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NAREA PROFESIONALĂ
în dezbaterea tinerilor de la Uzinele 

„1 Mai“ Ploiești, Proiectul de lege privind 
încadrarea și promovarea în muncă a personalului 

din unitățile socialiste de stat

1971
Ieri, aproape 100 000 de 

tineri au depășit pragul pri
mei emoții. Bacalaureatul — 
examenul care atestă matu
ritatea, valoarea a 12 ani 
□etrecuți pe băncile liceu
lui — a început. A avut loc 
lucrarea scrisă la literatura 
română. Urmează probele 
următoare; timp de zece 
zile, candidații vor avea o 
confruntare cu comisii exi
gente care n-au alt rol de
cît să certifice că diploma 
de Bacalaureat este un aci 
meritat, cîștigat prin învăță
tură, dînd dreptul pentru 
pasul următor — în profe
sii, pe alte trepte ale în- 
vățămîntului.

A intrat în verificare fi
nală și prima promoție a 
liceelor de specialitate — 
noutatea acestui bacalau
reat ; rezultatele lor vor o- 
feri prilej de concluzii pen
tru perfecționarea acestui 
învățămînt.

Să le urăm tuturor succes 
la probele următoare !

drare, nu se face o distincție între strungar, frezor sau lăcătuș cu toate că, și acest lucru este bine cunoscut, meseria de strungar este mai grea, mai pretențioasă decît cea de lăcătuș. O asemenea prevedere ar stimula orientarea tinerilor către meseria de strungar, care, după cum se știe, este deficitară în industria republicană între altele și datorită acestui fapt.
NASTASE ONEAȚA — strun

gar la secția remorci.zent tinerii absolvenți profesionale, indiferent gătirea pe care o au,

cerea unității de la care pleacă și organul superior al a- cesteia sînt obligate sâ-i acorde transferul, dacă nu pot să-i asigure condiții echivalente de promovare".Prin articolul 17 se prevede introducerea unui sistem de a- preciere anuală a personalului tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ, care va putea fi extins la unele categorii de muncitori. Consider că este necesar să se precizeze ' care sînt aceste categorii de muncitori. Cred că ar fi bine ca acest sistem de apreciere să se extindă treptat la toate categoriile de muncitori. Să se specifice în lege acest lucru.Cred, de asemenea, că ar fi necesar să se precizeze ce calificative trebuie să întrunească un salariat pentru a fi promovat într-o funcție de conducere. In ce condiții această promovare se poate face cu derogare de la Aici legea
TUDORPropun ca completeze din care să reiasă că încadrarea în muncă se face diferențiat și în funcție de felul meseriei. In momentul de față, la încă-

Ing. CONSTANTIN PETRO
ȘANII — șeful comisiei profesionale din cadrul comitetului U.T.C. Această lege este foarte binevenită. Prevederile ei dau o mai mare garanție că, în diverse posturi vor fi promovate cadrele cu cea mai bună pregătire profesională, pe baza aptitudinilor, experienței în organizarea producției și a rezultatelor obținute în activitatea practică. Ea deschide largi perspective de promovare a tinerilor merituoși, constituie un stimulent pentru perfecționarea noastră profesională, îndeplinirea în mod a sarcinilor individuale, foarte bine că ocuparea ritelor posturi se va face bază de probe practice, cursuri sau examene.a se asigura într-adevăr o promovare în care primează criteriul pregătirii profesionale, pentru a se desemna în anumite funcții cei mai buni oameni, cred că articolul 58 ar trebui reformulat cu următorul text : „în cazul cînd persoana care urmează a fi încadrată sau promovată în muncă într-un post vacant ca urmare a reușitei la examen sau concurs, lucrează în altă unitate, condu-

In pre- ai școlii de pre- primesc

vechimea prevăzută, nu e prea clară.
CARP, strungar, articolul 9 să se cu un nou aliniat

(Continuare în pag. a Vl-a)

cuteză
toare

• ATMOSFERA

tradiția ca în treia duminică să sărbătorim Cinstirea acor-

pe cerul patriei

CONDUSE DE TOVARĂȘUL
f

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN R.D. VIETNAM

Oaspefi
ai orașului

Haifong
Tpvarășul Nicolae Ceaușescu, soția sa, Elena Ceaușescu, împreună cu tovarășii Manea Mă- nescu, Dumitru Popa, Ion Iliescu, George Macovescu, precum și Constantin Băbeanu, ambasadorul României la Hanoi, membri ai delegației de partid și guvernamentale române, au fost oaspeții Ha,i- fong-ului, al doilea oraș ca importanță al republicii și cel mai mare port din peninsula Indpchinei.De Ia Hanoi și pînă la Haifong, de-a lungul șoselei naționale nr. 5, coloana oficială străbate regiunea deltei fluviului Roșu, unul din ținuturile cele mai fertile ale țării. De o parte și de alta a drumului, cîmpurile de orez, tăiate în forme geometrice regulate de armăturile digurilor și ale canalelor de irigație, oferă imaginea unei activități intense. Este vremea primei din cele două recolte ce se obțin în fiecare an ; r.oadele se anunță bogate. Pe întinderile perfect orizontale ale orezăriilor, țăranii cooperatori soarele dogoritor pîrg. Se remarcă femei și fete. încînd toți fiii și frații lor își îndeplinesc cu eroism datoria de apărători ai patriei, ele vădesc o abnegație și putere de sacrificiu cu nimic mai prejos decît a bărbaților.în dominanta de un verde intens al peisajului, roșul noilor construcții dă în chip convingător măsura eforturilor susținute pentru înlăturarea marilor pagube pricinuite de bombardamentele americane, pentru refacerea și dezvoltarea continuă a așezărilor țării.La intrarea în Haifong, oaspeții români sînt întâmpinați de tovarășul Tran Kiem,

seceră sub lanurile în foarte multe acești ani,

membru al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, prim-secretar al Comitetului de partid Haifong, și Le Duc Thinh, președintele Comitetului administrativ al orașului. Parcurgînd străzile orașului, coloana de mașini se oprește pe podul Ha Ly. De la înălțimea lui, privirile îmbrățișează panorama orașului. în partea stingă se înalță construcțiile uzinei electrice și Fabricii de ciment. Gazdele arată că două dintre liniile acesteia din urmă au fost furnizate de România. în timpul bombardamentelor aviației a- mericane, cele două mari unități industriale au fost distruse. Astăzi, datorită eforturilor eroice ale oamenilor muncii din Haifong, ele au fost repuse în funcțiune. In dreapța, un conglomerat de case se înalță pe locul vechilor construcții căzute și ele pradă ataqurilor aeriene. Undeva, în depărtare, un loc viran — „acolo a fost piața primăverii". Craterele provocate de bombele cu explozie întîrziată mai sînt vizibile și azi.Riposta hotărîtă a apărătorilor Haifongului a provocat

pierderi grele inamicului. Aici au fost doborîte 236 de avioane ale agresorilor. Eroismul acelor zile fierbinți este astăzi continuat în munca tenace, dîrză pentru reconstrucția și construcția orașului.Haifongul, a cărei populație ajunge la aproape un milion de oameni, este un oraș cu vechi tradiții revoluționare și un centru economic de prima mărime, una din mîndriile sale fiind instalațiile portuare cu marele șantier naval.Angajate într-o vie mișcare de emulație socialistă în muncă, colectivele de aici au îndeplinit planul pe primul semestru al anului încă din luna mai.Orașul s-a pregătit să primească oaspeți dragi. De-a lungul bulevardelor Dien Bien Fu și Tran Pho, precum și pe alte artere ale prașului- port împodobit sărbătorește cu lozinci în limbile română și vietnameză, s-au adunat din primele ore ale dimineții mari mulțimi de tru a saluta ții României la mii și mii
oameni pen- pe reprezentan- prietene. Aici, de kilometri de

patrie, se aud acordurile, atît de familiare nouă, ale unor melodii populare românești transmise ia difuzoare.Intrarea in port este dominată de o mare pancartă pe care este scris : „Trăiască prietenia și solidaritatea de luptă dintre poporul vietnamez și poporul român", încadrată de drapelele de stat ale României și Republicii Democrate Vietnam. De-a lungul* cheiurilor așteaptă sosirea solilor din România muncitori portuari, dp- cheri, fete îmbrăcate în tradiționalele rochii lungi, militari ai armatei populare șl membri ai formațiunilor patriotice de autoapărare.în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți membri ai delegației române, a venit tovarășul Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, prim-ministru al Republicii Democrate Vietnam.Apariția oaspeților români, care sînt însoțiți de țovarășii Nguyen Duy Trinh, membru al Biroului Politic al C.C. al
OMUL CONTEMPORAN

Șl SPORTUL

„Mișcarea in aer liber

mi-a dat rezistenta

la efort
Interlocutor — acad. NICOLAE TEODORESCU

decanul Facultății de mate matică — Universitatea București— Contrar așteptărilor astăzi '• - —~teva pinii meniu decît cel în vă desfășurați dv. activitatea, sportul formării împărtășiți această idee ? Sau, mai direct, ce credeți despre necesitatea practicării sportului, ce rol are în viața omului ?— Despre acest domeniu,

vă solicităm cî- gînduri, cîteva o- despre un alt docareSe spune că este o școală a caracterelor •

pentru exemplar Este dife- pe con- Pentru

General-maior DUMITRU PUIU
pilot clasa I

S-a statornicit fiecare an, în a din luna iunie, aviatorii patriei, dată zburătorilor României estelegata de ziua în care, cu peste șase decenii în urmă, pe Cimpia Cotrocenilor își lua zborul, pen- . tru prima oară de pe pămînt străbun, acela care avea să ră- mînă în inimile noastre „Icarul Carpaților“ —. Aurel Vlaicu.Acum, cînd se asaltează impetuos cosmosul, nu putem să nu ne amintim, cu justificată mindrie, de faptul că in acea perioadă de început, România a înscris cu litere de aur file din lupta pentru împlinirea visului milenar al omului — desprinderea de pe pămînt, zborul, acele vremuri de poporului român, creatoare și-au simțită prezența bile realizări : Traian Vuia crea aparatul de zbor mai greu decît aerul, propulsat cu mijloace proprii și tren de aterizare, cu care s-a înfăptuit primul zbor mecanic din lume, la 18 martie 1906, la Montesson, lingă Paris ; ceva mai tîrziu, Aurel Vlaicu, ingenios constructor de avioane și unul dintre cei mai buni piloți ai vremii, uimea, la bordul avionului construit de el, pe spectatorii mitingurilor aviatice de acum șase decenii ; la rîndul său. Henri Coandă, realiza și pilota, de asemenea, primul în lume, avionul cu reacție, fapt

Incăutări, geniul capacitatea sa făcut din plin prin remarca-

care, alături de alte invenții și descoperiri, îl consacră ca părinte al aviației reactive...Toți acești cutezători împreună cu alții ca Radu Stoica, Rodrig Goliescu. Ștefan Proto-popescu, străluciți constructori ori iscusiți piloți, au dus în cele patru zări faima spiritului aviatic al fiilor poporului nostru.Să adăugăm, cu mindrie. in 1911, cind nu multe aveau aviație. România a bazele unei școli militare pilotaj, care de-a lungul anilor a dat țării nenumărați aviatori bine pregătiți și buni luptători. In timpul primului război mondial. absolvenții școlilor "de a- viație de la Băneasa și Chitila s-au acoperit de glorie în lupta împotriva dușmanului, faptele de eroism ale lor ne- fiind cu nimic mai prejos de cele ale vitejilor infanteriști de la Mărăști. Mărășești sau Oituz. Pe lespezile statuii Aviatorilor din București sînt săpate adînc, ca și in inimile noastre, numele aviatorilor eroi care, asemenea lui Mircea Zorileanu. Vasi- le Craiu. Petre Muntenescu, Tase Rotaru, și-au dat viața pentru apărarea pămîntului strămoșesc.In perioada dintre cele două războaie mondiale, tradițiile școlii aviatice românești s-au îmbogățit cu noi și emoționante succese. In analele aviaticii

că. țări pus de REACTOR CHIMIC
e ÎN CURÎND MINERITUL ATOMIC ?
t O PERSPECTIVĂ PENTRU PROCURAREA

OXIGENULUI PE LUNĂ?

