trata subiectul fără de 
gravitate și aplomb. Celebritatea este ea însăși o 
chestiune care nu trebuie privită cu gravitate — 
mi-am zis. Și mi-am reamintit de celebra întîm- 
plare al lui Ampere, întemeietor al electrodina- 
micii, de la o ședință a Academiei de științe din 
Paris. Acesta voind să-și ocupe fotoliul său l-a 
găsit ocupat de o persoană necunoscută, pe care 
s-a și grăbit s-o apostrofeze. Necunoscutul i-ar fi 
replicat: „Ce să vă fac, domnule Ampere, dacă 
nu vă cunoașteți mai bine colpgii ! în orice caz 
vă aștept diserfră la ora 8 la dineu, la mine 
acasă. V-aș ruga să vă memorați bine locul dv. : 
lingă împărăteasă 1“ Era Napoleon Bonaparte, de 
mai multă vreme membru al Academiei de Știin
țe. Și totuși Ampere nu s-a intimidat de întîm- 
plare. Mai mult chiar. Masa de seară a început la 
orele 10, deoarece savantul uitase de ea și a trer 
buit să vină trăsura să-1 ia de acasă.

Intîmplarea — cam anecdotică, ce-i drept — 
înscrie o idee : faima cuiva nu trebuie să deran
jeze, nu-ți arogă drepturi în plus...

Și totuși, după o chibzuință mai îndelungată 
m-am decis să tratez subiectul cu gravitatea pe 
care o merită datorită substanței sale de idei și a 
posibilității de influențare asupra conștiințelor ti
nere.

Aș îndrăzni să afirm că există cu preponderență 
un anume teritoriu spiritual care ar trebui investi
gat pentru a-i desemna pe oamenii „celebri" ai 
secolului XX, spre deosebire de alte celebrități al 
căror nume este legat de alt secol, ori de alte 
timpuri.

Aceasta deoarece trăim într-o lume supusă 
unor transformări uluitoare sub raportul „îin- 
blînzirii naturii de către om și care are rezultate 
nu mai puțin uluitoare asupra datelor fundamen
tale ale existenței umane.

într-u.n mod procedau anticii în a-și alege „ce
lebritățile" lor — mă refer la cele recunoscute 
unanim chiar în acele timpuri și nu la cele con
stituite ori atestatp de generațiile urmașe. M-aș 
referi Dunăoară la câștigătorii olimpiadelor an
tice — unele dintre cele mai renumite personaje 
alături de semizei ori zei — care au populat 
cărțile de istorie, ca să nu dau decît un singur 
exemplu.

Fizionomia contemporaneității — o lume a 
științei și tehnicii dezlănțuite — inspiră marile 
colectivități umane în a-și alege celebritățile seco
lului din rîndul unor oameni merituoși și aflați 
mai cu seamă printre cei ce au contribuit prin 
2eva palpabil la progresul social, și în general 
uman, nesubestimîndu-i, evident, pe marii perfor- 
meuri...

Calitatea mea de fizician mă îndeamnă ca 
atunci cînd mă adresez tinerilor din România 
să-mi exprim satisfacția pentru faptul că viața 
m-a ancorat în marile porturi ale fizicii, domeniu 
de o excepțională însemnătate pentru progresul 
omenirii. Nu pornesc de la ideea părtinitoare po
trivit căreia, așa cum în antichitate filozofia își 
însușea toate meritele celorlalte științe, astăzi, ca 
o replică contemporană, fizica i-ar fi luat locul.

în cele ce urmează aș dori să mă opresc asupra 
necesității ca în secolul nostru să se purceadă ma
siv la o înarmare profundă a spiritului omenesc cu 
valorile științei și eticii, concomitent cu o largă 
acțiune de dezarmare a unor spirite mici și măr
ginite, avînd un mare coeficient de destructibili- 
tate și periculozitate pentru specia umană da
torită caracterului lor belicos. Cine vrea să de
vină celebru este obligat de secolul în care trăim 
să participe prin actele sale curente la realizarea 
în fapt a celor două direcționări cruciale exis
tente, după părerea mea.

Atunci cînd mă refer la înarmarea spiritului 
uman pornesc de la constatarea urmărilor pozi
tive pe care le-au revărsat cercetările tot mai a- 
profundate din lumea fizicii asupra oamenilor. 
O întreagă listă de mari probleme studiate este 
înscrisă, în marea carte a științei, în dreptul fi
zicii. Voi enumera succint cîteva teme aflate la 
yinirhă" : fizica contemporană a pus la dispozi
ția omului modalitățile științifice de a aprofun

da structura materiei ca și modul în care este 
constituit universul.

In înarmarea spiritului uman cu cunoștințele 
trebuincioase unui nivel de activitate și existen
ță cerut de cotele împrejurimilor anului 2000 un 
loc îl ocupă, neîndoios, radio-ul, televizorul, ca 
și avioanele supersonice, rachetele, sateliții ar
tificiali — cu toții copii ai fizicii. Ar mai avea 
vreun rost să repet un adevăr devenit atît de 
banal tocmai datorită evidenței sale indiscuta
bile —, și anume că fizioa spațială reprezin
tă o cucerire fundamentală a spiritului uman ?

Aici ajuns, fizicianul din mine găsește noi te
meiuri de a insista în acreditarea fizicii ca un 
domeniu ce a adus atestatul de superioritate a 
omului în fața întregului regn animal ca și a 
laurilor căpătați de renumiți inventatori și des
coperitori din partea semenilor lor pentru că au 
dus civilizația omenească cu un pas înainte 
O seamă de aparate științifice, de mare finețe 
în investigație, folosite în toate celelalte puncte 
de contact' cu natura prin intermediul științei 
provin din lumea fizicii. Să luăm de pildă mi
croscopul electronic, laserul ori satelitul meteo
rologic. Toate acestea activează și fac să îna
inteze respectiv microbiologia, metalurgia — ca 
un singur aspect de aplicație — și meteorologia. 
Aceste instrumente sînt opera conceptuală a fiziA 
cienilor !

De altfel, cunoașterea și aplicarea legilor fi
zicii deschid acele „ferestre" care ne explică și 
ne permit să influențăm investigarea proceselor 
biologice, cum ar fi de pildă în biologia mole
culară ori în studiul structurii enzimelor. Aș mai 
putea aminti de ultimul „izvor veșnic" de ener
gie care provine din fuziunea nucleelor atomi
ce — energie atomică, teren cu aplicații infi
nite...

în acest punct, îmi permit să ridic problema 
dezarmării unor spirite îmbîcsite, nelucide, rău 
voitoare ființei umane. Pornesc de la ideea că o 
dată cu producerea armelor A și H omenirea a 
intrat într-o perioadă de pericol permanent. Cu
noștințele acumulate, metodologiile îmbunătățite 
permit' construirea unor cantități uriașe de ase
menea bombe. Unii oameni — bine intenționați 
— spun : „Dacă vrem să evităm pericolul nu
clear n-avem decît să distrugem toate bombele 
atomice și totul va fi ca mai înainte".

Căror oameni eu le replic-: Faceți o eroare. 
Dacă s-au distrus cele cîteva mii de bombe a- 
tomice aflate în înzestrarea marilor puteri nu s-a 
cîștigat mare lucru, decît, cel mult, un răgaz 
de cîteva luni. Pentru că tehnica construirii 
bombelor A și H nu poate dispare, ea face 
parte din patrimoniul cunoștințelor științifice u- 
mane.

Atunci ? Nu rămîne decît activitatea de influ
ențare a spiritelor, de trezire a conștiințelor, de 
neutralizare și dezarmare a acelor spirite încinse, 
retrograde, doritoare de noi conflagrații inter
naționale. îmi amintesc cu plăcere cuvintele 
adresate participanților la cel de-al XVI-lea 
Congres „Ampere" desfășurat la București, în 
septembrie 1970, de către eminentul om de stat 
care este președintele Nicolae Ceaușescu : este 
necesar să fie instaurat un climat al încrederii 
între toți oamenii care conviețuiesc pe pămînt, 
trecînd peste orice fel .de deosebiri de structură 
socială, concepții filozofice, politice ori religioase. 
Acesta — socotesc și eu — este unicul drum care 
duce în spre înaintarea actualei civilizații ome
nești pe scara secolelor. In acest context îmi 
permit o veche remarcă a mea : a sosit demult 
timpul recunoașterii Chinei la O.N.U. și a tra
tării acestui mare stat în care trăiește un sfert 
din omenire, potrivit valorii sale reale în lumea 
contemporană. Trebuiesc apoi dezarmați energic, 
spiritual, toți acei care își fac „capital politic" 
printre oameni reduși or puțin informați prin 
fîlfîirea unor străvechi și răsuflate lozinci rasiste, 
naționaliste ori religioase.

Socotesc a fi deosebit de utilă și folositoare 
inițiativa ziarului românesc de tineret din Bucu
rești de a explica tinerilor mecanismul celebri
tății și, bănuiesc, implicit, contextul mare în care 
aceștia se pot afirma — sondînd opțiuni, gînduri 
și opinii ale unor laureați ai Premiului Nobel.

Un cititor vîrstnic, Hunedoara : „Citesc cu interes, 
de cite ori îmi cade în mină un ziar, rubrica „De la om 
la om". Sfaturile, îndrumările, „rețetele" pe care le 
dați, le găsesc în majoritatea cazurilor potrivite, adecvate 
diferitelor situații, cuprinzînd în perimetrul lor preocu
pări tinerești, probleme de viață, abandonuri familiale, 
decepții în dragoste, remedii în cazul diferitelor insuc
cese etc.

Merită să-ți apleci urechea la necazul fetei chinuită 
de grijă, care se plînge că mama-sa este o femeie imo
rală și alcoolică, lipsită de simțul matern și care nu a- 
cordă nici un sprijin moral și material fiicei pentru a 
urma o școală sau dobîndi o calificare. In situații neplă
cute sînt și acele tinere lipsite de experiența vieții, care, 
dintr-un motiv sau altul, ajung victimele unor indivizi 
cu apucături sălbatice, bețivi sau dezorientați, devenin- 
du-le viața cu adevărat un infern. Apoi, părinții ce-și 
abandonează copiii, lipsindu-i de cel mai mic ajutor, 
precum și alte probleme de acest gen și-au găsit ecou 
în rubrica respectivă.

Subscriem la aceste preocupări și le găsim firești, 
convingătoare, utile. Dar, în același timp, personal nu 
pot fi de acord cu modul de elaborare a plîngerii acestui 
june Dan Liviu Gruianu din Sibiu.

Ce aflăm și ce învățăm, ce putem spune copiilor noș
tri despre aventura amoroasă a acestui vînător de fuste ? 
în timp ce alți tineri de seama lui își văd liniștiți de 
treburi, trubadurul sibian descrie cu lux de amănunte 
irezistibila tandrețe care l-a subjugat ca urmare a întîl- 
nirilor dintre el și Adina, astfel că, chipurile, nu mai 
știe de capul lui. Cred că înainte de a fi prea tîrziu, ar 
fi necesar să f se recomande un consult medical serios, 
nu de alta, dar dacă greșește cumva poarta Adinei în- 
tr-o seară, cine știe în ce nouă încurcătură mai intră.