ADEVĂRUL
CĂRȚII

de SÂNZIANA POP

(Continuare în pag. a Vl-a)
(Continuare în pag. a Vlll-a]

v. cAbui f.a
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atît de prezent în viața contemporană, vorbesc cu plăcere pentru că nu vorbesc din afara, ci dinlăuntrul Iul. Eu însumi am fost în adolescență un sportiv convins, prezent zilnic pe terenul de sport. Deci nu pledez în necunoștință de cauză pentru practicarea sportului. Am fost, cum se spune, un sportiv de maidan, am practicat tot
Acordul global 
tor stimulator al hărniciei. 
Ce culege azi elevul ca- 
re-și „toacă timpul".
în salturi, de la specta
culos la cenușiu

un fac- In cinematografie
EFORTURI SI PREOCU
PĂRI SUBORDONATE 
SPORIRI! CALITĂȚII FIL
MULUI ROMÂNESC.
Biblioteca lui... Tudor 
Arghezi.

îndeletnicirea literaturii este ca facerea lumii. Te gîndești 
la toate gîndurile pînă rămîne gîndul cel mare sub care stai 
ca sub un cer senin : acolo sunt munții și văile și pădurile 
răcoroase, acolo sunt apele și cîmpiile și grădinile mirosi
toare. Alegi locul păsărilor pe cer și locul fiarelor pe pă
mînt, umpli vîntul de cînfec și iarba de larmă și cînd lu
crarea începe să se rotească, așezi soarele deasupra tu
turor făptuirilor tale și dedesubtul lui pui omul cu doi och: 
ca doi luminători. Așa cred. Prirna răspundere este pentru 
frumos. Dacă îndeletnicirea literaturii este lucru de arta 
este pentru că din cuvinte alese și potrivite se face o lume 
de la-nceput. O lume și mai bună și mai frumoasă sau și 
mai tragică și mai haină, după sufletul și chipul celui care 
o vrea. Potrivirea cuvintelor este și pricina cea mai aleasă 
pentru care cartea se scrie dar se și citește ; dacă după o 
pagină întoarsă privirea nu se umple de lumină și de fru
mos, cartea nu este de trebuință. Cred că grija cea mare 
este ca numele lucrurilor și întîmplărilor să fie spus după 
chipul bobului primit în pămînt : în taină și pentru eterni
tate. Și tot după chipul bobului care încolțește, să încol
țească la un capăt de carte citită o înțelegere mai adîncă 
și mai cuminte a împrejurului în care trăiești. Dacă atîtea 
cărți se petrec în lumea asta degeaba, este pentru că cei 
ce le scriu nu au grija frumosului. Cine crede ~~ -
carte dacă mută ce vorbeșle pe stradă între 
perți de carton, se înșeală și pe el și pe alții, 
minat demult literatura în lume, dacă adevărații 
n-ar fi trecut dintre vii între drepți tot potrivind

ca scrie o 
două co- 
S-ar fi tar
ei lucrători 

.. . ...............  . _ ., la cuvinte,
muncind cu ziua și noaptea ca robii, fericiți de povara 
muncii lor și fericind și pe alții. O carte de căpâtîi răscum
pără toate cărțile care ne trec prin mînă degeaba. O carte 
frumoasă este un legămînt pe viață, este o lume plină de 
farmec peste care ne facem stăpîni și în care ne recu
noaștem prin grija mare și munca mare a unui scriitor în
drăgostit de frumos.

A doua răspundere este pentru adevăr. Am lăsat-o la 
urmă pentru că răspunderea aceasta este mai grea. Grija 
pentru frumos este tulpina pe care trebuie să crească grija 
pentru adevăr. Una fără alta nu se poate, dar grija pentru 
adevăr este cu mult mai mult. Ea nu se dobîndește numai

(Continuare în pag. a Vl-a)
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• VINERI DIMINEAȚA părăsit Capitala, patrie, delegația tală a R.S. Cehoslovacie, condusă de Jăn Gregor, vicepreședinte al guvernului cehoslovac, care a participat la lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno- cehoslovace de colaborare economică și tehnico-științifică.

aplecînd spre guvernamen-

• MEMBRII DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE a Republicii Populare Chineze, condusă de Li Sui-cin, ministrul industriei de mașini nr. 1, însoțiți de Corneliu Mihuiecea, șeful Departamentului industriei hidrotehnice din Ministerul Industriei Constructoare de Mașini, au vizitat vineri Fabrica de motoare electrice din Pitești și Uzina petrochimică din cadrul Grupului industrial de petrochimie.Apoi, delegația chineză a făcut o scurtă călătorie la Curtea de Argeș, unde a vizitat monumente istorice reprezentative pentru arta românească medievală, centralele electrice Cerbu- reni și Valea Leșului, precum și la Hidrocentrala de pe Argeș.

în comună nu am stat cu brațele încrucișate pînă acum : fiecare din noi a muncit ia cîmp de la începutul anului cite cel puțin 150 de zile. Cu această carte de vizită ne prezentăm.Ginduri împărtășit rîrea de a o meserie, tribuția la _ ... ..__  ____„____obiectiv economic. Efectivul lor va spori curînd: în august vor mai sosi aici incă 150 tineri. în anul acesta șantierul lor va trebui să execute lucrări de investiții in valoare de 28 milioane lei. Prima etapă va intra în funcțiune în 1974. Noul port va avea o capacitate de descărcare de 4 800 000 tone minereu pe an. Dar cînd se va ajunge la o asemenea capacitate toți acești tineri, care ieri asistau emoțio- momentui solemn al drapelului, vor arăta altfel

asemănătoare ne-au și alți tineri : hotă- munci, de a învăța de a-și aduce con- ridicarea_ unuj nou
• IN BRAȚELE MORFEU. In timp ce transporta cu camionul niște stupi pe șoseaua Birlad—lași, Nicol ae Drăgan — șofer la întreprinderea de transpi <*'iri din Iași — a adormit la volan și s-a trezit tocmai în momentul in care mașina se prăbușea într-o ripă. Caroseria care se desprinsese în cădere de pe șasiu a turtit cabina, accidentindu-1 grav pe șoferul obosit și distru- gind complet 4 stupi.

a

nați Ia înălțării cu totul ION CHIRIC
TABĂRĂ DE INSTRUIRE
LA COSTINEȘTI

HOȚUL A FOST GĂSIT ÎN ÎNCHISOARE. Miliția municipiului Oradea l-a depistat recent pe autorul unui furt dintr-o locuință particulară, comis în urmă cu doi ani. Autorul este Sigismund Szmercsanyi, în vîrstă de 20 de ani. Organele 
de anchetă l-au găsit in
tr-un penitenciar, unde is
pășea, pentru o altă spargere, o condamnare de 3 ani și 6 luni. Urmează să fie judecat și pentru această infracțiune, din care sperase să iasă basma curată.

Măsuri pentru perfecționarea invățămintului
• Școli, secții și clase noi, cu predare în limba

• DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), Paul Marc Henry, care a făcut o vizită de lucru în țara noastră, în cadrul colaborării României cu acest organism al O.N.U., a părăsit vineri dimineața Capitala.• ÎN PERIOADA 14-18 IUNIE s-au desfășurat la București lucrările ședinței a doua a Grupei de lucru româno-sovie- tice de colaborare în domeniul industriei ușoare. Cu acest prilej, au fost examinate rezultatele colaborării pe perioada 1970- 1971 și s-au făcut noi propuneri de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică între ministerele industriei ușoare din cele două țări pentru anii 1971—1972.

Pe litoralul însorit, la Costi- 
nești, s-a deschis prima tabără 
de instruire și odihnă organizată 
de C.C. al U.T.C. pentru preșe
dinții asociațiilor sportive ale e- 
levilor din școlile generale de 10 
ani. Pentru activitatea celor peste 
1100 de elevi-pî:eședinți, s-a al
cătuit un program complex care 
ține seama de cerințele unei a- 
semenea tabere centralizate. A- 
cest program cuprinde, pe lîngă 
practicarea organizată t— și, de 
lă caz la caz, învățarea —z unor 
discipline sportive ca înot, volei, 
baschet, handbal, tenis de cîmp 
— și instaurarea metodică asupra 
modului în care acești factori 
trebuie să organizeze activitatea 
sportivă de rnasă din școală, a- 
supra formelor competiționale 
sportive de masă etc. în acest 
scop tabăra, cu sprijinul Minis
terului învățămîntUlui, a organi
zat un cabinet metodic bine do
tat, are asigurate cadre tehnice 
de înaltă specialitate.

în a.celași timp, dată fiind au
diența și dezvoltarea cartingului 
în rîndurile școlarilor, din pro
gramul taberei face pate și în
vățarea principalelor noțiuni des
pre conducerea carturilor.

• «• A ADĂUGAT UN „1“. Gheorghe Ștefan Nistor, in virstă de 26 de ani, sudor la Uzina de utilaj minier din orașul Petru Groza, s-a gindit să profite de transferul de la o întreprindere la alta, ca să-și sporească drepturile legale pe care urma să le încaseze. El a adăugat un „1“ în fața sumei de 1 009 de lei, sperînd că falsul va trece neobservat. Acum rămine să i se calculeze „cinstii" timpul cuvenit de detenție.

C. V.

CAMPING

• LA MINISTERUL COMERȚULUI EXTERIOR ă avut loco masă rotundă cu tema ..Contribuția institutelor de cercetări și proiectări la activitatea de comerț exterior", care a reunit peste 100 de participanți — ca- • dre de conducere ale unor ministere și organizații centrale e- conomice, numeroși specialiști.

în lunile iulie și august. Comi
tetul județean Gorj al U.T.C. or
ganizează la Tismana un cam
ping de 60 locuri. Excursioniștilor 
li se oferă din acest punct o 
ghidare specializată la mînăstireg 
Tismana și către alte puncte tu
ristice de maximă atracție, alia
te în imediata vecinătate : Pa- 
deș, Cheile Bistricioarei, Vale? 
Sohodolulul, Baia de Aramă și 
Ponoarele. I. TRONAC

ZILELE MUZICALE 
TÎRGUMUREȘENEIntre 19 și 29 iunie, Tg. Mureș își va inaugura un festival muzical cu profil simfonic și cameral.— Ce înseamnă pentru tîrg- mureșeni acest festival ? l-am întrebat pe compozitorul Boldiz- sar Csiki, secretarul muzical al Filarmonicii de stat din Tg. Mureș.— Chiar dacă Festivalul este la prima ediție nu înseamnă că în orașul nostru muzica simfonică nu are tradiții. In cei peste 20 de ani de activitate Filarmo-

ȘANTIOE ALE 
TINERETULUI! CUPA „VOINȚA"