Bărbatul, la cei 19 ani ai săi, se laudă că nu mai are 
secrete în privința femeilor. Pe una a zăpăcit-o, pe alta 
a dat-o gata, n-o scutește de jocul amorului său nici 
chiar pe stradă, în văzul trecătorilor, dar ce te faci cînd 
rămîn între patru ochi ? Atunci, după propriile mărtu
risiri, e și mai grozav, varsă foc și pară pe nari, arde 
cu privirile, topește tot ce-i iese în cale. Nu știu, zău, 
dacă nu ar fi cazul să i se pună chiar veriga în nas. 
Lumea arde, iar baba se piaptănă.

Rămîne ca acum, cel puțin o jumătate din populația 
țării — pe care o formează tineretul — să-l cheme pe 
Gruianu la ordine, să-l convingă sau să-l contrazică în 
ceea ce face, să-i arate în scris sau pe cale orală drumul 
ce trebuie să-l urmeze pînă la prima sesiune a examenu
lui de bacalaureat (dacă o fi să-l susțină, după atîta 
derută).

La vîrsta acestui legendar erou, în urma cu exact 
28 de ani, semnatarul acestor rîncluri se mulțumea să 
meargă la întîlniri, în plină vară, încălțat cu o pereche 
de bocanci cazoni, cadorisiți de un frate reangajat, dansa 
cu sfială fete modeste, aștepta să mai treacă încă un an 
și ceva de ucenicie pentru a fi lăcătuș-ajustor. Se ferea 
cu grijă să nu calce dansatoarele pe picioare, căci bo
cancii erau cu ținte pe talpă și ar fi fost vai și amar de 
picioarele lor.

Să fim serioși și să ne aplecăm urechea nu spre mai
muțoi plictisiți, care se aventurează în diferite escapade 
triviale, ci spre probleme care se pun în adevăr și ne
cesită un efort de gîndire și bunăvoință din partea celor 
chemați să le întindă o mină de ajutor".

rată, gîndesc și se com
portă cu totul altfel decît 
arătați, vă comportați și 
gîndeați dumneavoastră cu 
douăzeci și opt de ani în 
urmă. Se pune întrebarea

firească : ce facem — îi 
condamnăm sau încercăm 
să-i înțelegem ?

Dacă doriți să conti
nuăm dialogul, scrieți-mi.

Anton Coman, spitalul de neuropsihiatrie, Urlați : 
„Eu Anton Coman, în vîrstă de 32 ani, pensionar de 
boală gradul I, vă aduc la cunoștință că s-a terminat 
cu mizeria cancerului. Eu am descoperit totul în pro
blema cancerului și în problema echilibrului sufletului 
omenesc, în urma unei encefalograme a creierului mic. 
Cer să fiu adus în fața forurilor de specialitate. Can
cerul este format din 24 de viruși introduși într-o 
capsulă în secreție dată de organele genitale către or
ganele endocrine. Am luptat cu sabia în mină timp 
de doi ani în laboratorul ochiului omenesc, fără de 
nici un sprijin din partea nimănui. Am făcut gestul 
acesta pentru oameni și cred că am să fiu înțeles de 
dumneavoastră".

colaborare cu mine. Nu 
am pretenție la drepturile 
bănești pe mine mă in
teresează gloria și, mai a- 
les, premiul Nobel. Aștept 
urgent amănunte.

Ionică Stanciu, Lehliu : 
îmi pare rău,' dar nu pot 
să accept propunerea de 
a seri împreună romanul 
vieții dumneavoastră. Sînt 
atît de ocupat îneît nici 
pînă acum nu m-am apu
cat să-mi scriu romanul 
vieții mele. Scrieți-1 sin
gur, s-ar putea să iasă 
bine.

Dronca Pascu, județul 
Arad: „Doresc să vă rog 
cu ocazia acestor rînduri

G. V. Florentina, Ro
man : „Vă trimit două 
poezii. Ce mă sfătuiți : 
s-o scriu și pe-a treia sau 
să trec direct la proză ?“

Da, la proză. De ce ? 
Pentru că gluma pe care 
mi-ați agățat-o la P.S. nu 
e rea. Citez:

„Intr-o pielărie intră 
un om.

— Ați putea să-mi fa
ceți o pereche de mănuși?

— Da, dar nu lucrăm 
decît cu pielea clientului.

— Perfeot. Vin mîine 
eu soacră-mea".

Romulus Scarlat, Mo- 
reni: Am primit volumul

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
Este foarte bine că 

v-ați adresat mie, pentru 
că și eu colaborez cu fo
rurile de specialitate atît 
în problema cancerului, 
cît, mai ales, în problema 
echilibrului sufletesc. Mă 
bucur că le-ați rezolvat

de ION BĂIESU

dumneavoastră pe 
două deodată și vă 
guj de 
în fața 
în c«az 
singură 
clarați . ___
descoperiri le-ați făcut în

amîn- 
asi- 

tot sprijinul meu 
forurilor medicale, 
de reușită, am o 
pretenție : să de- 
presei că aceste

să-mi răspundeți și mie la 
următoarea întrebare : ce 
este omul ?“

Răspuns : Omul este 
acea ființă oare gîndește, 
iubește, urăște, rîde, plîn
ge și citește „De la om 
la om“.

dumneavoastră de carica
turi și sînt de acord să vă 
scriu o prefață, în cazul 
în care vor fi tipărite. 
Asta presupune că majori
tatea lor mi-au plăcut, 
dovadă oă am ales cîteva 
pentru publfcare.

CF.K

De ce nu mai joacă Dumitriu 
la Rapid ?

Vă înțeleg oarecum in
dignarea, nedumerirea și 
Reproșurile. Dar vă rog să 
fiți îngăduitor și să nu 
uitați că rubrica noastră se 
adresează exclusiv tinere
tului, adică celor de vîrsta 
lui Dan Liviu Gruianu, că
rora aceste probleme mi-

nore, false, stupide, copi
lărești — numiți-le cum 
vreți — nu Ie sînt străine. 
Dovadă numărul enorm de 
scrisori pe care le-am pri
mit pe marginea scrisorii 
respective și care, vă asi
gur, sînt interesante și 
grave. Tinerii de astăzi a-

TRINTCRI1 a

Fără cuvinte DOCTORUL : Care e amigdala aia care te doare ?Eu duc o viață sportivă!

(Urmare din pag. 1)

acuzator — și pe bună dreptate: 
cei doi au săvirșit infracțiunea 
de furt repetat în dauna avutu
lui personal — și articole anume 
înscrise în Codul penal sancțio
nează o astfel de faptă cu pri
vare de libertate o autorilor pe 
o perioadă de timp de la 1 la 3 
ani. (Există, desigur, în cazul 
de față și alte amănunte de 
procedură, dar nu asupra ace
stui aspect dorim să ne oprim 
aici).

încerc să aflu cît mai multe 
despre viața lor, despre preo
cupările și dorințele ce-i ani
mă — și-i invit, in acest sens, 
să-și facă ei înșiși portretul. 
Este ceva mai dificil, cei doi 
nedezlipindu-se din hotarele li
nei încăpățînate pocăințe. La 
simburele de foc al unei țigări, 
vorba se rupe încet, cuvintele 
se leagă anevoie — dar curg, a- 
mestecate cu fumul noduros din 
încăpere...

Sînt fii de țărani din Bujo- 
.renii Teleormanului și — după 
școala generală făcută în satul 
natal — au prins, cu trudă, ca
lea Bucureștiului, în speranța 
învățării unei meserii. Speranța 
— in condițiile în care statul 
nostru își face o grijă funda
mentală și nobilă pentru soarta 
tineretului — le-a devenit pe 
parcurs certitudine, împlinire. 
Amîndoi au terminat o școală 
profesională, s-au calificat ca 
muncitori. Au primit și reparti
țiile cuvenite : Ban Ion. insta
lator la I.L.C.R.-4 ; Rîdelesne 
Ion, nichela tor la „Gri vița Ro
șie".

îi ascult cum îmi povestesc, 
cu lux de amănunte, viața lor 
de dinainte, cum se bucură sin
cer. copilărește aproape, de fie
care faptă bună pe care o pot 
relata, ca de o frumoasă desco
perire — și încerc să mi-i ima
ginez în cea dinții duminică a 
lor, revenind în sat, oameni cu 
un rost de-acum. cu daruri la 
părinți și vești despre munca 
lor pentru prietenii rămași a- 
casă. Ii ascult — și-mi vine 
greu să cred că tinerii din fața 
mea — invăpăiați lăuntric de 
cine știe ce amintiri — sînt, 
totuși, niște infractori.

...Momentul desprinderii din 
eșalon, cei doi „eroi" îl recon
stituie cu trudă, cu suspens-uri, 
dintr-o pîclă densă și confuză, 
în care nici amintirea nu rezistă 
mult : ii reconstituie cu frip

turi de imagini exterioare esen
ței. Rîdelesne parcă-și aduce 
aminte de o dimineață tulbure 
de decembrie (1970) cînd s-a 
trezit tîrziu și n-a mai avut cu
raj să plece la fabrică de teama 
observațiilor ce-ar fi urmat să 
le primească (nu întîrzia pentru 
prima oară ; nici pentru a 
doua...). Și-a aruncat ochii pe 
geam, era frig, și-a tras atunci 
pătura peste cap și a rămas 
așa... cîteva zile, apoi pentru 
totdeauna. Ceva asemănător tre
buie să se fi întîmplat și cu Ban 
Ion — și tot prin decembrie !

— și cei doi tineri recunosc, cu 
sinceritate și regret, că. dimpo
trivă, la locul de muncă se bu
curau de toată atenția și solici
tudinea colectivului. Atunci ? 
Ciștigau puțin, nu le ajungeau 
banii ? Le ajungeau 1 Din pri
mele luni ale profesiunii — care, 
oricum, la început presupune și 
o oarecare perioadă de acomo
dare — primeau un salariu lu
nar între 1 000—1 200 lei.

Ban și Rîdelesne, însă, au ales 
calea cealaltă. Conștient sau nu, 
în momentul opțiunii, ei au con
tinuat s-o străbată, cu toate

și trăiau, hăituiți de propria-le 
umbră, undeva, la periferia o- 
meniei.

Dar ce mi-a reținut în mod 
deosebit atenția în discuția cu 
cei doi tineri a fost faptul că 
nici unul nu acceptă, în aceste 
momente, să dea ochii cu cineva 
cunoscut, o rudă, un prieten, ci
neva apropiat. Un sentiment de 
rușine, la urma urmei firesc in 
asemenea situații. într-un fel, 
da. Cei doi se împotrivesc însă 
cu o încăpățînare ieșită din co
mun, voind parcă să se nege pe 
ei înșiși, într-un astfel de gest.