FESTIVITATE
LA KILOMETRUL T56

LA CICLISM

Sofronie a preluat tricoul galben

nica de stat și-a format un public receptiv, destul de numeros și exigent. Pentru acest public festivalul este un „dar** binevenit, acum la șfîrșit de stagiune.— Care șînt punctele de a- tracție ale programului ?— Concertul simfonic de deschidere va fi susținut de Filarmonica de stat din Tg. Mureș condusă de cunoscutul dirijor Neidiinger Giinter din R. F.Germaniei, avînd ca solistă pe talentata violonistă Silvia Mar- covici din București. Festivalul va fi închis cu un concert vocal simfonic dirijat de Szalman Lorănt, avînd ca soliști pe Virginia Mânu, Martha Kessler, Ni- colae Andreescu și Gheorghe Crăsnaru. Nu lipsește din program, desigur, nici concertul orchestrei de cameră din Tg. Mureș cu maestrul de concert Iuliu Hanza și artistul emerit Ștefan Ruha, ca soliști. Ca invitați avem orchestra de cameră din Cluj, dirijată de artistul emerit Mircea Cristescu, Filarmonica de stat din rijată de Emil Simon, tul Jozef Gerstenengst mația dc muzică veche televiziunii dirijată de Baci.— Locul în care se va desfășura Festivalul nu este cel obișnuit. respectiv Palatul culturii. Ce v-a determinat să programați manifestările în diverse locuri ?— Faptul că am ales curtea bibliotecii Teleki, Biserica din Cetate, sala „Eminescu" din Sighișoara, se datorește dorinței noastre de a diverstifica decorul pe de o parte, iar pe de alta din motive acustice. Rezonanța este mult mai bună <lecît cea a sălii Palatului culturii.MIRCEA BORDA

naționalităților conlocuitoare

Ciuj di- organis- și for- a radio- Ludovic

| E0ITORIAU I

„CARTEA FETELOR"
a-„Cartea fetelor", in curs de „ 

apariție la „Editura politică", adu
ce în discuție preocupările și fră- 
mîntările tinerelor aflate la virs- 
ta cînd doresc să afle drumul cel 
mai bun pe care să-1 urmeze în 
viață. Unor întrebări clocotitoare 
— cine sînt eu ?, ce transformări 
se petrec în sufletul meu ? ce 
drum să-mi aleg în viață ?, cum 
să înțeleg sentimentele care mă 
tulbură ?, pentru ce meserie aș 
fi mai bună ?, cu cine aș dori să 
semăn la maturitate ?, cum să 
mă port în lume ?, cum pot fi 
mai de folos semenilor ?, cum 
să lupt împotriva cusururilor 
mele ? — răspund in paginile aces
tei cărți cunoscuți psihologi și 
pedagogi, scriitori și publiciști. 
Capitole întregi sînt consacrate 
esteticii comportamentului, femi
nității, criteriilor de frumusețe, 
aspectelor privind receptivitatea 
la fenomenul de artă, probleme
lor dc psihologie șl de mora
lă a dragostei, prieteniei și fe
ricirii. N. T.

MEUIDIAN

In cadrul acțiunii de perfecționare a invățămintului de toate gradele, in conformitate cu hotăririle de partid, Ministerul In- vățămîntului împreună cu celelalte organe centrale care au in subordine școli, la propunerea organelor județene de de stat, au stabilit măsuri de completare cu noi unități existente de școli, secții și clase in care predarea se tr-una din limbile naționalităților conlocuitoare. partid și 
a rețelei 
face in-L Incepînd cu anul școlar 1971/1972 se vor înființa pe lingă unitățile școlare și secțiile care funcționează în prezent, următoarele noi lioee de cultură generală, în care predarea se va face într-o singură limbă — maghiara sau germana :A. — LICEE CU PREDARE IN LIMBA MAGHIARA1. Liceul „Alexandru Moghio- roș" — Oradea, județul Bihor.2. Liceul nr. 1 — Sf. Gheorghe, județul Covasna.3. Liceul nr. 1 — Miercurea Ciuc, județul Harghita.4. Liceul „Bolyai Farkaș" — Tg. Mureș, județul Mureș.5. Liceul nr. 5 — Satu-Mare, județul Satu-Mare.6. Liceul cu limba de predare maghiară — Timișoara, județul Timiș (prin transformarea în liceu a Școlii generale nr. 12).B. — LICEE CU PREDARE IN LIMBA GERMANĂ1. Liceul— Brașov,2. Liceul țul Sibiu.3. Liceul Timișoara,II. Pentru anul școlar 1971/ 1972 se vor organiza secții sau clase cu predarea în limbile maghiară și germană în cadrul următoarelor școli profesionale și licee de specialitate :

„Johanes Honterus” județul Brașov.nr. 2 — Sibiu, jude-„Nikolaus Lenau“ județul Timiș.

A. SECȚII CU PREDAREA IN LIMBA MAGHIARĂ1. Școala profesională de construcții — Sf. Gheorghe, din subordinea Consiliului popular al județului Covasna.2. Școala profesională de construcții — Gheorghieni, din subordinea Consiliului popular al județului Harghita,3. Școala profesională — Oclor- heiul Secuiesc, din subordinea

Consiliului popular al Harghita. județuluiB. CLASE CU PREDAREA ÎN LIMBA MAGHIARĂ1. Școala profesională — Arad, din subordinea Consiliului popular al județului Arad.»2. Școala profesională — Oradea, din subordinea Consiliului popular al județului Bihor.3. Școala profesională de mecanici agricoli — Cadea Săcueni, județul Bihor, din .^subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.4. Școala profesională de mecanici agricoli — Valea lui Mihai, județul Bihor, din subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.5. Școala profesională „Steagul Roșu“ — Brașov, județul Brașov, din subordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.6. Școala profesională — Să- cele, județul Brașov, din subordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.7. Școala profesională de construcții — Cluj, din subordinea Consiliului popular al județului Cluj.8. Liceul agricol — Tg. Seou- iesc, județul Covasna, din subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.9. Școala profesională de mecanici agricolj — Sf. Gheorghe, județul Covasna, din subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.10. Școala profesională de cooperație — Sf. Gheorghe, județul Covasna, din subordinea U- niunii Centrale a Cooperativelor de Consum.

11. Școala profesională de industrie ușoară — Sf. Gheorghe, județul Covasna, din subordinea Ministerului Industriei Ușoare.12. Liceul industrial de construcții — Sf. Gheorghe, din subordinea Consiliului popular al județului Covasna.13. Liceul industrial pentru industria lemnului — Miercurea Ciuc, județul Harghita, din subordinea Ministerului Industriei Lemnului.14. Școala profesională de mecanici agricoli — Odorheiul Secuiesc, județul Harghita, din subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.15. Ucenicie la loaul de muncă — U?ina „Vlahița”, județul Harghita, din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice.16. Școala profesională de mecanici agricoli — Dumbră- vioara, județul Mureș, din subor-dinea Ministerului Agriculturii^ Industriei Alimentare, Silvicul^turii și Apelor.17. Școala profesională de industrializarea lemnului — Tg. Mureș, județul Mureș, din subordinea Ministerului Industriei Lemnului.18. Școala profesională „Meta- lotehnica” — Tg. Mureș, județul Mureș, din subordinea Ministerului Industriei Ușoare.19. Școala profesională — Tg. Mureș, din subordinea Consiliului popular al județului Mureș.20. Școala profesională de construcții — Tg. Mureș, din Subordinea Consiliului popular al județului Mureș.21. Școala profesională de construcții de mașini — Satu-Mare, din subordinea Consiliului popular al județului Satu-Mare.22. Școala profesională de construcții — Satu Mare, din subordinea Consiliului popular al județului Satu Mare.
C. — CLASE CU PREDARE IN 

LIMBA GERMANAI. din Iar Școala profesională — subordinea Consiliului al județului Arad. Arad, popu-

D. — SE VOR 
LIMBA MAGHIARA 
TELE DE 
RALA la școlara : CULTUBA următoarelePREDA IN 

OBIEC- 
GENE- unități

economia Sf.1. LiceulGheorghe, din subordinea Consiliului popular al județului Covasna.2. Liceul agricol cu profil da contabilitate și merceologie a- gricolă — Odorheiul Secuiesc, județul Harghita, din subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.3. Școala de specializare post- liceală sanitară — Odorneiul Seauiesc, din subordinea Consiliului popular al județului Harghita.Candidați! care se vor înscrie pentru concursul de admitere la unitățile școlare unde funcționează secții sau clase în limba de predare a naționalităților conlocuitoare, vor menționa în cererea de înscriere secția sau care optează, pentru concursul se fac pînă In ziua a.c. inclusiv.de, rezultatul con-
clasa pentru însorierile de admitere de 24 iunieIn funcție cursului de admitere, de posibilitățile existente, de dorințele elevilor șl părinților se vor putea constitui clase cu limba de predare a naționalităților conlocuitoare și la alte unități șco- ■ lare.La concursul de admitere, în toate școlile profesionale și liceele de specialitate, candidații aparținînd naționalităților conlocuitoare pot susține probele scrise, orale șl practice în limba maternă la obiectele pe cpre le-au studiat în această limbă, asigurîndu-se în acest scop in componența comisiilor de concurs, cadre didactice de specialitate care cunosc limba maternă a candidaților.în cererile de înscriere, acești candidați vor menționa limba în care doresc să susțină probele de concurs.

De cîtva timp, in aprCEjgrea punctului de vărsare a Șiretului în Dunăre — la ‘km. 156 — este o vie animație : autocamioane sau alte mașini de mare tonaj și-au făcut aici apariția, iar dacă lipsesc barăcile specifice ■ începutului de șantier poți în- tilni in schimb, ancorate in apele Șiretului, un vas dormitor, un vas pe care cei 100 de tineri — nucleul unui viitor mare colectiv — după orele de program se odihnesc, au la dispoziție o cantină și un club. Dar să nu anticipăm. în martie a.c., la km. 156 a început construcția unui nou port la Dunăre, port menit să a- sigure aprovizionarea Combinatului siderurgic din Galați cu materii prime. Pentru a ajuta la înălțarea acestui obiectiv, Comitetul județean Galați sl U.T.C. a avut inițiat-iva constituirii aici a unui șantier al ttnerettrtm.Deschiderea șantierului a avut ioc ieri, in prezența tovarășului Marian Stoian, prim secretar al Comitetului județean Galați al U.T.C.— Va trebui să mutăm albia rîului cu 500 metri mai încolo, să astupăm vechea albie, să construim poduri, estacade, să efectuăm multe lucrări grele, specializate. ne declară inginerul Andrei Glavce, șeful șantierului tineretului.— Nouă ne e drag șantierul și vom depune toate eforturile pentru a dovedi prin fapte a- ceastă dragoste, ne declară după eiteva clipe de la inaugurare ti- nărui Andrei Vasile. Eu sînt din comuna Grivița și am venit aici șase consăteni la chemate organizației U.T.C., fiindcă ni s-a spus că este nevoie de noi. Nici

Tradiționala cursă ciclistă „Cupa Voința" a continuat ieri la Cluj cu disputarea a două etape : dimineața s-a dat startul in etapa contra cronometru individual pe distanța Cluj—Fe- leac (7 km). Cel mai bun timp a fost realizat de Cristian Tu- doran (Steaua București) cu 18’14”. Locurile doi și trei au revenit lui Mircea Rîndașu (Metalul Plopeni) și Alexandru Sofronie (Dinamo București) la 7 și respectiv 19” de învingător. Etapa a treia Cluj—Huedin— Cluj (102 km) a fost calmă, fără evadări și răsturnări de situații spectaculoase. Ea a fost cîștigată Ia sprintul final de francezul Herve Passieu. L-a urmat — cu același timp : 2 ore 34’39’1 — Constantin Grigore (Dinamo bucurești) și Stanislaw Gazda (Polonia). Media o- rară : 39,610 km. Din păpate, Cristian Tudoran. cel mai activ și ambițiO-S ciclist de pînă acum, a suferit — la intrarea pe străzile Clujului — uri accident in- trînd în plină viteză intr-un autocamion. De.- și rănit la pi ciorul sting, sțe

listul s-a ridicat și a continuat cursa, sosind la 1’15” față de câștigătorul etapei.în clasamentul general individual conduce după trei etape (Dinamd), urmat de club Constan- de Mircea Rîn- Plopeni).
Alex. Sofronie de colegul său tin Grigore și dașu (MetalulMîine (n.r. azi) este programată etap,a a patra Cluj—Zalău— Cluj (136 km). D. VIȘAN

Avancronica etapei

• INTRE 19 ȘI 27 IUNIE se vor desfășura la Sofia campionatele europene de haltere la care participă 162 de sportivi din 22 de țări. România va fi reprezentată de 4 halterofili : I. Hortopan, Z. Fiat, E. Covaci și V. Bădescu.« TURNEUL INTERNAȚIONAL DE TENIS, care se desfășoară pe terenurile dc la „Qeen’s Club" din Londra, a continuat cu partidele din sferturile de finală ale probelor de simplu.In proba masculină a fost înregistrată o mare surpriză : jucătorul american Tom Gorman l-a eliminat cu 6—4. 4—6, 6—1 pe australianul Rod Laver, principalul favorit al concursului. în celelalte trei partide s-au înregistrat următoarele rezultate : Smith (S.U.A.)—Ricssen (S.U.A.) 6—4, 7—5; Davidson (Australia)—Emerson (Australia) 7—5, 6—3; Newcombe (Australia)— Case (Australia) 6—2. 9—8.

HELLO DOLL.Y ■ rulează la Pa
tria (orele 9,30; 1,3; 16,30; 20).

100 DE DOLARI PENTRU ȘE
RIF : rulează la Scala (orele 
9,30; 12,30; 15.30, 10,30; 21,30), Fa
vorit (orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21), Festival (orele 9.15; 
12.15; 15,30; 10,30; 21,15), Melo^a.
(orele 9; 12; 15,15; 18; 20,45), Sta
dionul Dinamo, (pra 20,15), Gradi
na Festival (ora 20,15).

ÎUBIRE ; rulează la Capitol 
rele 16,30: 18,45; 21).

SPLENDOARE ÎN IARBA • 
lează la Capitoț (orele 9,30: 
14,30).

SPRIJINITI-L PE ȘERIF

(O'
ru-
12,

SPRIJINITI-L PE ȘERIF ru
lează la București (orele 9; 11,15; 
13,30- 16,30; 18,45; 21), Grădina Ca
pitol (ora 20.15). Arenele Romane 
(ora 20,30).

O FLOARE SI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9. 12,30; 16 19,30), Bucegi
(orele 10; 16: 19.30), Vqlga (orele 
9; 12,30; 16: 19,30)., To.mis (orele
9: 12,30; 16), Grădina Doina (ora 
20), Grădina Bucegi (ora 20,15), 
Parcul Herăstrău (ora 20.15), Gră
dina Tomis (Ora 20).

MIHAI VITEAZUL . rulează la 
Doina (orele 11,30: 15.30; 19,30).

APA CA UN BIVOL NEGRU ; 
rulează la Timpuri Noi 
9—20,15 în “continuare).

SI CAII SE ÎMPUȘCA. 
ASA? i- 
9; 11.45- 14,30: 
(orele 9; 11,45

BĂTĂLIA DE 
rulează la Giulești (ovele
19) . Floreasca (orele 15,30; 19).

FACEREA LUMII - rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45;
20) , Arta 15.30: l8). Grădina
Arta (ora 20,30).

(orele

_____________ NU-1 
rulează la Central (orele 

17.15: 20). Gloria 
14,30; 17.15: 20).

PE NERETVA :
15.30:

duminica,
Teatrul de 

SURISULUI — 
RITĂ FETELE 
trul Național 
(Sala Ștudio) :

Progresul Rrăila.- 
Politehn-țca Galați

U.M. Timis.-Olimpia S.M. 1 
C.S.M. Sibiu-Poli. Tțm. 
CorvinuI-C.F.R. Arad 
Minerul Anina-Grisul

PROGRAMUL 
CONCURSULUI 

PRONOSPORT NC. 25 
ETAPA DIN 20 IUNIE 1971

.,U" Cluj-Dinamo Buc. 1X2
Petrolul-C.F.R. Tim. 1
„U« Craiova-Progresul 
Steaua-C.F.R. Cluj

IX
1

Jiul-Farul IX
U.T.A.-F. C. Argeș 1
Steagul roșu-PoM. Iași 
Poiana Cîmpina-

1

Metrom Brașov IX

iii
Universitatea Craiova — Progresul 

Desen de : G. BADEA

3' P *•*
■

SERATA ■ rulează la înfrățirea 
(orele 15,30; 17,45: 20), Munca 
(orele 16; 18; 20).

DA-I ÎNAINTE COWBOY : ru
lează la Feroviar (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Modern (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.15), Grădina
Modern (ora 20,45).

Elefantul slowly : rulea
ză la Griviă (orele 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,15; 20,30) Flamura (orele 
9: 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Victoria (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20.45).

BĂIEȚI BțJNI, BĂIEȚI 
rulează la Biizriști (orele 
18), Grădina Buzești (ora

BUTCH CASSIDY ȘI 
DACE KID : rulează la

RAI : 
15.30;

20,30). 
SUN-

. --,--,7,, , - Dâcia
(orele 3,45—20 în continuare), Fe
rentari (orele 15.30; 17,45; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : “
lează lâ Lira (orele 15,30; 
Grădina Lira (ora 20,30).

PE COMETA rulează la 
rea (orele 16. 18), Grădina Uni
rea (ora 20,15).

PRINTRE COLINELE VERZI . 
rulează la Popular (orele 15,30: 
18: 20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU: ru
lează la Pacea (orele 15,30: 19)

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Crînaasi (orele 15.30. 18: 
20,15). Vitan (orele 15.30: 18). Gră
dina Vitan (ora 20.15).

PREȚUL PUTERII rulează 
Viitorul (orele 15,45: 18; 20,15).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Flacăra (o- 
rele 15.30; 18; 20.15).

SUNETUL MUZICII ; rulează

ru-
18).

Uni-

la

la Aurora (orele 9; 12,30; 
Grădina Aurora (ora 2Q,15).

REGELE LEAR : rulează
Miorița (orele 10,30; 16; 19,30).

LOS. TARANTOS : rulează 
Moșilor (orele 15,15; 17; 11
20,30).

SIMBATA, 19 IUNIE 1971

Operetă : SOARE- 
— ora 19,30,; Tea- 
„I. L. Caragiale" 

MOARTEA ULTI- 
___ ’ ora 20; Tea

trul Mic : PISICA SĂLBATECA 
— ora 20; Teatrul ,,C. I. Notta- 
ra“ (Sala Studio) : CIND LUNA 
E ALBASTRA — ora 20; Teatrul 
Evreiesc de Stat : PE PLACUL 
TUTUROR — ora 19,30; Ansam
blul „Rapsodia Română : LA
IZVOARE DE FRUMUSEȚE — 
ora 18,30; Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra" (Sala Studio) : PU- 
RlCELE IN URECHE — ora 20; 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Sa
voy) : B1MBIRICĂ — ora 19,38; 
(La Grădina Boema) : LA GRA
DINA CĂRĂBUȘ — ora 20: Tea
trul „Țăndărică" (Calea Victori
ei) : NOCTURN IV — ora - “ 
Teatrul GiuleȘti (La ' 
mane) : FREDDY — 
trul „Ion Vasilescu" 
latului) : MINI-JAZ
HAZ —■ ora 19,30; (La Teatrul de 
vară „Herăstrău") : SPARGERE
LA MIEZUL NOPȚII — ora 20.

Teatrul de 
LE LONDREI 
trul Național 
(Sala Studio) : 
MULUI GOLAN.

21,30;
Arenele Ro- 
ora 20; Tea- 
(La Sala Pa- 
CU MAXI-

20 IUNIE 1971
Opereță : ȚARA 
ora 10,30; SE MĂ- 
— ora 19,30; Tea- 
„I. L. Caragigle” 

____ . O FEMEIE CU 
BANI — ora 10,30; TRAVESTI — 
ora 20; Teatrul Mic : CUM SE 
JEFUIEȘTE O BANCĂ — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. Ma- 
gheru) : BĂRBAȚI FĂRĂ NE
VESTE — ora 19,30; (Sala Studio): 
CERCUL MORȚII — ora 20; Tea
trul Evreiesc de Stat : PE PLA
CUL TUTUROR — ora 19,30; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra’’ 
(Sala Studio) : PURICELE ÎN U- 
RECHE — ora 20; Teatrul ,,C. Tă
nase" (Sala Sgvoy) : BIMBIRICĂ
— org 19,30; (La Grădină Boema): 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
20; Teatrul „Țăndărică" (Str. A- 
cademiei) : CĂLUȚUL COCO.SAT*
- ora li: Teatrul Giulești (La A- 
renele Romane) ; FREDDY — ora 
20; Teatrul „Ion Vasilescu" (La 
Sala Palatului) : MINI-JAZ CU 
MAXI-HAZ — ora 19,30; (La Tea
trul de vară „Herăstrău") : RE
VISTA LA VOLAN — ora 20.

SIMBATA, 19 IUNIE 1971

® 16,15 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba germană • 
18,00 Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți ! a 19.15 Pub'ic’tate e 
19,20 1001 de seri e 19,30 Telejur-

Ministerul Invățămintului aduce la cpnoștință că, in afara liceelor dc specialitate existente, cuprinse in îndrumătorul privind admiterea in aceste licee pemru anul școlar 1971—1972, se mai in- fiiulează următoarele unități de invâțâniint :Liceul economic — Alba Iulia, cu specialitatea ; evidență economică — merceologie ;Liceul industrial de construcții — Arad, cu specialitățile : construcții civile și industriale ; instalații pentru construcții ;Liceul industrial de petrpl — Pitești, cu specialitățile : electromecanică - foraj extracție : forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze ;Liceul industrial — Pitești, cu specialitățile construcții civile și industriala ; instalații pentru construcții ;Liceul industrial pentru construcții de mașini — Cîmpulung Muscel, cu specialitățile : prelucrări prin așchiere ; automobile și traqțoare ;Liceul industrial pentru industria lemnului — Bacău, cu specialitatea : tehnologia celulozei, hirtiei și fibrelor artificiale ;Liceul industrial de petrol — Moinești, cu specialitățile ■ forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze ; electromecanică — foraj extracție ;Liceul industrial de poștă și telecomunicații — Bacău, cu specialitățile : exploatarea rețelei poștale și de telecomunicații; electromecanică — telecomunicații P.T.T.R. ;Liceul industrial de chimie — Orașul Victoria, cu specialitățile : aparate de mășură și automatizări tehnica ce ;Liceul strucții de mașini „Steagul Roșu” ■ Brașov, cu specialitățile : Prelucrări prin așchiere ; prelucrări la cald ; automobile și tractoare ;Liceul indusțrial pentru construcții de mașini — Zărnești, cu specialitățile ; prelucrări prin

- Constan- depanarea și televi-Sf. Gheor-

indu-

în industria chimică ; analizelor fizico-chimi-industrial pentru con-

naiul de seară • 20,00 Tele-enci- 
clopediâ • 20,40 Film serial : „In
coruptibilii" • 21,30 Cînțece de
altădată. Soliști : Constanța Cîm- 
peanti, Maria pietraru, Elena 
Munteanu și George Hazgan. A- 
companlază o formație instru
mentală condusă ele Nicușor Pre- 
descu • 21,50 Telejurnalul de 
noapte e 22,00 Finalele campio
natelor europene de box. Trans
misiune de la ■ 
tă de trimisul

^Popescu.