SĂ DISCUTĂM DISPUI TUVEREJE, MIE, RĂSPUNDERI

AUTOPORTRET,
LA ORA LACRIMILOR

PREA TlRZII

Apoi ? Apoi, „trebuia să facem 
ceva, că doar nu poți trăi din 
nimic..." — spun ei. astăzi, cu o 
senină iresponsabilitate. Și au 
ales calea cea mai ușoară, cea 
pe care adeseori, din jenă sau 
repulsie, o numim apelînd la 
eufemișme : calea furtului — 
tot o cale de nimic, adică.

îi întreb dacă aveau ceva di
ficultăți la locul de muncă, dacă 
se împăcau bine cu oamenii din 
colectiv, dacă erau nemulțumiți 
de cine știe ce lucru — cu gîn- 
dul că uneori, în anumite mo
mente, pot apărea și astfel de 
situații, generînd consecințe ne
dorite asupra unor inși cu o 
constituție mai deosebită. Nu. 
nu poate fi vorba de așa ceva

„intemperiile" care-i așteptau. 
Așa au ajuns să se strecoare îm
preună, în miez adine de noap
te în incinta Uzinei „Re
publica", să pătrundă în vestia
rele cantinei, for ți nd dulapurile 
si furînd diverse obiecte — pu
lovere, fuste, mărgele, papuci, 
basmale, rochii ; tot ce le cădea 
în mînă —.pe care le „valorifi
cau" apoi în Piața Unirii. Au 
dat și „lovituri" mai de „soi" : 
și-au însușit de la garderoba 
Stadionului „23 August" două 
ceasuri de mînă. Cu nimicul de 
bani acumulați chefuiau, ofe
reau de băut „prietenilor". Prie
teni care, ca și ei. se certaseră 
demult cu munca, cu normele 
unei vieți corecte și civilizate.

Le veniseră de-acasă . mamele, 
le aduseseră și ele ce putuseră, 
de-ale gurii, mai cumpăraseră și 
de la oraș — și merindea sta 
neatinsă, alături. „Am încercat 
să măninc — mărturisește unul 
— și-am înghițit cu noduri. Nu 
pot. Trebuie să mai treacă vre
me pină mă obișnuiesc cu gîn- 
dul ăsta". Și cu gîndul că sînt 
primii din neamul lor de țărani 
asupra cărora cade cel mai urît 
însemn : hoția. Pentru că este 
știut cit de condamnabil este un 
astfel de act de etica satului ; 
de unde și înțeleaptă expresie, 
continuată de secole : „mai bine 
sărac, dar curat".

...Da. și Ban Ion și Rîdelesne 
au prietene. Sint la vîrsta pri

mei dragoste — și au, fiecare, o 
prietenă ; bună. Alături de care 
s-au plimbat seara in parc, că
rora le-au povestit întîmplările 
lor cele mai intime, cu puțină 
voită exagerare poate, ca să pa
ră cît mai frumoase, în fața că
rora au ținut să treacă — și au 
trecut — drept oameni. Astăzi 
nici unul nu vrea să audă de Ma
ria și Nuți — și ele tot munci
toare, bucurîndu-se, cred, la 
locurile de muncă (pe care, la 
rugămintea lor, le trec sub :ă- 
cere) de stima colectivului, ne- 
bănuind desigur de ce prietenii 
lor, alături de care și-au făurit 
vise — pe care i-au iubit și con
tinuă. probabil, să-i iubească — 
nu le-au mai dat, de atîta vre
me. un semn de viață. Orice ar 
fi deciși cei doi tineri să în
frunte. numai o întîlnire cu 
prietenele lor, nu ! Omenește îi 
înțeleg — la această sensibilă 
coardă fiecare vibrează sincer 
— și rețin, cu strîngere de ini
mă. cum amindoi poartă, ală
turi de păcat, un dor pe care-1 
vor neîntinat. Omenește...

Acum, in cel de-al... treispre
zecelea ceas, Ban Ion și Rîde
lesne sînt lucizi, perfect con- 
știenți de gravitatea actelor lor. 
Tși dau seama — și o spun cu 
vorbe rupte cu nădul — că 
ceea ce au făcut se află în fla
grantă contradicție cu legile mo
rale și scrise ale colectivității 
noastre umane, de la care nu 
solicită (și alături de ei. sub
semnatul) nici o indulgență. Sînt 
deciși ca după hotărîrea jude
cătorească. după consumarea 
consecințelor acesteia, să reintre 
in viață cu dreptul. Să se inte
greze în muncă, să depună e- 
forturi spre a spăla rușinea și 
a trăi întru omenie.

Pînă atunci însă, nu știu de 
ce și cum, am senzația că ză
resc, pe un posibil zid de în
chisoare un portret imaginar, 
portretul lor. creionat cu pro
priile fapte și vorbe ; un por
tret strîmb. cu trăsături urite. 
ferfenițit pe margini. Un por
tret de sub a cărui frunte în
gustă șiroiesc două lacrimi mari, 
alungite, ca două picături de 
rușine.

Pentru că, la despărțire. îi 
podidise plinsul.

Un plins, din păcate, tîrziu.



„SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 7 SÎMBĂTĂ 15 MAI 1971

INTERVIUL
acordat de președintele

Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUSESCU,
Televiziunii a ll-a din R. F. a Germaniei

(Urmare din pag. 1)

rii și înfăptuirii securității pe 
continentul nostru.

ÎNTREBARE:
După cît cunoaștem, Repu

blica Federală a Germaniei 
este unul din principalii par
teneri comerciali ai României. 
Ce ar putea și ce ar trebui să 
facă economia și guvernul Re
publicii Federale a Germaniei 
pentru ca balanța comercială 
a schimburilor dintre cele 
două state să fie cît mai echi
librată ?

RĂSPUNS î
într-adevăr, Republica Fe

derală a Germaniei ocupă un 
loc important în comerțul in
ternațional al României. A- 
preciez că, cu toate acestea, 
n-au fost soluționate în mod 
corespunzător un șir de pro
bleme de care depinde pînă 
la urmă lărgirea schimburilor 
și cooperării economice și teh- 
nico-științifice dintre țările

noastre. Noi am dori ca Repu
blica Federală a Germaniei să 
renunțe la aplicarea unor 
restricții în relațiile economice 
cil România, să creeze condi
ții pentru un export avantajos 
al produselor românești pe 
piața Germaniei Federale, a- 
ceasta fiind calea cea mai si
gură pentru a realiza o balan
ță echilibrată și pentru a asi
gura dezvoltarea în continuare 
a relațiilor de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică 
dintre țările noastre.

ÎNTREBARE•
Aș dori să vă întreb 

semnătate considerați 
politica răsăriteană a 
nului Brandt pentru relațiile 
bilaterale dintre România și 
Republica Federală a Germa
niei ?

RĂSPUNS:
Politica dusă de guvernul 

Brandt pentru dezvoltarea re
lațiilor cu celelalte țări socia
liste și, in mod deosebit, înche-

ce în
că are 
guver-

ierea Tratatului dintre Uniu
nea Sovietică și Republica Fe
derală a Germaniei, a trata
tului dintre Polonia și Repu
blica Federală a Germaniei, 
cit și tratativele cu Cehoslova
cia și Republica Democrată 
Germană constituie factori po
zitivi care au o influență atît 
în ce privește relațiile dintre 
România și Republica Federa
lă a Germaniei, cit și pentru 
realizarea securității și destin
derii pe continentul nostru. 
Desigur, este necesar ca a- 
ceastă politică să fie conti
nuată cu mai multă consec
vență ; mă refer la necesita
tea ratificării tratatelor despre 
care am vorbit, ceea ce va 
exercita o influență pozitivă 
asupra relațiilor de pe întregul 
nostru continent și — așa cum 
am mai spus — și asupra legă
turilor dintre țările noastre, 
deoarece apreciez că, în acest 
context, relațiile României cu 
Republica Federală a Germa
niei se vor putea dezvolta in
tr-un mod mai îmbucurător.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN a trimis COMITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIf^T DIN MARTINICA, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul celei de a 50-a aniversări a mișcării comuniste 
din Martinica, Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român transmite tuturor comuniștilor martinichezi sincere 
felicitări tovărășești și urări de noi succese în lupta pentru 
apărarea intereselor vitale ale oamenilor muncii, pentru în
făptuirea aspirațiilor de libertate națională și socială, pen
tru triumful cauzei păcii, democrației și progresului social.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea împăratului HAILE SELASSIE I, următoarea tele
gramă :

Exprimăm adînca noastră apreciere
pentru amabilul mesaj de bune urări trimis 
lei de a 30-a aniversări a zilei victoriei.

La rîndul nostru, vă adresăm călduroase 
bunăstarea personală a Excelenței Voastre și 
sul continuu al țării dumneavoastră prietene.

Excelenței Voastre
cu prilejul ce-

urări pentru 
pentru progre-

LITERATURA
ȘTIINȚIFICA

(Urmare din pag. 1)

1

Pur și simplu, lacfura unui mic volum, apărut recent, ca ele
gantă „carte de buzunar", în colecția „Orizonturi", a Editu
rii enciclopedice române. Este vorba de îndoieli și certitu
dini, titlu sub care academicianul matematician Grigore C. 
Moisil și-a strîns un număr de articole publicate în anii 1968 
și 1969 în „Viața economică". Cartea ne-a cucerit, pur și 
simplu, prin excepționalul (recunoscut desigur de o foarte 
largă sfera de cititori, auditori și telespectatori) dar publi
cistic al autorului.

Acest dar e cu atît mai valoros cu cît se exercită într-un 
demoneiu — măcar aparent — destul de arid, altfel cu atît 
mai necesar, socialmente vorbind : cel de a explica unui 
public mai larg ce fac matematicienii în țara noastră — citez 
din Prefața cărții —, cum se încadrează munca lor, în munca 
întregului popor pentru a construi societatea socialistă. Mai 
precis : în 5 secvențe (dintre care ultima are doar un titlu : 
Odă — oc|ă îndrăznelii omului a cărei forță de cunoaștere 
și de cuprindere a universului este infinită) se tratează felu
rite aspecte ale problemei relațiilor dintre știință și aplica
țiile ei, despre utilitatea Matematicii, despre Economia ma
tematică, despre Cercetarea operațională etc. etc. De la pri
mul la ultimul articol, întreaga culegere nu numai că întru
nește acele „însușiri bune" ce se cereau ca minimum de va
labilitate acum un secol. însă ea constituie un veritabil, 
strălucitor spectacol de idei.