DUMINICĂ,

PROGRAMUL I

Madrid, co.menta- 
nostru Cristian

20 IUNIE 1971

• 8,30 Descinderea emișiurțiȚ
Sport și sănătate « 9,00 Matineu 
di(piipiGal peptru copii. Ziya Pio
nierilor e 10„00 Viața sațului ® 
11,15 Concert simfonic. Ciclul 
Simfonii ele Beethoven @ 12,00 
De strajă pa,tyiei © 12,30 în re
luare, la cererea telesp,ecțațQrțlp.r. 
Șelecțiuni din ,,Tele-divertisment 
’71“ cu Mihaelă Mihai ® 13,00 
Emisiune în limba maghiară ® 
14,30 Post Meridian. Televacqpța 
© 15,30 Sport. Fotbal : Universi
tatea Cluj —- Dinamo București 
(Divizia națională A. Transmisiu
ne directă de la Cluj) @ 17,15 
Magazin • 18,05 Film serial pen
tru" tineret : Planeta giganților 
(V) « 19,00 Vetre folclorice. Sîmr 
bra oșenească e 19,20 1001 de
seri © 19,30 Telejurnalul de sea
ră. Sport ® 20,0.0 Reportajul săp
tămânii. Vecinii ® 20,,20 Oaspeți 
la Galați — concert-spectacol © 
22,45 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
• 20,00 Reîntîlnire cu persona

je îndrăgite de copii : Doctorul 
ĂumadoaTe ® 20,31) Mari orches
tre simfonice © 21.20 Buletin de 
știri o 21.25 Saptâm'na culturală 
bucureșteană # 21.40 Reluarea se
rialului de sîmbătă seara.

așchiere ; mașini și utilaje ;Liceul industrial — Brăila, cu specialitatea ; depanarea aparatelor de radio și televiziune ;Liceul industrial pentru industria lemnului — Caransebeș, cu specialitățile : exploatări, construcții și transporturi forestiere ; industrializarea lemnului ;Liceul economic — Reșița, cu specialitățile : evidență economi- că-planificare ; comerț-merceo- logie ; economia turismului ;Liceul industrial pentru cons- . trucții de mașini — Cluj, cu specialitățile : prelucrări prin așchiere ; mașini și utilaje ;Liceul industrial centru industria alimentară — blu.i. cu specialitățile : chimia produselor a- limentare ; electromecanică — industria alimentară ;Liceul industrial pentru industria materialelor de construcții — Turda, cu specialitatea : materiale de construcții :Liceul pentru prelucrarea automată a datelor — Cluj, cu specialitatea : prelucrarea automată a datelor ;Liceul industrial - fa, cu specialitatea : aparatelor de radio ziune ;Liceul economic —ghe, cu specialitatea ? evidentă economică-merceologie ;Liceul industrial de petrol — Tîrgoviște, cu specialitățile : forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze ; topografie ;Liceul industrial de transporturi — Galați, cu specialitatea: electromecanică — nave și instalații portuare ;Liceul industrial minier — Mo- tru, cu specialitățile : electromecanică minieră ; exploatări miniere ;Liceul industrial pentru industria lemnului — Tg.-Jiu, cu specialitățile : exploatări, construcții și transporturi forestiere ; industrializarea lemnului ;Liceul industrial pentru industria materialelor de construcții — Tg. Jiu, cu specialitatea : electromecanică — industria materialelor de construcții :Liceul industrial pentru industria lemnului — Miercurea Ciuc, cu specialitățile : exploatări, construcții și transporturi forestiere ; industrializarea lemnului :Liceul pentru prelucrarea automată a datelor — Iași, cu specialitatea : prelucrarea automată a datelor ;Liceul industrial pentru construcții de mașini — Tr. Severin, cu specialitățile : prelucrări prin așchiere : electromecanică nave și instalații portuare ;

Liceul industrial pentru stnia materialelor de construcții— Roman, cu specialitatea : e- lectromecanică — industria materialelor de construcții ;Liceul industrial de metalurgie Slatina, cu specialitățile : extracția metalelor neferoase ; prelucrarea metalelor neferoase; electromecanică — metalurgie neferoasă ;.Liceul industrial pentru industria materialelor de construcții— Scăeni, cu specialitatea : e- lectromecanieă — industria materialelor de construcții ;Liceul industrial pentru construcții de mașini — Sibiu,, cu speqișlitățile : prelucrări prin așchiere ; mașini și utilaje ; automobile și tractoare ;Liceul industrial de petrol — Mediaș, cu specialitățile : forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze ; e- lectromecanică — foraj-extrac- tie ;Liceul industrial pentru prelucrarea automată a datelor — Timișoara, cu specialitatea : prelucrarea automată a datelor;Liceul industrial — Vaslui, cu specialitățile ; construcții civile si industriale ; instalații pentru construcții ;Liceul industrial pentru construcții de mașini — Birlad, cu specialitățile : prelucrări prin așchiere :Liceul industrial de chimie — Rrri -Vîlcea, cu specialitățile : tehnologia chimică organică ; tehnologia chimică anorganică ; utilaje îi) industria chimică ;Liceul industrial de arhitectură — București, cu specialitatea : arhitectură și sistematizare ;Liceul industrial pentru industria materialelor de construcții — București, cu specialitățile : materiale de construcții ; electromecanică — industria materialelor de construcții.Liceul industrial — București, cu specialitățile : prelucfări la cald ; exploatare. îrțțreținere si reparații auto ; electromecanică- utilaje de construcții ; electro.- mecanică-mijloace de transport urban ;Ljceul industrial de alimentație publică — București, cu specialitatea : alimentație publică :Liceul economic — București, cu specialitatea : economia turismului ;Liceul agricol — București, cu specialitatea : apicultura.Concursul de admitere, la specialitățile noi introduse în nomenclator, constă din :a) O probă scrisă și orală la matematică, o probă scrisă și

orală la alegere între limba și literatura română sau fizică, pentru specialitățile : mecanică fină și optică; electronică industrială ț depanarea aparatelor de radio și televiziune ; electromecanică ; prelucrarea metalelor neferoase ; arhitectură și sistematizare; tehnica analizelor fi- zico-chimice; topografie; prelucrarea automată a datelor.b) O probă scrisă și orală matematică, o probă scrisă și o- rală la alegere între limba și literatura română sau chimie la specialitățile : tehnologia condiționării și livrării produselor petrochimice ; extracția metalelor neferoase ; alimentație publică ; evidență economi că-mer::eo- logie.c) O probă scrisă si orală Ia matematică, o probă scrisă și o- rală Ia alegere între limba și literatura română sau științe biologice la specialitatea : apicul- tură.d) O probă scrisă șl orală la matematică, o probă scrisă ți o- rală la alegere între limba și literatura română sau geografia Republicii Socialiste România la specialitatea : economia turismului.e) o probă de aptitudini muzicale eliminatorie, probe scrise și orale la limba română și matematică. o probă orală la istoria României, la specialitatea ! Invățătoare-maistră.Programele pentru concursul de admitere la liceele de specialitate au fost publicate în Gazeta Invățămintului din lunile ianuarie și martie a.c.Pentru a crea posibilitatea ca un număr cit mai mare de absolvenți ai școlii generale să poată candida la concursul de admitere în liceele de specialitate (industriale, agricole, silvice. economice si sanitare), în a- nul școlar 1971/1972. înscrierile pentru concurs se fac pînă în ziua de 24 iunie a.c.Informații suplimentare se pot obține la liceele de specialitate.
★La concursul de admitere, can- didații apartinînd naționalităților conlocuitoare pot susține probele scrise și oț-glș țn limba maternă la obiectele pe care le-au studiat în această limbă asi.gu- rîndu-se, în acest scon, în componența comisiilor de concurs cadre didactice de specialitate care cunosc limba maternă a capdidaților.în cererile de înscriere acești candidați vor menționa limba în care doresc să susțină probele de concurs.
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CITITORI !
Dacă nu v-ați reînnoit abonamentul pe trimestrul III 1971 I©
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II S încă mai aveți timp. Pînă la data de 25 iunie 1-971, vă puteți adresa
’ factorilor poștali, oficiilor și agențiilor P.T.T.R., difuzorilor de presă

I
$ factorilor poștali, oficiilor și acjențsilor P.T.T.R., difuzorilor de presa 
<, din întreprinderi, instituții, școli și facultăți.
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TINERII Ț

AGRICULTORI

DECLARA

ACORDUL
r GLOBAL

un factor stimu
lator al hărniciei
Situată în plin Bărăgan ialo- mițean, cooperativa agricolă din Lupșeanu dispune de 2 720 hectare. Pămînt fertil, multiple posibilități de etalare în producții și venituri a condițiilor economice și naturale deosebit de bune. De altfel, cota recoltelor medii obținute anii trecuți este destul de ridicată : la hectar, peste patru mii de kilograme porumb, două mii de kilograme grîu, o mie opt sute kilograme floarea soarelui și douăzeci și cinci tone de sfeclă de zahăr iar veniturile realizate din zoo- t^inie depășesc, anual, un mi- 4--in și jumătate Iei. Dar de fiecare dată cînd se analizau realizările dintr-un an, darea de seamă a consiliului de conducere cuprindea expresia „ceea ce am obținut nu exprimă decît în parte condițiile de care dispunem pentru că, din cauza unei participări restrinse a membrilor cooperatori la muncă, lucrările nu s-au putut executa la timp și nici în numărul impus de situație". Dările de seamă din anii 1968, 1969, 1970). Explicabil. 650 de brațe de muncă au efectuat, în fiecare din acești ani, lucrări ce le acoperea doar o treime din timpul calendaristic al anotimpurilor calde. Cei treizeci și opt de membri ai familiilor celor cu munci de răspundere nu au efectuat în perioadq celor trei ani amintiți nici măcar o zi muncă, iar dintre tinerii aflați în evidența organizației U.T.C., fiecare al doilea ocolea munca în cooperativa agricolă.In adunarea generală de la începutul acestui an, însă, și membrii acestei cooperative a- gricole au hotărît ca retribuirea muncii să se facă în acord global, ceea ce leagă direct venitul fiecărui cooperator de efortul depus, de producția obținută. Cunosc bine cooperativa din Lupșeanu. în ultimii ani am scris de cîteva ori despre oamenii de aici, despre realizările lor. Zilele acestea am ajuns din nou aici. Ca niciodată cîmpul era împînzit de oameni. Deși ploile îngreunaseră lucrul, se muncea în toate sectoarele. „Oamenii sînt aceiași, numai că acum răspund interesat solicitărilor, indicațiilor date de specialiști". Cuvintele tovarășului VASILE ȘTEFAN nu redau însă, în amănunt, ci numai sintetizează chipul nou în care acționează oamenii, efortul depus de multe ori de-a lungul a patrusprezece și cincisprezece ore consecutiv lucrate, intransigența față de rutină și superficialitate. Pentru că, rostind aceste cuvinte, președintele cooperativei se referea la faptul că la ora aceasta s-au raportat ca executate cite două prașile mecanice și nuale la soarelui și hăr, că în „ șasezeci de hectare s-au executat toate lucrările cerute de a- grotehnica tomatelor timpurii, a verzei, cepei și cartofilor. Anii trecuți acest număr de lu-

tot atîtea ma- porumb, floarea- sfecla de za- legumicultură pe

crări de întreținere s-a realizat după trei luni de muncă. Se referea la efortul de-a dreptul supraomenesc depus în ultima șăptămînă pentru prevenirea și evacuarea apei de pe trei sute și ceva hectare de teren, unde aceasta băltea, salvînd în totalitate recolta. Se referea la faptul că membrii familiilor celor cu munci de răspundere, inclusiv președintele, vicepreședintele, contabilul șef și brigadierii sînt cuprinși în formațiile de lucru, cărora le-au fost repartizate suprafețe de teren cultivate cu porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr și legume. Ele vizează realitatea că în această primăvară toți cei aproape o sută de tineri lucrează în C.A.P., că ei, Petre Mitru, Alexe Călin, Dumitru Mușat. Vasile Ciulianu, Stelian Mincu, Ovid Dinu, Dumitru Nâstase, Gheorghe Florea, Vasile Pană și încă alții au acționat patru zile în șir pînă către douăsprezece noaptea la strînsul furajelor, a căror calitate a fost asigurată, deși ploile aproape că nu au contenit. Se referea la faptul că mecanizatorul Nicolae Stingă (el fiind doar un exemplu) a fost scos din brazdă, și trimis la secție, atunci cînd s-a constatat că mașina cu care, lucra nu era reglată corespunzător și că tînă- rul Vasile ~ el însuși cu semănătoarea cultivatorul pe suprafața de porumb ce i-a fost repartizată ca membru al cooperativei agricole. Redau reușita celor din zootehnie, care numai printr-o organizare mai bună a muncii, prin eliminarea din turmă a animalelor slab productive au reu - șit ca în cinci luni din acest an să realizeze producția globală și veniturile obținute în unsprezece luni ale anului trecut.Cum se explică atîta tragere de inimă în munca pe care o fac cooperatorii din Lupșeanu ? „Această participare este o consecință firească a efectului stimulator ce-I are aplicarea acordului global în retribuirea muncii — ne spunea cooperatorul Vasile Cană. Faptul că în. fiecare lună primesc, în funcție de numărul normelor stabilite, între șapte sute și o mie patru sute lei, sublinia în continuare dumnealui, că 30 la sută din valoarea depășirii producțiilor medii planificate la culturile ce ne-au fost repartizate îmi revine, mă determină să muncesc de cînd se crapă zorile și pînă seara tîrziu. Se știe doar că o prașilă face cit o ploaie bună. Sigur, expresia redă și altceva decît efectul ploii. O cultură curată de buruieni, căreia i se asigură o densitate optimă, produce întotdeauna nțai mult. Și. priviți, întreaga suprafață cultivată a cooperativei agricole aduce cu un cîmp experimental! De pe acum avem garanția că producțiile ce le vom obține în toamnă vor depăși substanțial planificarea. Ne spune acest lucru experiența noastră de țărani, de oameni care am deprins tai-