Multiplu dăruit pentru literatura științifică, autorul izbuteș
te ca în speculații cu datele cele mai concrete ale aplicării 
matematice să introducă pe cititorul „necunoscut" (căruia îi 
este adresată cartea) în meandrele cele mai nebănuite ale 
științei despre care Bertrand Russell spunea cîndva că „este 
știința în care nu se știe despre ce se vorbește și în care nu 
se știe dacă ceea ce se spune este adevărat sau nu". Moisil 
nu-l contrazice frontal pe celebrul filozof englez, ci, cu 
metodă însă și cu umor, cu argumente însă și cu farmec, 
într-un ton teoretic însă cu date de aplicare practică, la 
îndemîna, sub văzul oricui dintre noi, ne demonstrează nouă, 
tuturor, și mai ales cui trebuie (conducătorilor de întreprin
deri, responsabililor de instituții tehnico-economice și altora) 
cît de actuală, cît de multiplu necesară a devenit Matema
tica. Aceasta, întruqît, Matematica nu mai e o știință a can
tității, cum era considerată acum o jumătate de veac, ci o 
știință a structurii. De unde argumentul că, valabilă în prog
nozele asupra viitorului pînă în anul 2000 și peste această 
dată, „matematizarea" e cu atît mai necesară în conducerea 
de fiecare zi a vieții noastre economice și sociale, — a de
venit un imperativ categoric.

A cunoaște legiile naturii și a trage consecințele lor, a 
avea mereu idei noi, a da curs liber fanteziei și totodată 
a încredința controlul indicelui de realitqte și de realism 
calculatoarelor, — acestea și alte afirmații duc într-adevăr 
la concluzia că gradul de tehnicitate impune astăzi gradul 
do cultură.

Căci — cum 
deja citată :

„Europa n-a ,
Omenirea e conștientă de fapta ei de astăzi.

Nu, omul n-a ajuns în Lună, ci el a obligat Luna să 
coboare pe Pămînt, să se supună obiceiurilor Pămîntului, 
omului. Omul nu evadează în Cosmos, ci, așă cum a 
făcut-o cu Pămîntul, își anexează Cosmosul.

îl cucerește fiindcă i se supune".

atît de plastic spune Moisil în acea Oda,

fost conștienta câ a descoperit America.

*■ <

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita în România

a secretarului de stat al
R.S.F. Iugoslavia, Mirko Tepavat
La invitația ministrului afa

cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, secretarul de stat pen
tru afacerile externe al Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, Mirko Tepavaț, a fă
cut o vizită oficială de priete
nie în Republica Socialistă 
România. în perioada 11—13 
mai 1971.

Secretarul de stat pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugo
slavia a fost primit de Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri. Convorbirile 
care au avut loc cu acest pri
lej s-au desfășurat 
mosferă I________ —
După întrevedere, președintele 
Consiliului de Stat a reținut la 
dejun pe secretarul de stat pen
tru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia.

Oaspetele iugoslav și colabo
ratorii care l-au însoțit au vi
zitat obiective industriale și so- 
cial-culturale din orașele Bucu
rești și Galați.

în cadrul convorbirilor dintre 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România 
și secretarul de stat pentru a- 
iacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia și colaboratorii lor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie și deplină înțe
legere reciprocă, s-a efectuat 
un schimb de păreri cu privire 
la relațiile bilaterale și la pro-

într-o at-
cordială, prietenească.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a trimis lui AHMED SEKOU 
TOURE, secretar general al Partidului Democrat din Gui
neea, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 24-a aniversări a creării Partidu
lui Democrat din Guineea, vă adresez, în numele poporu
lui român, al Partidului Comunist Român și al meu 
personal, cele mai calde felicitări.

Reafirmînd dorința noastră de a dezvolta, pe mai de
parte, legăturile de colaborare și solidaritate dintre cele 
două partide și popoare, vă exprim, totodată, urări de 
succes deplin în activitatea poporului guineez, sub con
ducerea Partidului Democrat, pentru dezvoltarea economi
că și socială a patriei, în lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, pentru apărarea liber
tății și independenței naționale, pentru cauza păcii și co
laborării internaționale.

La Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România, s-a deschis, vineri 
după-amiază, expoziția „Activi
tatea politică și tehnico-econo- 
mică în sprijinul producției", or
ganizată de Secția de propagan
dă a C.C. al P.C.R., în colabo
rare ou Consiliul pentru activi
tatea politică și cultural-educa- 
tivă de masă din cadrul Consi
liului J Central al U.G.S.R.

Numeroase panouri, grafice, 
machete, fotografii și tipărituri 
redau aspecte din activitatea a- 
gitatorică, metodele și inițiati
vele organizațiilor de partid pen
tru îmbunătățirea activității din 
întreprinderi și de pe ogoare, 
realizări pe tema propagandei 
tehnice și a protecției muncii, 
precum și unele materiale edi
toriale c«e vin în sprijinul proce
sului de calificare, specializare 
și reciclare. Sînt prezentate, de 
asemenea, o serie de aparate fo- 
ir.ț;țe țn centrele de documen-

De la Ministerul 
Invățămint ului

Colegiul Ministerului învăță- 
mîntului a dezbătut, sub condu
cerea ministrului Mircea Mali- 
ța, proiectul planului de școla
rizare în învățămînțiil de cultu
ră generală, liceal/ profesional 
și tehnic și în învățamîntul su
perior pentru anul 1'971—1972 — 
în consens cu prevederile pro
gramului general de pregătire a 
cadrelor pentru perioada 1971— 
1980 — precum și măsurile de 
îmbunătățire a rețelei școlare și 
de întărire a instituțiilor de în- 
vățămînt superior din oentrele 
universitare tinere.

Colegiul și-a însușit propune
rile referitoare la creșterea ci
frei de școlarizare la toate nive
lele de învățămînt, perfecționa
rea rețelei școlare, crearea a în
că 30 licee de specialitate și sec
ții în învățămîntui superior. A 
fost aprobată, de asemenea, în
ființarea Seminarului pedagogic 
universitar și organizarea pre
gătirii pedagogice a studenților.

bleme actuale ale situației in
ternaționale.

Cei doi miniștri au constatat 
cu satisfacție că 
prietenie, bună vecinătate și co
laborarea multilaterală dintre 
România și Iugoslavia, bazate 
pe bogate legături tradiționale, 
pe deplina egalitate în drepturi, 
stimă și încredere reciprocă, 
cunosc o continuă dezvoltare și 
diversificare. în acest sens, ei 
au evidehțiat însemnătatea deo
sebită pe care o au întîlnirile 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Iosip 
Broz Tito, concluziile și înțele
gerile adoptate cu aceste pri
lejuri, pentru dezvoltarea și în
tărirea continuă a relațiilor din
tre cele două țări. Părțile au 
apreciat pozitiv rezultatele do- 
bîndite pe planul colaborării 
politice, economice, tehnice, 
științifice, culturale, în zona de 
frontieră și în alte domenii și 
au reafirmat dorința celor două 
guverne de a acționa pentru di
versificarea și intensificarea 
cooperării.

în cursul convorbirilor s-a 
manifestat și de această dată 
identitatea sau marea apropiere 
a pozițiilor și punctelor de ve
dere ale celor două țări asupra 
problemelor internaționale fun
damentale. în spiritul conclu
ziilor și aprecierilor șefilor de 
state și partide ai României și 
Iugoslaviei, exprimate în comu
nicatul comun din 4 noiembrie 
1970, miniștrii au reafirmat ho
tărîrea celor două țări de a 
continua să contribuie activ la 
cauza păcii, securității, înțele
gerii și a colaborării largi, ega
le în drepturi, dintre toate sta
tele. indiferent de mărimea și 
orînduirea lor socială, precum 
și la afirmarea dreptului fiecă
rui popor la viață liberă.

Părțile au relevat hotărîrea 
țârilor lor de a extinde și h- 
dînci în continuare relațiile de 
prietenie și colaborare cu toate 
țările socialiste, cu toate cele
lalte țări, fără deosebire de 
orînduire socială . Miniștrii au 
subliniat din nou că dezvolta
rea unor astfel de relații re
clamă respectarea strictă a prin
cipiilor independenței și suve
ranității naționale, integrității 
teritoriale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc.

Pornind de la interesele vi
tale ale tuturor popoarelor eu
ropene în dezvoltarea colaboră
rii pașnice și în înfăptuirea 
securității pe continent — de 
natură să ofere fiecărui stat ga
ranții depline că este la adă
post de orice primejdie de a- 
gresiune Sau de alte acte de fo
losire a forței sau de amenin
țare cu forța — și ținînd sea
ma de progresele înregistrate 
pînă acum în procesul de destin
dere și înțelegere în Europa, cei 
doi miniștri au evidențiat ne
cesitatea intensificării în conti
nuare a contactelor bi și mul
tilaterale, în scopul organiză
rii, cu participarea egală în 
drepturi a tuturor țărilor inte
resate, fără condiții prealabile, 
a unor întîlniri pregătitoare, 
precum și a conferinței general- 
europene pentru securitate și 
cooperare. Ei au relevat că con
sensul principial întrunit deja 
asupra unor probleme privind 
organizarea conferinței europe
ne face posibilă accelerarea 
pregătirilor în viitorul apro
piat, în vederea ținerii șonfe- 
rinței, la care România și Iu
goslavia sînt gata să contribuie 
activ in continuare.

în cadrul acțiunilor celor 
două țări, îndreptate spre în
tărirea colaborării și securită
ții în Europa, miniștrii au sub-

relațiile de

liniat, de asemenea, hotărîrea 
țărilor lor de a depune efor
turi și sprijini dezvoltarea rela
țiilor de colaborare, prietenie 
și bună vecinătate între țările 
balcanice, “ ’ 
economice, 
culturale 
colaborare 
lă, reciproc 
baza respectării principiilor in
dependenței și suveranității na
ționale, ^integrității teritoriale, 
egalității in drepturi, neameste
cului în treburile interne, a 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele, în ve
derea transformării Balcanilor 
într-o zonă de bună vecinătate, 
colaborare, pace și securitate.

Cele două ■■ părți și-au reafir
mat, și cu această ocazie, soli
daritatea lor cu lupta eroică a 
poporului vietnamez și a celor
lalte popoare din Indochina, 
pentru libertate și independen
ță, și au subliniat necesitatea 
retragerii fără îhtîrziere, necon
diționate și complete din Indo
china a trupelor S.U.A. și alia- 
ților lor, astfel ca popoarele ță
rilor din această zonă să-și ho
tărască singure soarta, fără a- 
mestec din afară.

Părțile consideră că situația 
actuală din Orientul Apropiat 
impune întreprinderea unor noi 
pași hotărîți, în scopul soluțio
nării pașnice a conflictului, pe 
baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967.

Miniștrii au exprimat și cu a- 
cest prilej convingerea lor că 
pentru edificarea păcii și secu
rității în lume este necesar să 
fie întreprinse măsuri concrete 
pentru încetarea cursei înar
mărilor. pentru înfăptuirea de
zarmării generale și, în primul 
rînd, a dezarmării nucleare.