Cană a lucratȘi

nele pămîntului acesta de Bărăgan 1“ în cîmp i-am întîlnit și pe tineri. Secretara organizației U.T.C., Ecaterina Cojo- caru, ni i-a prezentat împreună cu realizările lor. Am notat : Alexe Călin a executat cite treizeci zile muncă în lunile martie, aprilie și mai, Stelian Mincu cite două zeci și opt de zile în martie și aprilie și treizeci de zile în mai, Dumitru Năs- tase nu a lipsit nici o zi din cooperativă, Dumitru Mușat, Gheorghe Florea și Petre Mitru au lucrat cu motopompele la îm- prăștierea apei de pe suprafețele unde aceasta băltea, reușind, totodată, să aplice toate lucrările planificate la culturile ce le-au fost repartizate. „Vedeți, ne spune tînărul inginer a- gronom Gheorghe Bucur, acum fiecare este interesat să lucreze, întreaga suprafață a cooperativei agricole a fost repartizată pe familii, fiecare fiind cointeresat să lucreze în așa fel îneît producția obținută să fie cit mai mare. Retribuția se realizează în funcție de ceea ce se recoltează de pe fiecare porțiune. Toți tinerii din cooperativa noastră lucrează. Cointeresați sînt și mecanizatorii, pentru că de nivelul recoltelor ce se vor obține depinde nu numai remunerarea muncii desfășurate de ei, dar și nivelul stimulentului acordat de către cooperativă, volumul producției ce alcătuiește fondul de cereale, pe care membrii cooperatori îl pot procura contra cost. La noi retribuția se face numai în bani, fiecare membru cooperator puțind cumpăra o sută cincizeci kilograme grîu și o sută cincizeci kilograme porumb, precum și 60 la sută din depășire pînă se atinge plafonul maxim de cinci sute kilograme cereale de persoană". Pe bună dreptate se apreciază aici că avansul obținut față de anii trecuți în executarea tuturor lucrărilor, în calitatea superioară- a acestora se datorește faptului că membrii cooperatori participă de astă dată în număr mai mare la muncă stimulați, în primul rind, de aplicarea acordului global — factor economic, formă organizatorică, complex racordată la interesul cooperativei și al membrilor cooperatori. De altfel, la Lupșeanu se tinde către realizarea în acest an a peste zece milioane lei venituri, ceea ce înseamnă o depășire cu peste două milioane două sute mii lei a planificărilor inițiale. Circa 80 la sută dintre aceste venituri vor însemna retribuția membrilor cooperatori, pentru producțiile superioare cu 30 la sută celor 2450 kilograme grîu la hectar, 3600 kilograme porumb boabe, 1950 kilograme floarea-soarelui, 28 tone sfeclă de zahăr și 18 tone legume la hectar înscrise în planul de producție la începutul anului. Este un angajament ce redă preocuparea unor buni gospodari, efortul fără reținere ce se depune aici, in inima Bărăganului.
GH. FECIORU

înaintea serbărilor de sfîrsit de an, se face balanța „produc
ției" școlare. Capitolul „profituri" atîrnă întotdeauna greu. Sînt 
însă și pierderi. Mai puține, nu nerecuperabile, n,u toate fără mo
tivații de neluat în seamă. Deci, ca orice proces productiv și 
„producția" școlară are „cîștiguri" si „pierderi" — pierderi și nu 
rebuturi. De aceea, le și discutăm. Cu elevi ai unui liceu de tradi
ție — Liceul „Ion Maiorescu" din Giurgiu — într-o autentică șe
dință de producție la sfîrșit de an.

AVAWA<

I Cînd te întîlnești de mai | multe ori cu aceeași întîmplare începi să te îndoiești că e doar un simplu accident. Să ne imaginăm, de toarea scenă: ieți (sau opt, trec dintr-un tul pe coridoarele comitetului municipal (sau orășenesc) U.T.C. Pentru început, în biroul primului secretar se face trecerea în registrul de evidență, "achitarea sumei respective, semnătura. De aici sînt duși în ■ altă încăpere, unde formalitățile continuă. Și din nou, după cîtăva vreme, sînt purtați în biroul primului secretar. Se înșiră cuminți unul lîngă altul și, după cîteva cuvinte care încearcă din răsputeri să salveze măcar aparențele unei oarecare solemnități, li se strînge rnîna și se adaugă urarea : „Să-l purtați cu cinste Totul a durat mai puțin de zece minute. Mai mult timp au luat formalitățile celelalte — registrul, suma, semnătura — decît înmînarea propriu- zisă a carnetului U.T.C.Procedeul e de natură să stîrnească nedumeriri, dacă îl ■ raportăm la adevărata față a unui moment care ar trebui să se consume la cu totul alte di- Imensiuni. Nu pentru că „așa ni se cere", sau așa ne - deamnă recomandările | nizației, ci pentru că realitatea demonstrează zonanțe profunde poate o înmînare de carnete șurată la o înaltă ținută sărbătorească. Iar nedumerirea sporește și mai mult cînd afli că modalitatea este de fapt bine cunoscută, că se și apelează la ea din cînd în cînd, iar atunci e chiar minuțiospregătită, într-un fel demn de v.xoată lauda : „Știți, am organi-_ zat uneori adevărate festivi-
“ bws» ninși ■ axs
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pildă, urmă- șapte bă- sau patru) birou în al-

în- orga- însăși ce re- avea desfă-

tați cu acest prilej. O dată ani chemat tinerii pe locul unei cetăți istorice dat carnetele, rinților lor și cu mai multătădată am invitat în sala de spectacole- cîteva sute de băieți și fete, am solicitat cîțiva

și acolo le-am în prezența pă- a unor uteciști experiență. Al
practica muncii obișnuite a comitetului municipal U.T.C., ci mai curînd sînt niște încercăriSeaiciresc,orășenesc U.T.C. nu poate a- coperi, el singur, cu forțele

demonstrative.ajunge însă obligatoriu din cauză că, în mod fi- comitetul municipal sau
COMENTARIUL VIEȚII

DE ORGANIZAȚIE

In salturi,
DE LA

SPECTACULOS
LA CENUȘIU

gă le vor- am avut șiactiviști ilegaliști bească, după care un program artistic".Explicația aceasta nu justifică însă în nici un fel existența celorlalte întîmplări, mai multe la număr, și nici nu le scuză, ci dimpotrivă. Ea este cea mai bună aceste acțiuni de special dedicate proaspeți uteciști,caracter permanent, ar fi firesc, nu au
dovadă că amploare, celor mai nu au un așa cum intrat în

sale limitate, o rază de acțiune care îl depășește. S-a și argumentat în sensul acesta, în- tr-un loc sau altul : „Dacă ne-am ține mereu de festivități din astea, nu ne-am mai putea ocupa de altceva". Dar la o analiză mai atentă, afirmația aceasta se dovedește un fals argument.In mod normal, comitetul municipal sau orășenesc U.T.C. nici n-ar trebui să-și propună ambiția de a conduce el

MATEMATICA MUNCII ȘCO
LAREînvățătura este. în esență, un proces de muncă. Cu toate rigorile pe care le include fort, răspundere, ordine, ția autodepășirii.Un eiev ordonat nu se să nu știe și să nu țină că anul școlar este egal cu :203 zile.1 015 ore de clasă.1015 ore de pregătire duală (dacă presupunem elev a învățat acasă. în 5 ore pe zi).E matematica unui an căreia îi putem spune bine matematica muncii re. Atît trebuie să muncească un elev, ca elev : 203 zile din 365. 2 030 ore din 7 860. E mult, puțin, ori echitabil ca volum cerințe ? Răspunsul variază la elev la elev.Ne aflăm în mijlocul unor levi de o anumită factură, tre- cuți printr-un concurs de selecție care le-a-atestat capacitatea de a se consacra muncii intelectuale. Cu ei sîntem obligați să trecem peste întrebarea : ... prea încărcată matematica nului școlar ?“ Pentru că. și simplu, nu și-au pus-o. fost prea ocupați cu învățătura. Drept care, ei înșiși schimbă Întrebarea și se interoghează singuri pe alte planuri. A fost un an școlar bun ? Ion Voines- 

cu, clasa a Xl-a C, este de părere că da. Si nu numai pentru că are rezultate foarte bune ia învățătură, exprimate prin note de 9 și 10, sau pentru că muncește ușor 5 și 7 ore pe zi în afara orelor de clasă. Plusul este maturizarea, găsirea unei direcții de viitor — automatica — care ii călăuzesc și preocupările. Preocupări mult mai complexe. Dar a fost un an bun pentru clasă în general. Pentru că cei mai multi dintre colegi au început să-si pună problema ce se va întîmpla cu ei în viitor si au găsit răspunsul că asta 
depinde și de ei, de modul în care învață.Aici, la liceu, am cunoscut tineri care au ambiția de a deține un carnet de elev desăvîrșit. Au dreptul să afirme, precum 
Petronela Tigău, din clasa a Xl-a A : „Am terminat cele 8 clase cu media 10, clasa a IX-a cu media 9.90. clasa a X-a cu 9,80, iar anul acesta cred că am să termin cu 9,70. Mă pregătesc foarte bine la toate obiectele, totdeauna am avut ambiția să mă număr printre cei mai buni elevi". După cum și Doina Ne-

el : e- ambi-poate seama
indivi- că un medie.școlar foarte școla-

de dee-
.Este a- pur Au

culcea, din clasa a X-a D e îndreptățită să spună că pentru un elev timpul liber este timp ocupat.Oare este pentru toți așa ?
„POATE, TOTUȘI, NU