Cele două părți au apreciat 
din nou pozitiv rolul țărilor 
nealiniate în lupta pentru pace, 
independență și colaborare ega
lă între țări.

Cei doi miniștri au subliniat 
necesitatea de a se acționa cu 
fermitate pentru lichidarea de
finitivă a colonialismului și 
neocolonialismului, a politicii 
de apartheid și discriminare ra
sială. Ei au exprimat, de ase
menea, sprijinul deplin față de 
năzuințele de progres economic 
și politic ale țărilor în curs de 
dezvoltare. '•

In soluționarea acestora, ca 
și a altor probleme internațio
nale, un rol important revine 
Organizației Națiunilor Unite. 
In scopul realizării cu efica
citate a acestui rol, este abso^ 
lut necesar să se înfăptuiască 
cît mai curînd universalitatea 
deplină și democratizarea în 
continuare a activității O.N.U. 
Miniștrii consideră imperios ne
cesară restabilirea drepturilor 
legitime ale R.P. Chineze în 
O.N.U. și -în organele sale. Este 
necesar, de asemenea, ca și alte 
țări care încă nu sînt membre 
ale O.N.U. să-și ocupe locurile 
■și să-și asume responsabilitățile 
în această organizație.

Secretarul de stat și ministrul 
afacerilor externe au relevat 
utilitatea contactelor și a schim
burilor de păi*eri  active avute 
pînă acum între reprezentanții 
celor dpuă ministere de exter
ne și au exprimat dorința de a 
continua această colaborare.

Secretarul de stat pentru a- 
facerile externe al R.S.F. Iugo
slavia, Mirko Teoavaț, a invi-. 
țat pe minjstrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste, 
România, Corneliu Mănescu, să 
facă o vizită oficială în Iugo
slavia. Invitația a fost accepta
tă cu plăcere.

extinderea relațiilor 
științifice, tehnice, 

și a altor forme de 
bi și multilatera- 

avantajoasă, pe

rilinc sc va ști totul • • •

MARE INTERES LA BRATISLAVA PENTRU 
MECIUL CEHOSLOVACIA-ROMÂNIA

Corespondentă telefonica de la trimisul nostru special 
VASILE CABULEA

Mare senzație aici în jurul a- 
ceștui meci. Despre echipa ro
mână în publicații, oa și la con
ferința de presă organizată ieri 
la orele prînzului în sala de re
cepție a hotelului-club Slovan — 
unde sînt găzduiți fotbaliștii 
noștri — se scrie și se vorbește 
numai în superlative. Ziarul 
„Sportul" din Bratislava, chiar 
din titlu, ne flatează cu apre
cieri ca : „Echipa Cehoslovaciei 
întîlnește o națională care se află 
în fruntea ierarhiei fotbalului eu
ropean". Toate calculele se fac 
pornind de la comportarea celor 
două echipe la turneul final al 
CM din Mexic. Românii vor do
mina și vor juca precum la Gua
dalajara ? — se întreabă specia
liștii și ziariștii de aici. în fa
voarea cui va înclina de astă 
dată balanța ?

„Inamicul public- numărul 1" 
este considerat în continuare 
Dumitrache. Antrenorul gazde
lor, Novak, a decțarat : „N-aș fi 
bucuros dacă Dumitrache va 
juca tot așa de bine ca și în 
Mexic". Se pare că se va încerca 
totul pentru anihilarea „Mopsu
lui". Ce bine ar fi să 
Neagu, Dembrovschi...

De fapt cel mai mult 
pară" pe Novak faptul 
aliniem în mare aceeași 
care a învins Cehoslovacia 
Mexic și că atributul omogenității 
formației noastre ar putea să în
semne mult. L-a derutat, apoi, pe 
antrenorul cehoslovac victoria tri
colorilor noștri la Novi-Sad. Pen
tru a afla date s-a deplasat la 
Leipzig, unde a stat îndelung de 
vorbă cu Boșkov cerîndu-i expli
cații. „Am văzut echipa Iugo
slaviei care a învins formația 
R.D.G. la Leipzig — ne-a decla
rat NoA^ak — și îmi închipui că 
românii au jucat la Novi-Sad 
extraordinar".

Angelo Niculescu a explicat 
însă simplu : „jucătorii mei au 
comis mai puține greșeli decît 
adversarii lor"...

Fiind foarte circumspect asu
pra rezultatului de mîine seară, 
Novak acuză lipsa unor titulari 
de calibru : Horvath, Kvosnak — 
ambii joacă peste hotare, ultimul 
considerat „un creier conducă
tor" de neînlocuit — Petras, re
velația mexicană, care a fost sus
pendat pe 5 luni pentru faultul 
grav și cu urmări comis într-un 
recent joc de campionat asupra 
lui Migas (acesta are piciorul 
fracturat), alt component al na-

profite

îl „su- 
că noi 
echipă 

în

ționalei Cehoslovace. Dar nu 
lipsesc Adamec, Stratil și ceilalți 
ași ai soccerului cehoslovac. E- 
chipa noastră are aceeași com
ponență ca și la Novi-Sad. Deci 
Ănca va juca în locul lui Radu 
Nunweailler.

Despre componenții echipei 
gazdă aș spune că dețin o formă 
sportivă excelentă la ora actuală 
și că sînt mai bine pregătiți din 
punct de vedere fizic decît în 
Mexic. 7 din cei 11 jucători sînt 
slovaci ceea ce va conta pentru 
publicul din Bratislava. Pînă la 
ora cînd transmit aceste rîn- 
duri s-au vîndut 51 000 de bi
lete, cifră care exprimă în fond, 
capacitatea stadionului. Sau a- 
proape...

Ambele reprezentative au fă
cut, ieri și astăzi, antrenamente 
ușoare de acomodare și menți
nerea, condiției fizice. Băieții 
noștri s-au plîns că terenul, deși 
e ca o masă de biliard, este to
tuși tare ca betonul, prea puțin 
elastic, ceea ce face ca mingea 
să alunece iute pe gazon. Aseară, 
ei au fost invitați de gazde să vi
zioneze spectacolul „Viena pe 
gheață" iar pentru astăzi după-a- 
miază este prevăzută o plimbare 
de agrement prin oraș și în afara 
orașului la un celebru castel al 
Mariei-Tereza. Seara, ca de obi
cei, un film.

Meciul va începe mîine la orele 
17,00 (18,00 ora Bucureștiului) și 
va fi condus de o brigadă de ar
bitri portughezi, care sînt aștep
tați să sosească mîine (n.r. azi).

Indiscutabil, acest meci este 
foarte greu pentru naționala 
rioastră. Echipa cehoslovacă va 
fi un partener puternic, mult 
mai puternic decît a fost la 
Guadalajara. Am face o mare e- 
roare să ne privim adversarul 

rezultatului dinprin prisma 
Mexic.

★

reprezentativeEchipele
de tineret ale Români?i și 
Cehoslovaciei — angajate 
in ,.Campionatul Europei**,  
rezervat jucătorilor sub 23 
de ani — se vor intilni 
mîine la Tg. Mureș, pe 
stadionul „23 August", cu 
începere de la ora 12,30. 
Din formația noastră nu 
vor lipsi portarul Iordache, 
fundașii Stoicescu și Haj- 
nal. mijlocașii Tăno^escj 
și Simionaș, înaintașii Năs- 
tase și Kassay.

LA TEI AVIV a început 
meciul dintre echipele de 
tenis ale României și Is
raelului, contînd pentru 
turul doi al Cupei Davis 
(zona europeană). După 
primele două partide de 
simplu, scorul este de 2—0 
în favoarea formației ro
mâne. Ion Țiriac l-a învins 
cu 6—0, 6—0, 6—0 pe Jo
sef Stabholz, iar Ilie Năs- 
tase a cîstigat cu 6—1, 
6—1, 6—3 in fața Iui Ye- 
hoshua Shalem. Astăzi are 
loc partida de dublu.

PRONOSTICUL NOSTRU

Cehoslovacia (A) —
România (A) 1

România (tin.) —
Cehoslovacia (tin.) 1

Fiorentina—Inter X
Foggia—Juventus X2
La/.io — Lanerossi X
Milan—Cagliari 1 X

Napoli—Bologna 1 X
Sampdoria—Varese xl
Torina—Catania 1x2
Verona—Roma X
Metalul Tg.—Progresul 1
Știinta Bacău—

A. S. Armata X
C.S.M. Sibiu—Corvinul 1
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MANIFESTĂRI CONSACRATE 
SEMICENTENARULUI P. C. R.

MOSCOVA 14. — Corespon
dentul Agerpres, L. DUȚĂ, trans
mite : In cadrul manifestărilor 
consacrate aniversării semicente
narului Partidului Comunist Ro
mân, Ansamblul de cîntece și 
dansuri „Doina", a început un 
turneu în Uniunea Sovietică.

La Teatrul central din Mosco
va al armatei sovietice, ansam
blul a prezentat un spectacul de 
gală la care au participat G. I. 
Vladîkin, adjunct al ministrului 
culturii al U.R.S.S., funcționari 
superiori ai M.A.E. al U.R.S.S., 
oameni de artă și cultură din ca
pitala Uniunii Sovietice, generali 
și ofițeri superiori sovietici, pre
cum și un numeros public. Au 
fost de față Teodor Marinescu, 
ambasadorul României la Mosco
va, precum și membri ai amba
sadei.

Populară Congo, un numeros pu
blic.

BUDAPESTA 14 (Agerpres). 
-— Corespondentul Ageipres, A- 
lexandru Pintea, transmite : Cu 
prilejul semicentenarului Parti
dului Comunist Român, la Cen
trul de cultură „Vasas" al mun
citorilor metalurgiști din Buda
pesta s-a deschis vineri (expoziția 
de fotografii „România în ima
gini". Expoziția ilustrează marile 
realizări obținute de poporul 
nostru, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în con
strucția socialistă a țar». La ver
nisaj au luat parte reprezen
tanți ai Ministerului Culturii și 
Ministerului de externe, ai Insti
tutului de relații culturale cu 
străinătatea, membri ai corpului 
diplomatic.

ANGLIA. — Aspect de la demonstrația împotriva aderării la Piața comună desfășurată re
cent la Londra

BRAZZAVILLE 14 (Agerpres). 
în cadrul manifestărilor prile
juite de sărbătorirea semicente
narului P.C.R., Asociația congo
leză de prietenie între popoare 
a organizat o întîlnire prieteneas
că pe tema : „50 de ani de la 
crearea P.C.R.“. Au participat re
prezentanți ai Partidului Congo- 
lez al Muncii, ai diferitelor or
ganizații de masă din Republica

peste
Festivitățile de la Tbilisi

Cuvîntarea lui L.I. Brejnev
MOSCOVA 14 — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță. transmite : La 14 mai, J.a 
Tbilisi a avut loc adunarea fes
tivă consacrată împlinirii a 50 
de ani de la crearea R.S.S. Gru
zine și a P.C. din Gruzia.

Cu acest prilej, a luat cuvîn- 
tul L. I. Brejnev. secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.

într-o perioadă istorică scur
tă. a arătat vorbitorul. Gruzia, 
fostă periferie semifeudală a 
imperiului rus, s-a transformat 
intr-un stat socialist cu o in
dustrie modernă și cu o agri
cultură dezvoltată, într-o repu
blică cu o cultură înaintată, cu 
o știință dezvoltată. Este meritul 
muncitorilor, țăranilor, intelec
tualității, este meritul abhazilor, 
adjardților, osetinilor, este me
ritul oamenilor munciii de toate 
naționalitățile care trăiesc și 
muncesc în republica dumnea
voastră pentru faptul că Gruzia 
s-a transformat într-o republică 
prosperă.

Vorbind despre hotărîrile ce
lui de-al XXIV-lea Congres al 
P.C.U.S., L. I. BrejTîev a ară
tat : Urmează să fie rezolvate 
sarcini uriașe și în ce privește 
dezvoltarea continuă a democra^ 
ției socialiste, întărirea statului 
nostru multinațional, perfecțio
narea tuturor aspectelor activi
tății lui. Lichidarea cultului per
sonalității. precum și a conse
cințelor greșelilor subiective, a 
permis crearea în partid și în 
țară a unei atmosfere morale și 
politice care favorizează o acti
vitate bună și prietenească.

Referindu-se, apoi, la unele 
probleme internaționale, vorbi
torul a relevat că, în alianța 
trainică a partidelor comuniste 
și revoluționar-democratice, a 
stătător socialiste si a tinerelor 
state progresiste se află cheză
șia unității frontului mondial 
antiimperialist.

Desigur — a spus L. I. Brej
nev — în lagărul imperialist e- 
xistă cercuri influente care în
cearcă să se opună realizării 
planurilor păcii și colaborări'!. 
Dar mersul evenimentelor. în
tărirea forțelor păcii și socialis
mului fac ca asemenea încercări 
să fie tot mai lipsite de perspec
tive. Ceea ce este în contradic
ție cu dorința crescîndă a po
poarelor de securitate interna-

țională și colaborare nu are 
viitor, a remarcat vorbitorul.

„Unele tari din cadrul NATO 
— a arătat L. I. Brejnev — ma
nifestă un interes limitat, altele 
chiar nervozitate în problema 
reducerii forțelor militare și a 
înarmărilor în Europa centrală. 
Reprezentanții lor întreabă : ale 
cui forțe militare — străine sau 
naționale, care armamente — 
nucleare sau obișnuite — trebuie 
reduse ? Poate că, întreabă ei, 
propunerile sovietice cuprind 
toate acestea la un loc ?“ în le
gătură cu aceasta, vorbitorul a 
propus să se treacă la convor
biri.

în încheiere, L. I. Brejnev a 
făcut cunoscut că Gruzia so
vietică a fost decorată cu Ordi
nul Revoluției din Octombrie.

• COMENTlND, intr-un 
interviu acordat televiziunii, 
hotărîrea Băncii Naționale a 
Franței de a majora taxa de 
scont și rezervele obligatorii 
ale băncilor, ministrul fran
cez al economiei și finanțe
lor, Valery Giscard d’Estaing, 
a declarat că guvernul „a 
vrut să acționeze foarte re
pede și a luat primele mă
suri". în fața valului de in
flație care a cuprins toate 
țările occidentale — a spus 
ministrul’ — unele guverne 
au optat pentru o reevalua
re a monedei lor. măsură 
deflaționistă apreciată de el 
drept costisitoare pentru e- 
conomiile naționale respec
tive. Franța, a adăugat Va
lery Giscard d’Estaing, a op
tat pentru măsuri interne de 
luptă împotriva inflației, de
ciziile luate joi de Banca 
Națională înscriindu-se prin
tre primele dintre ele.

• •••••

POPULAȚIA TERREI
Date demo

grafice publica
te la O.N.U. a- 
rată că popu
lația globului 
numără la sfîr- 
șitul anului tre
cut 3 552 000 000 
locuitori. Ea era 
repartizată după

cum urmează : 56 la sută in 
Asia, 13 la sută în Europa, 
9,7 la sută in Africa, 7,8 la 
suta în America Latină, 6,7 
la sută in U.R.S.S., 6,3 la
sută în America de Nord și 
0,5 la sută în Oceania.

Sub raportul populației pe 
țări statistica arată că R. P. 
Chineză se situează pe pri
mul Ioc cu 740 milioane 
cuitori, urmată de India 
537 milioane, U.R.S.S. cu 
milioane și S.U.A. cu 
milioane. Intr-un singur 
(iulie 1969—iulie 1970, popu
lația mondială a crescut cu 
61 milioane locuitori. Calcu
lele făcute pe baza ritmului 
previzibil al creșterii popu- 
»a>ici ,'JL'errei in perioada ur
mătoare, arată că la capătul 
ultimelor trei decenii ale 
actualului secol, în jurul a- 
nului 2 000, populația glo
bului se va dubla, ajungind 
la 7 miliarde de locuitori.

Deși Europa a înregistrat 
cel mai 
creștere 
sulă în 
sută în 
la sută i 
in Asia i 
merica ... . 
vine primul loc în ceea ce 
privește densitatea locuito
rilor — 92 de persoane
pe km. p.

Un alt capitol interesant 
al ultimelor statistici de
mografice privește popu
lația orașelor. La mijlocul 
anului trecut existau aproa
pe 1 700 de orașe cu peste 
100 000 de locuitori. Fără a 
se lua în considerație peri
feriile, primile cinci orașe 
din lume ca număr de lo
cuitori sînt : Tokio 9 800 000, 
New York 8 370 000, Sanghai 
7 500 000, Moscova 6 800 000 
și Bombay 5 680 000. Luate la 
un loc cu periferiile, pe pri
mul loc se află New 
.York-ul cu 11 800 000 urmată 
de Tokio cu 11400 000.

lo- 
cu 

240 
221
an

scăzut nivel de 
a populației (0.9 Ia 
1970 față de 2,7 la 
America Latină, 2,4 
în Africa. 2 la sută 
și 1,8 la sută in A- 
de Nord) ei îi re-

ORIENTUL APROPIAT
Cuvîntarea lui A. Sadat

CAIRO 14 (Agerpres). — La 
14 mai, anunță agenția M.E.N., 
președintele Republioii 
Unite, Anwar Sadat, a adresat 
națiunii un mesaj radiotelevizat 
în care a arătat : „în ultimele 
24 de ore ați simțit, probabil, 
cu toții că se întîmplă ceva, dar 
trebuie să încep cu începutul, 
astfel incit să ajung la ultimele 
24 de ore". Totul, a arătat șe
ful statului egiptean, a început 
cu întrunirea de luna trecută 
de la Benghazi. în cursul căreia, 
R.A.U.. Libia și Siria au hotă- 
rît să creeze Federația Republi
cilor Arabe.

Potrivit acordului tripartit de 
la Benghazi, fiecare stat mem
bru al federației trebuie să-și 
mențină statutul individual, gu
vernul, parlamentul și forțele 
armate. Activitatea acestor or

Arabe

Drama „pribegilor fără voie“
• Exodul celor 1 200 000 9 Resortul tragediei : șomajul

• De la cocioabele din Quinto de Mosquero
la barăcile din Toulouse

„Ambarcațiunea, o epavă, nemanevrabilă, a ieșit în largul 
mării din obscurul port pescăresc Orti. După numai o oră și 
jumătate, epava a luat apă și a început să se scufunde. Un 
vas spaniol i-a cules pe pasagerii vasului fantomă : 62 de 
emigranți clandestini portughezi. Primirea prietenoasă făcută 
de marinarii spanioli nu ia consolat pe acești nenorociți care 
și-au pierdut ultima speranță și ultimul lor avut. După numai 
trei zile, o mică coloană, cei 62 sub paza polițiștilor spanioli, 
se îndreptau spre Portugalia, patria pe care o părăsiseră cu 
Citeva zile în urmă. Acolo îi aștepta dacă nu închisoarea, în 
orice caz puține perspective de a găsi de lucru si a-si asiqura 
o existență normală".

Episodul relatat defkorespon- 
dentul din Madrid al lui 
FRANKFURTER RUNDSCHAU 
ne dă o imagine a dramei pri
begilor^ fără voie portughezi. 
Săptămînal. 600 de portughezi 
își părăsesc patria pentru a 
căuta, în pofida primejdiilor și 
greutăților pe care trebuie să 
le înfrunte, o posibilitate de 
existența pe care nu le-o oferă 
patria lor, sau, mai exact, so
cietatea portugheză de astăzi. 
Cifre oficiale arată că din 
1954 și pînă azi, 1 200 000 de 
portughezi au emigrat, căutîn- 
du-și de lucru în alte țări. Emi
grarea continuă în ritm dra
matic, emigranfilor „legali" 
adăugîndu-se zeci de mii de 
„clandestini".

în ciuda marilor pericole și 
piedici, mii de portughezi sînt 
gata să freacă ilegal mai 
multe frontiere, amenințați în 
permanentă de a fi descoperiți 
și exilați. Necesitatea de a-și 
ajuta familiile rămase acasă, 
este atît de mare îneît ei .își 
asumă aceste riscuri. Bande 
organizate de gangsteri fac 
din „comerțul .cu emigranți 
ilegali" o sursă de mari veni
turi. Contra unei retribuții 
adecvate, ei oferă celor ce do
resc să emigreze o posibilitate 
de a ajunge în țări situate mai 
la nord, considerate de aceștia 
ca un „Eldorado" pentru forța 
de muncă. Numai în ultimii 
cinci ani, peste 150 000 de 
persoane au trecut ilegal fron
tiera cu Spania. Multe, foarte 
multe din aceste treceri clan
destine ale frontierei spaniole 
iau turnura unor tragedii. Tn 
urmă cu numai două săptă- 
mîni, la aproximativ 18 kilo
metri de frontiera cu Portuga
lia, pe teritoriul spaniol, s-au 
găsit cadavrele intrate în pu
trefacție a șase emigranți clan
destini portughezi. Ei erau vic
timele hotărîrii lor de a-și cău
ta norocul în străinătate.

Descriind drama celor 62 de 
emigranți din vasul-apavă, co
tidianul vest-german mai sus 
citat observă lapidar că „re
sortul care creează această tra
gedie de masă, acest exod în 
căutarea unei iluzorii rezolvări 
este șomajul care face ravagii" 
în Portugalia. Date semioficia
le provenind din capitala lusi
tană dezvăluie proporțiile fla
gelului x șomajul total sau

parțial cuprinde, actualmente, 
circa 20 la sută din populația 
activă a Portugaliei. Amploa
rea. șomajului se conturează 
mai evident dacă amintim că 
în afara 
muncitori 
calificați 
șomează 
tehnicieni, 
unor date
mătate din numărul absolven-

masei de țăra.ni și 
necalificați sau slab 
în căutare de lucru 
și mii de maiștri si

Și. conform chiar 
oficiale, aproape ju-

de oameni care-si părăsesc pa
tria în căutarea unei șanse ilu
zorii : un loc de muncă prin 
care să-și asigure existența.