ANUL I"
PIERD

candi- se pa-Abordăm corigenți și dați în repetenție. Nu ni re tardiv s-o facem acum, in- trucît, pentru ei, procesul muncii școlare nu se sfirșește la 20 iunie, ca pentru restul colegilor, ci acoperă și spațiul vacanței. Am putea fi întrebați : de ce ne amestecăm ? La urma urmelor, e vacanța lor, au dreptul să facă ea, chiar s-o mult decît i gențele țin de viața de elev, sînt permise de legile și. pe ici pe colo, s-au mai vă-

nu contează cind, in vară, în toamnă"...O carieră asemănătoare are și 
Ion Bucur clasa a Xl-a A. Convorbirea cu el s-a încheiat rapid :— La ce obiect ești amenințat să rămii corigent ?— La germană. Dar am un 5 și un 6 pe trimestrul ăsta și poate că o scot la capăt.— Ești la real, cit ai la matematică ?— 5,33.— Ai mai fost corigent ?— Da. in clasa a X-a. franceză și chimie, in clasa IX-a tot la franceză și chimie.— îți folosește la ceva că ai urmat liceul ?— Da. cred că sînt să-l termin, deși nu văț...Nu generalizăm. Ar să decretezi că toți iși datoresc eșecurile

laa

fo'arte greu — trebuie să onorezi liceul cu invătătură, poate fi vîrstă noscut fectatdeparte de calculul făcut la început. Amintim o afirmație a secretarului U.T.C. al liceului, 
Marius Popescu, elev în clasa a Xl-a. Lui i se părea cu totul inechitabilă egalitatea în fata titlului de absolvent de liceu a celui care a învățat cu a aceluia care l-a absolvit după tate corigente. E un mod

însușită și la această instabilă. Or. au recu- mai toți, că timpul n- învățăturii este infim,

repe- egoist

note. N-am găsit nici măcar un singur elev numai cu note de 9 și 10. Firește, sint la începutul anilor de liceu și încercăm să credem că abia se obișnuiesc cu exigentele acestui lioeu. Dar ce circumstanțe mai ai în clasa a XII-a ? Unii spun că au învățat la materiile pentru examene, in rest mulțumindu-se cu promovarea. Atunci ar fi normal să găsim note bune la matematică, fizică, chimie, mai cu seama cind e vorba de o clasă reală. Clasa a Xll-a D face o demonstrație inversă. Realiști de trei

ce vor i anuleze, atît. și cuMai cori-
școlare

Din a ce- reDe- care

capabil prea infi absurd corigen.tii lipsei de interes pentru învățătură, lista corigenților și chiar lor amenințați să rămină tenți. se detașează elevi au ajuns aici accidental, ori au fost handicapați de o pregătire deficitară în școala generală, absolvită în comună, elevi care, pur și simplu, au muncit mult, dar fără un stil anume, fără să poată valorifica in note bune o- rele de muncă. Nu pe aceștia ii discutăm. Ci pe cei care, ca. si

CE CULEGE AZI
ELEVUL CARE-ȘI

„TOACĂ TIMPUL
zut exemple de oameni care au ajuns „cineva", chiar dacă, ea elevi, au fost corigenți la... matematică.De ce ne amestecăm, totuși ? Pentru că. în ancheta 
Paul Prisăcaru — și nu el — a vorbit despre liceu ca despre o școală de competiție, de selecție a valorilor. Ne-a făcut să ințclegem că pentru

noastră numai
exemplele citate, întîrzie în postura elevului care toacă timp și ajunge la fiecare final de an școlar să lupte pentru micșorarea numărului de corigente ori pentru trecerea din tabăra repetenților în cea a co- rigenților.N-am transcris toate răspunsurile primite de la asemenea elevi, pentru bunul motiv că se

gurantă la fel de strălucit pe cit
Irina Nicolae 
de străluciți

și Alexandru Dinu 
au fost ca elevi.

O imagine pentru „Cartea de onoare" a liceului. Paul Prisăcaru, 
susțin acum bacalaureatul. Cu sl

de a pune problema ? Nu ni se pare. Marius Popescu spunea : 
„în clasa a IX-a, cînd corigenții 
au trecut în toamnă, m-am bu
curat pentru că ani rămas co
legi. In clasa a X-a, am devenit 
circumspect. Erau aceiași. în 
clasa a Xl-a consider de acum 
periculoasă abonarea lor la co
rigente — periculoasă pentru 
ei și pentru noi, ceilalți. Fiindcă 
ei nu-și toacă numai propriul 
timp, ei și pe al nostru".Păcat, deci, de timp, de ambițiile părinților, de tot ce se cheltuiește pentru un licean. Și am spune, mai ales, păcat de pierderile pe care le provoacă în viața liceului. Cine r.u știe cit se bate pasul pe loc intr-o clasă pînă ce X sau Y ajunge la nota 5, cite săptămîni dinaintea încheierii unui trimestru ori a anului școlar trebuie erate „recuperărilor" de natură ?

•••

Itotul, nemijlocit, nici n-ar trebui să albă în grijă, ca o dădacă, intențiile fiecărei organizații din subordine — dacă nu vrea să-și creeze singur greutăți. Datoria sa este, dimpotrivă, să le îndrume, să le coordoneze pașii, pentru a le imprima obișnuința de a acționa la propriile lor îndemnuri, de a interveni ori de cîte ori este nevoie, fără a se mulțumi cu simpla participare la activitățile la care sînt „mobilizate". în- tr-un loc, o școală are o acțiune de muncă patrioti-1 că. Un prilej cît se poate de potrivit pentru a întrerupe lai un moment dat lucrul și a a- | nunța, în careu : „Astăzi vrem să înmînăm carnetele de mem- I bru celor care au fost primiți I în U.T.C. săptămîna trecută". ■ în altul, organizația unei întreprinderi se află în excursie. _ Pe traseu, într-un punct legat! de un eveniment istoric sau| pur și simplu la capătul itine- rariului propus, autobuzul se oprește și are loc oficierea solemnă a aceluiași act generos în semnificații. Asemenea momente sînt, fără îndoială, evenimente de largi rezonanțe în primul rînd pentru viața de zi cu zi a organizațiilor respective, sînt clipe intense care punctează mersul lor firesc și I tocmai de aceea cad în răs- ■ punderea lor directă. _Numai așa, cred, se poate a-| junge la o activitate cu adevărat susținută, a cărei trăsătură esențială să fie permanența. Altfel, totul se reduce la salturi inegale, demonstrative, de la spectaculos la cenușiu. -D. MATALA I
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ți- a- la la de

un licean autentic exigența școlii apare ca element stimulativ, făcîndu-1 să intre în competiție cu toate armele de care dispune : inteligență, pasiune, capacitate de efort, și, în cele din urmă, un ideal de viață precis. Ne însușim acest punct de vedere și-l punem la baza investigației noastre.— De ce ai venit la liceu, 
Elena Epure ?— N-am vrut eu, mama a nut. Poate totuși nu pierd nul... Acum sînt amenințată 4 materii, ani luat 5 în teză chimie, mi-ar mai trebui 50sutimi în oral să nu rămîn corigentă. La franceză nu scap, nu știu deloc. Cu fizica... să vedem ce se va mai întîmpla...Elena Epure este elevă în clasa a X-a C reală. Țelurile ei sînt : 50 de sutimi la chimie, alte cîteva la fizică, să nu fie declarată repetentă, ci numai corigentă, și... anii de liceu vor trece. Ce va fi mai departe ?Seria cu care a început liceul 
Dan Trușmei a terminat anul trecut. El este încă elev în clasa a Xl-a și nu are multe șanse să treacă de acest prag. Cum se explică :— Am vine să buie să iCe-arspune :

i momente cînd nu-mi învăț, așa, simt că tre- arunc manualul...zice oare dacă liceul, ar 
ajunge !Nici Viorel Dobresa a Xl-a C — n-are capacitatea, ori nu vrea să dezvăluie cauzele care explică slaba sa „producție" școlară. îi propunem să se confeseze hîrtiei, și-i reproducem rîndurile, respec- tîndu-i și ortografia :„Părerea mea în acești trei ani de liceu este aceea că am putut să asimilez mult mai multe lucruri la diferite obiecte față de colegii mei cu care am terminat cele 8 clase. In primul rind mă pasionează în special Botanica iar pe locul 2 sportul. Corigentele pe care le am de dat în toamnă sînt niște corigente grele trebuie să muncesc mult ca să le recuperez. Liceul este în primul rind o școală de învățămînt superior în care trebuie să înveți la toate materiile și în special să lucrezi la obiectele care îți place. Aș vrea să urmez o școală tehnică".Mai adăugăm că a intrat la liceu cu media 5,60 și că este de „carieră" corigent. Sau cum îl caracteriza un coleg. „singurul lui ideal e să promoveze,

prin ceva anume : întirziată, avînd ocaidentificau maturizare efect un scăzut simt de răspundere. Pe toți i-am întrebat : ..de ce urmezi liceul ?“. Cei mai multi au răspuns : „ca să fac o școală tehnică, după aceea". în ce domeniu, pentru ce profesie ? întrebările acestea îi depășeau. Nu și-au pus exact problema. Sigur că mai au timp să și-o pună. Sînt adolescenți care se stabilizează mai greu la un domeniu preferat de natură să le călăuzească și să le sporească interesele școlare. Dar ideea că. din moment ce te-ai zbătut să treci un concurs de admitere concurs

statistică :5; i5,25 ; I,74 ; '5,10 ; ’I 6J5; 5 ; :5,20 ; 7.25
6.835.167.837.16 i ; 55,41

ani de zile, își permit să finalizeze clasa a XlI-a și liceul cu următoarea situațieMatematică : 6,74 ;6,29 ~ "; 5,G8 :
5,75.6.13 ;5.13 ;5,87 ;6.13 ;6,37 ;5,25 ;5,25 ;5 ; 7,6,50 ;5 ; 6.:7 ; 65 : 6,1

5.50 ; 5,30; 5,08. Chimie :6.25 ; 8,37 ; 7,50 ;5,75 ; 5 ; 5,25 :5 ; 5 ; 5,25 ; 5,50 ; 13 ; 5.16 ; 5,25 ; 5 ; ; 5,25 ; 5 ; 5,75 ;5.25 ; 8,75 ; 6.consa- această
CÎND NOTA ÎSI TRAGE 

DIN MINIMUL EFORT
„SEVA"

Un cunoscut profesor universitar spunea odată că el nu dă niciodată nota 5, intrucît a- ceasta este egală cu 4. Nota 6 exprimă că cineva știe cit de cit ceva. Dacă ar prefera lucrul a- cesta și elevii ! Sînt însă multi, mult prea multi care n-au altă ambiție decît această notă. Cataloagele depun mărturie. Copiem cîteva nume din clasa a IX-a D si medii obținute pe două trimestre :
Nicolae Boborodca : trimestrul I : 4 ; 5 : 5 ; 5,66 ; 5 ; 4,50 ; 4,25 ; 5,25 ; 5,60 ; 5 ; 5 ; 3 ; 5,66 ; trimestrul II : 5,25 ; 5 ; 5,66 ; 5 ;4.50 ; 4,25 ; 5,25 ; 5 50 ; 5 ; 5 ; 3 ; 5,66.
Nicolae Cioroiu : Trimestrul I : 5,25 ; 5 ; 5,66 ; 5 ; 5,50 ; 4 ; 3,85 : 5 ; 4,33 ; 4,50 ; 7 ; 8 ; 6 ; Trimestrul II : 4,83'; 4,50 ; 5,50 ; 8 : 5.50 : 4.70 ; 4,75 ; 5,50 ; 5,33;5.50 ; 7 ; 6,25 ; 5.De fapt, în două cataloage a IX-a D și a IX-a C — luate absolut la întimplare — rubricile sînt încărcate cu asemenea

In prim plan, Viorel Dobre, clasa a Xl-a C. Un corijent de 
rleră“, obișnuit să-și petreacă vacanțele sub 'imperiul lui „trec 
sau nu trec» clasa. Colegul său Voinescu. din dreapta imaginii, il 
caracterizează exact : „n-are voință și nici ambiția de a fi un elev 

bun. Nu-1 interesează cum și cînd trece clasa".

și Mariana 
a X-a. Știu

Patru elevi dintr-a X-a. Fetele — Rodica Marciu 
Ciumbulea — sînt cu certitudine de acum în clasa 
de ce au venit la liceu, știu și ce vor să facă după absolvirea lui 
și știu că asta propune muncă. Colegii — Vasile Borș șl Florea 
Drăcea — încă nu s-au edificat. Consecința ? Mai sînt încă în 
clasa a IX-a. Abia In toamnă, după corijențe, se va decide soar

ta lor de elevi de liceu.