Ce se alege însă din speran
țele acestor „emigranți ai dis- 
perării“ ? Ce s-ar fi întîmplat 
cu cei 62 de pe vasul-epavă, 
dacă n-ar fi eșuat în tentativa 
lor ? Ce s-ar fi întîmplat cu cei 
șase, dacă n-ar fi fost uciși la 
trecerea clandestină a frontie
rei și ar fi ajuns la ținta călă
toriei lor pline de riscuri ? Mai 
puțin de 4 la sută din emigran- 
ții portughezi ocupă posturi de 
muncitori calificați — notează 
într-o anchetă revista lusitană 
VIDA ........ ....... ‘
munci 
te, de 
porar, 
stată .
MUNDIAL după 
cartierele - de

ganisme urmează să fie coordo
nată de un consiliu prezidențial, 
alcătuit din șefii celor trei sta
te, consiliu care trebuie, de ase
menea, să aleagă șeful federației. 
Reîntors la Caiiro, președintele 
Anwar Sadat a prezentat pro
iectul de constituire a Federa
ției Republicilor Arabe, Comite
tului Executiv Suprem al Uniu
nii . Socialiste Arabe, el a ară
tat că a fost „uluit să constate 
conflictul din timpul discuții
lor". Aii Sabri, a relevat pre
ședintele, a trecut la atac fără 
a limita remarcile sale la textul 
proiectului de constituire a fe
derației. După cum precizează 
agenția M.E.N., președintele Sa
dat a arătat că cinci din cei opt 
membri ai Comitetului Executiv 
Suprem — Aii Sabri. Abdel 
Mohsen About Nour, Dia-Ed- 
Din Daud. Shaarawy Gomaa și 
Labib Shukeir — s-au opus pro
iectului de constituire a federa
ției.
Președintele Sadat a anunțat că, 
după acceptarea demisiei fostu
lui ministru al apărării, gene
ralul Mohamed Fawzi. acestuia 
i s-a fixat domiciliu forțat.

Agenția M.E.N. arată că An
war Sadat și-a acuzat adversa
rii că au prezentat membrilor 
Comitetului Central al U.S.A, o 
imagine falsă pentru a-1. pune 
pe președinte intr-o situație 
neplăcută și pentru a dezmembra 
federația. El a arătat că existau 
planuri care urmăreau să-1 îm
piedice sa vorbească la posturile 
de radio pentru a se adresa na
țiunii în eventualitatea în care 
Comitetul Central al U.S.A, ar 
fi respins crearea federației 
republicilor arabe și a spus că a 
fost informat că agenți secreți 
au fost postați în clădirea sta
ției de radio în acest scop. An
war Sadat a arătat că fostul mi
nistru al informațiilor, Moha
med Fayek, a încercat să pună 
la cale tulburări interne, anun- 
țînd brusc demisiile a cinci 
membri ai cabinetului. Totoda
tă, Anwar Sadat a subliniat că 
a descoperit că activitatea sa 
era controlată prin microfoane.

Declarația 
M.A.E. al

R. D. Vietnam
HANOI 14 (Agerpres). — A- 

genția V.N.A. a dat publicității 
o declarație în legătură cu pu
nerea în libertate a unor pa- 
trioți arestați în mod arbitrar în 
Vietnamul de sud. La 29 apri
lie 1971, se spune în declarație, 
din ordinul Statelor Unite, auto
ritățile de la Saigon au vorbit 
despre eliberarea unui număr de 
vietnamezi arestați în mod arbi
trar în Vietnamul de sud, pe 
care îi denumesc „prizonieri de 
război nord-vietnamezi".

Este vorba, arată declarația 
agenției, de un vechi procedeu 
utilizat de Administrația ameri
cană, pentru a induce în eroare 
opinia publică, pentru a-și ca
mufla poziția de perseverare în 
prelungirea, intensificarea și lăr
girea agresiunii în Indochina.

în legătură cu problema pa
trioților deținuți în mod arbi
trar de americani și marionetele 
lor în Vietnamul de sud, con
tinuă agenția V.N.A., la 23 de
cembrie 1970, Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a precizat 
că lupta împotriva agresorilor 
americani și. împotriva valeților 
lor este un drept sacru și invio
labil al tuturor cetățenilor viet
namezi. Poporul vietnamez cere 
să se pună capăt represiunilor, 
arestărilor, detențiunilor și per
secutării patrioților, cere aboli
rea regimului polițienesc extrem 
de sălbatic din Vietnamul de 
sud, asigurarea securității vieții 
tuturor patrioților deținuți în mod 
arbitrar, eliberarea lor imediată și 
fără condiții și acordarea posibi
lității de a-și alege în mod liber, 
Iară constrîngere, rezidența în 
nordul ori sudul Vietnamului.

Pentru a asigura securitatea 
vietnamezilor arestați în mod ar
bitrar în Vietnamul de sud și pe 
care forțele americane și mario
netele lor sînt obligate să-i eli
bereze, agenția V.N.A. preci
zează : ei trebuie să fie trans
portați, la 4 iunie 1971, de nave 
civile americano-saigoneze ne
înarmate, care vor arbora drape
lul Crucii Roșii, la sud-est de 
Cua Tung, de unde vor fi trans
ferați pe nave civile neînarmate 
ale R.D.V., de asemenea pur- 
tînd drapelul Crucii Roșii.

NOTE

MANNHEIM
CE0METBIE
CITADINĂ

Se spune că americanul 
tradiționalist, dacă așa ceva 
există, s-ar simți la Mann
heim ca acasă deoarece 
planul strict geometric 
după care a fost construit 
acest oraș a servit drept 
model sistemului urbanistic 
american în care numele 
străzii este un număr indi
cator de poziție. în- 
tr-adevăr, în prima zi, ni
mic nu părea mai compli
cat vizitatorului străin, obiș
nuit cu denumiri ca „Bu
levardul Magheru" sau „Ca
lea Victoriei", decît labirin
tul „pătratelor" din centrul 
istoric al Mannheimului. în- 
cepînd cu ,,A-1“ în fața fos
tului Palat rezidențial al 
prinților electori din Palati
nat — o clădire vastă, în- 
tr-un baroc de import, 
transformată în prezent în 
muzeu și lăcaș de învăță- 
mînt superior — și terminînd 
cu „U-6" undeva în preajma 
Teatrului Național, la prima 
vedere parcă totul, e făcut 
să te deruteze, mai ales în 
centru. Căci, dacă este fi
resc ca pătratul P-l să se 
învecineze cu O—1 și O—2, 
cu P—2, Q—1 și Q—2, ve
cinii D—1, E—1 și F—1 nu 
mai par chiar așa de în
dreptățiți. Cu toate acestea, 
orice om cu puțin simț al

mintite deja ar mai trebui 
menționate Biserica iezuiți
lor și cele două biserici cu 
cîte două corpuri și un turn 
— Konkordienkirche și Un- 
tere Pfarrkirche, apoi fostul 
Arsenal, actualmente mu
zeu, și frumoasa Piață a 
Parăzilor) este lipsit total
mente de industrie și rezer
vat artei și comerțului. In
dustria este în schimb pu
ternic implantată în orașul 
nou. Mannheimul are de a- 
părat un renume în acest 
domeniu : aici s-au con
struit prima bicicletă, pri
mul automobil, unul din 
primele tractoare. Orașul 
celor 330 000 de locuitori 
produce camioane și auto
buze, tractoare și combine, 
motoare Diesel grele, armă
tură și instrumente de mă
sură, turbine și medicamen
te, celuloză, textile și pro
duse petroliere, oferind lu
cru pentru încă 64 000 de 
navetiști. Numeroase firme 
de renume își au aici fie 
sediul centralei, fie pe ce'l 
al unor importante filiale : 
Daimler-Benz, Brown-Boveri, 
Deere-Lonz, Bopp et Reuther, 
Boehringer, Waldhof. etc. 
împreună cu Ludwigshafen, 
rivalul de pe cealaltă parte 
a Rinului, Mannheimul dis
pune de un părt fluvial cu

MUNDIAL. Restul obțin 
necalificate, prost pjăfi- 
multe ori în mod tem
ea sezonieri. Ei — con- 
reporterii de la VIDA 

ce descriu 
barâci

In orășelul de bordeie Quinto de Mosquero : 20 la sută șomeri

ților de anul trecut ai universi
tăților portugheze nu și-au gă
sit un plasament în economia 
națională.

Aglomerările de barăci im
provizate și corturi, unde se 
înghesuie zeci de mii de oa
meni în căutare disperată de 
lucru, au devenit un lu
cru obișnuit în peisajul ora
șelor portugheze. Aproape
două sute de mii de oameni, 
majoritatea șomeri totali sau 
parțiali*.  viețuiesc în condiții 
groaznice, în cartierul de 
cocioabe Ribeira de la perife
ria Porto-ului și în „orășelul 
de bordeie" Quinto de Mos
quero la periferia Lisabonei, 
în orășelele provinciilor mize
re din nord — Minho, Tras Os 
Montes, Alto Douro, cîte 10—12 
oameni se îngrămădesc într-o 
promiscuitate de nedescris, 
maghernițe improvizate 
maximum 12 m.p. Din masa 
cestor „desperados" care se 
ghesuie în căutare de 
periferiile orașelor și 
numără cu sutele de 
recrutează eroi1 fără 
exodului, miile, zecile

m 
de 
a- 

în-
lucru la
care se
mii, se
voie ai
de mii

Toulouse (Franța) unde trăiesc 
înghesuiți cîte 8—10 muncitori 
portughezi într-o încăpere mică 
— „duc o viață dură, vecină cu 
promiscuitatea, departe de fa
miliile lor și singurul lor gînd 
este să economisească pentru 
a putea să transmită lunar sau 
trimestrial ceva bani celor 
de-a casă".

Unui număr de 250 de mun
citori portughezi aflați actual
mente în Franța si Elveția, re
porterii lui VIDA MUNDIAL 
le-au pus o întrebare : „Inten
ționați să rămîneți aici Toți, 
fără -nici-o excepție au răspuns 
negativ. Ei au declarat că sînt 
nefericiți departe de patrie și 
de ai lor și că s-ar întoarce 
imediat, cu primul tren, dacă 
ar ști că pot găsi de lucru și-și 
pot cîștiqa o existență ome
nească. Răspunsul acestor 250 
de emigranți fără voie ne re
levă și dimensiunea și cauzele 
dramei sutelor de mii de 
portughezi siliți să-și părăseas
că patria.

E. R.

• Președintele Republicii A- 
ra.be Unite Anwar Sadat, a 
emis la 14 mai un decret pre
zidențial prin care Mahmud 
Fawzi a fost numit prim-minis- 
tru al noului guvern al R.A.U., 
constituit după demisiile celor 
șase membri ai cabinetului pre
cedent, anunță agenția M.E.N. 
Fawzi a deținut această funcție 
în guvernul anterior. Potrivit 
decretului, dr. Aziz Sidky a fost 
numit vice-premier pentru pro
ducție, comerț, industrie, petrol 
și bogății minerale, dr. Abdel 
Kader Hatem. vice-premier și 
ministru al informațiilor. Mah
mud Riad își menține portofo
liul de vice-premier și ministru 
al afacerilor externe, iar Sayed 
Marei postul de vice-premier 
pentru agricultură și irigații și 
ministru al agriculturii și re
formei agrare. Tn funcția de 
ministru al economiei și comer
țului exterior a fost menținut, 
de asemenea, Mohamed Merze- 
ban Abdullah, care deține, în 
același timp, și funcția de mi
nistru al aprovizionării.

Lucrările 0. M. S.
GENEVA 14 (Agerpres) — A- 

dunarea Mondială a Sănătății își 
continuă lucrările la Geneva, în 
cadrul comitetelor tehnice. In
tervenind în problema limitării 
evoluției actualei epidemii de 
holeră, delegatul român, dr. M. 
Zamfirescu, a subliniat necesita
tea unei atente supravegheri a 
acestei afecțiuni, precum și a 
comunicării corecte, rapide și 
competente a datelor privind 
morbiditatea holerei în țările a- 
fectate. O atenție specială ar 
trebui acordată — a arătat de
legatul român — obținerii unor 
vaccinuri antiholerice cît mai e- 
ficiente și a unor vaccinuri aso
ciate care să permită realizarea 
unei rezistențe crescute față de 
maladiile transmisibile prevalente 
în anumite zone.

în cadrul dezbaterilor pe 
marginea raportului directorului 
general al Organizației Mon
diale a Sănătății, privind „pro
gramul O.M.S. relativ la mediul 
înconjurător al omului", dele
gatul român, dr. M. ■ Racoveanu, 
a expus realizările țării noastre 
în acest domeniu și a propus 
dezvoltarea unui program ope
rativ de supraveghere a poluării 
mediului prin intermediul inves
tigării nivelului de poluare a 
solului, precum și a unui pro
gram de formare a Cadrelor me
dicale și auxiliare pentru igiena 
mediului înconjurător.

Delegația economica 
română în Italia

• DELEGAȚIA ROMANA, 
condusă de loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, a continuat vineri di
mineața convorbirile cu Umber
to Agneli, administrator delegat, 
și Giorgio Nasi, vice-președinte 
al Consiliului de administrație 
al concernului „Fiat".

geometriei și al alfabetului, 
după numai o zl de studiu 
pe viu asupra schiței orașu
lui, va nimeri fără să între
be și cu destulă ușurință la 
orice adresă. După două 
zile, orice confuzie sau ră
tăcire în acest spațiu de 
cîțiva km.p. . este exclusă. 
Păîrunzînd dinspre Heidel
berg în oraș, prin Augușta- 
Anlage, ajungi în Friedrich- 
splatz, o vastă piață circu
lară dominată de jugendj 
stil, cu o fîntînă arteziană 
și un splendid turn de apă. 
Aici, aparent totul se com
plică, pînă afli „cheia" e- 
nigmei : rolul esențial ai 
Palatului rezidențial ca 
punct de plecare în nume
rotare și principal reper. A 
fost însă un simplu capri
ciu, al prinților electori ai 
Palatinatului, care la 1607 
ridicau vechiul sat de pes
cari de pe Rin la rangul de 
oraș și mai tîrziu chiar de 
capitală, sau un semn în 
plus al autorității și puterii?

Soluția este în orice caz 
seducătoare, dar ea poate 
aspira la viabilitate numai 
acolo unde spațiul concret 
permite geometrizarea — și 
dovada cea mai bună o 
oferă Mannheimul însuși : 
orașul nou, construit peste 
Neckar în jurul celui vechi, 
nu s-a mai putut mula pe 
formula abstractă a acestu
ia, adaptîndu-se dimpotrivă 
condițiilor de teren și re
lief ale spațiului construit. 
Centrul istoric, plin de mo
numente (pe lîngă cele a-

un trafic anual apropiat de 
cel al Hamburgului 1 De alt
fel, cele două orașe fon 
mează împreună o imensă 
aglomerare industrială (unul 
din marile concerne chimi
ce vest-germane, B.A.S.F., 
își are sediul la Ludwigsha
fen). Cele două centre in
dustriale au atîtea . lucruri 
comune îneît impresia vizi
tatorului este că se află în 
una și aceeași localitate, si
tuată de o parte și de alta 
a Rinului la confluența 
Neckarblui. Aparențele sînt 
însă înșelătoare, cele două 
municipii aflîndu-se în rea
litate într-o permanentă 
concurență și rivalitate.

Mannheimul se distinge, 
de asemenea, prin viața sa 
culturală bogată. Teatrul 
Național de aici, cel mai 
vechi teatru municipal din 
R.F.G., a contribuit în mod 
esențial la gloria lui Schil
ler prin triumfala premieră 
a „Hoților". De notorietate 
mondială este activitatea 
renumitirlu-i său Institut bi
bliografic. Centru indus
trial, comercial și .cultural 
de primă mînă, cu o per
sonalitate distinctă în pei
sajul citadin vest-german, 
Mannheimul de azi cunoaș
te din plin avantajele și 
dezavantajele epocii indus
triale — poluarea mediului 
înconjurător fiind problema 
majoră care-și așteaptă so
luționarea.

BAZIL ȘTEFAN

• UN R1U DE LAVA IN
CANDESCENTA coboară în 
prezent pe unul din versan- 
ții muntelui Etna spre două 
sate, carbonizînd arborii de 
la distanță prin intensitatea 
căldurii degajate. Lava, care 
avansează cu o viteză de 
6 metri pe minut, iese din- 
tr-o nouă fisură a vulcanu
lui Etna care s-a deschis 
miercuri la o altitudine de
1 864 metri. Aceasta este ul
tima din cele 12 fisuri prin 
care Etna a început să a- 
runce lavă și pietre în urmă 
cu 40 de zile.

Localitățile amenințate sint 
Fornazzo, cu o populație de
2 000 de- persoane și Sânt 
Alfio. dar încă nu s-a hotă
rî t evacuarea locuitorilor. 
Lava se găsea joi diminea
ța .la o distanță de 5 km, în 
linie dreaptă, de Fornazzo. 
Savanții prezenți la fața lo
cului își exprimă speranța 
că versanții sinuoși ai Etnei 
vor împiedica lava să ajungă 
pînă la terenurile agricole 
sau în imediata apropiere a 
localităților amenințate.

Spectacolul oferit de erup
ția Etnei atrage tot mai 
mulți turiști în Sicilia. în 
ultimele 30 de zile, peste 
100 000 de turiști au sosit în 
insulă, poliția luînd măsuri 
speciale pentru a-i împiedica 
să se apropie prea mult de 
zonele primejdioase.

Ion Gheorghe primit de 
suveranul marocan

• GENERAL-COLONEL ION 
GIIEORGHE. prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate, șe
ful Marelui Stat Major, care se 
află în Maroc, împreună cu o 
delegație militară română a 
asistat Ia faza finală a mane
vrelor ocazionate de cea de-a 
XV-a aniversare a forțelor ar
mate regale, la parada militară 
și la celelalte festivități organi
zate cu acest prilej.

în după-amiaza aceleiași zile, 
șeful delegației române, general
colonel Ion Gheorghe, a fost pri
mit de Majestatea Sa Hassan II, 
regele Marocului.

Convorbirile 
Praga—Bonn

• după cum anunța a- 
GENȚIA C.T.K., U Bonn a luat 
sfîrșit cea de-a doua intilnire 
preliminară cehoslovaco-vest- 
germană. Scopul acestei întilniri 
a fost pregătirea tratativelor 
dintre delegațiile R.S. Cehoslo
vace și R. F. a Germaniei.

Delegația cehoslovacă a fost 
condusă de Milan Klusak, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, iar cea vest-germană 
de Paul Frank, secretar de sfat 
la Ministerul de Externe.

Potrivit unui scurt comuni
cat, convorbirile s-au desfășu
rat intr-o atmosferă sinceră, de 
lucru, și au prilejuit o clarifi
care reciprocă a punctelor de

vedere mlr-o serie de probleme. 
Ambele delegații și-au exprimat 
convingerea că va fi utilă con
tinuarea convorbirilor. Următoa
rea întîlnire urmează să aibă 
loc la Praga. la o dată ce nu a 
fost încă stabilită.
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• SUB AUSPICIILE Co
misiei vest-germane pentru 
U.N.E.S.C.O. și ale ambasadei 
Republicii Socialiste România 
în R.F.G., joi după-amiază a 
avut loc la „Deutsche Bibliotek" 
din Frankfurt pe Main, deschi
derea expoziției „Comori de 
artă din România", consacrată 
prezentării mînăstirilor din nor
dul Moldovei. în cuvîntările 
rostite cu ocazia inaugurării ex
poziției, prof. dr. Kurt Koester, 
directorul general al lui „Deut
sche Bilbiotek", și Iuliu Do- 
broiu, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al României la Bonn, 
au subliniat contribuția Comisii
lor pentru U.N.E.S.C.O. ale ce
lor două țări la mai buna cu
noaștere reciprocă.

• IN 1NTIMPINAREA cente- 
naiului nașterii Iui Nicolae Ior- 
ga, aniversare recomandată în 
acest an de UNESCO, vineri sea
ra a avut loc, la Paris, un dineu
— dezbatere organizat de Aso
ciația de prietenie Franța—Ro
mânia. Cu acest prilej, profeso
rul Georges Castellan de la 
Universitatea din Paris, a vorbit 
pe larg despre importanța ope
rei istorice a lui Nicolae Iorga, 
despre rolul jucat de marele sa
vant român în dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre Ro
mânia și Franța.

Naționalizări în India
• PRINTR-O ORDONANȚA 

semnată de șeful statului. Vara- 
hagiri Venkata Giri, toate com
paniile de asigurări din India
— 64 locale și 42 străine, cu un 
capital total de 320 de milioane 
de dolari — au fost trecute sub 
controlul guvernului. Comentînd 
această hotărîre, ministrul indian 
al finanțelor, Yeshwantrao Cha- 
van, a arătat că naționalizarea 
companiilor de asigurări repre
zintă „încă un pas pe drumul 
îndeplinirii mandatului încredin
țat guvernului condus de Indira 
Gandhi".

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că la Pekin au sosit 
profesorii americani Arthur Gal- 
ston, fiziolog, și Etham Signer, 
microbiolog, care, la invitația 
organelor de resort chineze, vor 
face o vizită în R. P. Chineză.
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