O clasă cu singură medie cheie !Inexplicabil, explicaDil. Paul Prisăcaru spunea că pentru un 5 muncești un sfert de oră, iar dacă ești atent la lecție, nici atît. Colegul lui, Dinu Alexandru, consideră că pentru 5 muncești mai mult de- cît pentru 10. fiindcă, de obicei, cel care vînează un 5 muncește o singura dată intr-un trimestru. Așa o fi, n-o fi așa ? rămî- ne cert că nota 5 din clasa a XlJ-a se sprijină pe nota 5 din clasa a IX-a. Din acest punct de vedere, clasa a IX-a D și-ar putea arunca o privire asupra situației clasei a Xll-a D. Ar fi instructiv. Pentru că, și intr-un caz și in cel de al doilea, nota 5 își trage seva din minimul fort.Departe de noi ideea de coborî la calculul meschin fiecărei note obținute, de a apela la o cicăleală măruntă pe catalog, cu întrebarea sîcîitoare : „de ce ai luat nota patru ori cinci ?“ De altminteri, elevii foarte buni cu care am discutat au stabilit poziția elevului bun ori slab, nu pornind neapărat de la note, ci de la criteriul cit 
muncesc, cit au acumulat, cit 
sînt de siguri ori nesiguri în 
fața examenelor viitoare. Faptul că un astfel de mod de a- preciere coincide cu natura notelor, e normal. în general, dincolo de unele accidente, nota exprimă munca și cantitatea și calitatea acumulărilor. Notele le-am iuat. așadar, în discuție doar ca unitate de măsură.E bine că elevii tratează liceul, în general, nu ca o școală oarecare, ci ca o școală de competiție intelectuală. Competiția este și mai strînsă după terminarea liceului. Dar nu toți elevii se gîndesc la această competiție. Interesul lor esfe mărginit la ce se întîmplă azi, în acest tri
mestru. in acest an școlar : promovez, nu promovez ? Trec corigentele, nu le trec ? Patru ani de liceu, măcinati cu asemenea întrebări. micșorează vizibilitatea spre viitor.E aspru spus ? Poate că da. Gîndim însă că liceul nu e O școală obligatorie și că s-ar putea ț^une mai direct problema de a limita în acest tip de școală perpetuarea corigentelor, dreptul de a fi repetent, S-ar putea chiar urca baremul notei minime de trecere. Și n-ar fi deloc nepotrivit dacă, în cazul unor elevi, liceul i-ar îndruma, la un moment dat, atunci cîrd dovedesc că nu se înscriu în ritmul muncii intelectuale cerut de școală, spre altceva. Ar fi mai puțini acei care s-ar trezi în fața absolvirii descoperiti, nepregătiți să facă față noilor competiții pentru facultate, ori școală postliceaiă, pentru profesii, pentru o activitate care să justifice cei patru ani de liceu.

40 de elevi și o de 3 la materiinu ? Și totuși.

LUCREȚIA LUSTIG MARIETA VIDRAȘCU Instantanee foto : VASILE RANGA

e-a al



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 4 SiMBĂTÂ 19 IUNIE 1971EFORTURI ȘI PREOCUPĂRISUBORDONATE SPORIRII
G.1HTAW iWBNSSCCu filmele car» in cadrul „Zilei românesc", pre- cinematograficeREP. : au rulat filmului mierele au ajuns, în primele cinci luni ale acestui an, Ia un număr de opt. Conside- rînd aceasta un ritm normal de lucru pentru studiourile noastre, nu credeți că dezideratul — 25 de filme pe an în 1972— 1973 — poa^e fi realizat chiar în 1971 7

Convorbire cu CORNELIU LEU
director general adjunct al Centrului Național al Cine matografiei

ne compara cu_ _______ ramurile consa-ale industriei, dar și ci-
f'ORNELIU LEU : Premierele cin< ■ latografice au ajuns, în primele cinci luni ale acestui an, la un număr de zece : cele cinci din cadrul „Zilelor filmului românesc", iar în lunile precedente, „Cîntecele mării", „Haiducii lui Șaptecai", „Zestrea domniței Ralu", „Printre colinele verzi", plus istoricul „Mihai Viteazul* — istoric nu numai ca gen, ci ca performanță artistică și performanță de producție, peliculă amplă, emoționantă și de general interes național, care, în numai două luni de la premieră, însumase Ia ambele serii un număr de 2 700 000 de spectatori.

pretenția de a nici una dintre erate___nematografia pune probleme a căror rezolvare trebuie subordonată, în cele din urmă, ridicării calității filmelor noastre. Ne-au bucurat, în aceste „Zile ale filmului românesc", aplauzele cu care strădaniile noastre au fost răsplătite de către colegii noștri din alte ministere pe care i-am invitat la premierele amintite, dar...Rep. : Desigur, aplauzele sînt și ele o promisiune...

Rep. : începusem „termenele de lucru". cu

C. L. : Chit că ajungem la locuri comune, criteriul adevărului e practica. Or, practica a dovedit că awsta poate fi un ritm de lucru. Să facem din el un ritm „normal" ? Cred că nu depinde decît. de noi și de eforturile noastre de a generaliza experiența ultimei etape de activitate din cinematografie — etapă soldat^ cu succesele pe care ați avut bunăvoința să Ie enumerați sau să mă lăsați să le enumăr... Dacă dezideratul producerii a 25 de filme anual în 1072—1973 ar putea fi realizat chiar în 1971 ?... Jumătatea de an care ne-a mai rămas trebuie folosită, după părerea mea, pentru a pregăti temeinic, din punct de vedere artistic, economic și tehnic această producție toare. în urma creatorii din netnatografiei, i cel mai ducerii
vii- cil ci- la con- statu- a

C. L. : Nu vreau să fiu înțeles greșit. Nu mă plîng aici de lipsă de bunăvoință. Bunăvoință există și încă multă atunci cînd e vorba de cinematografie. Eu aș dori însă ca această bunăvoință să se schimbe în convingerea că cinematografia este, în primul rînd, o industrie, și încă o industrie care poate a- duce mari beneficii, dacă este administrată cum trebuie. Pentru aceasta, este necesar de urgență un dialog deschis cu a- cele departamente care urmează a-și da avizul.Mărirea producției de filme este o necesitate obiectivă atît pentru dezvoltarea și afirmarea artei noastre cinematografice cît și pentru acordarea atenției cuvenite unei industrii rentabile pe piața internă și externă. Este drept : ca orice dezvoltare, presupune investiții speciale Care în mod neîndoielnic vor fi apoi recuperate. Dar dialectica acestei dezvoltări va trebui să fie înțeleasă de către toți factorii interesați și, bine înțeles, în primul rînd, cu maximum de răspundere, de către noi, cei din cinematografie.

investiții rteîndoiel- srate. Dar
cei din cinematografie.

\

este ritmul tenace în care s-a lucrat. Vitanidis a știut într-adevăr să dea o vibrație și o tensiune întregii echipe, să nu se împiedice pe parcurs de anumite cerințe la care obliga forma inițială a scenariului ci să găsească soluții din mers pentru a nu ieși din ritmul de producție al filmului.în orice caz, în atenția noastră stă continua perfecționare a formelor de cointeresare a întregului personal al echipei de filmare în realizarea unor ritmuri sporite și a unor prețuri scăzute. Rep. : Oare reorganizarea tehnică trebuie începută la nivelul grupelor de creație ori a întregii producții de la Buftea 7 Se vorbește despre un „uzaj" al cadrelor tehnice. Cît adevăr este cuprins aici și ce face Centrul Național al Cinematografiei pentru a ameliora situația 7C. uzaj L. : Că „se vorbește de un al cadrelor tehnice" aud

acum pentru prima oară și nu pot să consider aceasta decît ca o stîngace scuză pentru unele nerealizări artistice. Avem cadre tehnice și de specialitate care au făcut față unor filme grele realizate pentru noi sau pentru parteneri străini. O reorganizare a tehnologiei producției de film, da, aceasta este necesară. S-a acumulat destulă experiență pentru a se putea proceda în mod curajos la o schimbare de concepție in organizarea producției de film. S-au elaborat mai multe studii și mai multe variante care urmează a fi chibzuite înaintea unei decizii ce nu va întîrzia. Un lucru însă trebuie precizat : ritmicizarea depinde în primul rînd de capacitatea sectoarelor artistice ale cinematografiei de a aproviziona în timp util cu scenarii valoroase sectoarele de producție. Observați : întrebuințez intenționat un limbaj tern, care ar putea lăsa impresia că întunecă aura creației, dar dacă este vorba de ritmurile unei producții industriale, nu putem vorbi decît astfel

Rep. : Cum filmul începe de la scenariu, în ce stadiu se află acum portofoliul 7 Au devenit si- nopsisurile, in cele șase, șapte luni de la acceptarea lor, scenarii de film 7 Cum explicați că într-o perioadă de vîrf a turnărilor vara - în care ne aflăm, se găsesc în . „Adevărul", „Asediul", „Enigma Oti- liei", „Echinox", „Orele zborului" și un film polițist 7

— primăvara, cum este aceeaproducție doar „Puterea", .Enigma
L. : Se fac eforturi In Ca dovadă față există producție, a- că în deC. ceastă direcție, în momentul de diverse faze de . la pregătiri și pînă la turnări avansate, 12 filme : „Adevărul", „Puterea", „Asediul", „Munții noștri aur poartă". „Inima noastră cea de toate zilele", „De miercuri pînă vineri", ,E- nigma Otiliei", „Pădurea pierdută", „B. D. la munte și la mare", precum și două filme pentru parteneri străini. Cu toate acestea, consider îndreptățită preocuparea dv. privind scenariile. Este și una dintre preocupările noastre de căpetenie. Iată ce s-a remarcat chiar din experiența acestor recente „Zile ale filmului românesc" de la care am pornit discuția. Senti-

Cadru din filmul „Facerea lumii" — realizat de Gh. Vitanidis după un scenariu de Eugen Barbumentul deosebit de distincție, de film trainic, gîndit într-o logică artistică plină de personalitate, pe care ți-1 dă „Serata" Mal vinei Urșianu, provine, desigur, în primul rînd, de la unitatea, osmoza, continuitatea existentă intre scenariu — trama propriu-zisâ, și viziunea regizorală. „Facerea lumii" este un spectacol amplu, emoționant, îmbinînd într-un firesc cuceritor realitatea politică a epocii cu destinele unor personaje care rămîn să ne impresioneze îndelungă vreme. Și aici, reușita se datorește faptului că talentul matur al lui Gheorghe Vitanidis s-a afirmat în funcție de materia consistentă a cunoscutului roman al lui Eugen Barbu. Trec peste rezonanțele puternice, de autentic grav, văzut în profunzimea reacțiilor lui de către cei șase realizatori ai poemului cinematografic „Apa ca un bivol negru" și mă opresc la cele două filme artistice ale unor tineri regizori, „Așteptarea" și „Frații". Din punct de vedere regizoral, ambele filme au constituit surprize deosebit de plăcute. In „Așteptarea",

i întîlnirii domeniul organizată înalt nivel al partidului și Iui nostru, o comisie largă întocmit un studiu privind condițiile necesare realizării acestui număr de filme artistice de lung metraj. Sînt menționate în studiu și anumite puncte nevralgice din organizarea și dotarea noastră, puncte unde un număr sporit de filme ar produce o gîtuire. Soluționarea a- cestor gîtuiri nu depinde numai de noi ci de o serie de instituții și foruri de resort, respectiv unele dintre ministerele de sinteză.Grija, îndrumarea și prețios acordate de însuși secretarul „ ’ ' , 'varășul Nicolae Geaușescu, problemelor cinematografiei, au un ecou puternic nu numai în conștiințele noastre. Multi dintre colegii din cinematografiile străine cu care am stat de vorbă în ultima vreme, ne-au spus că ei au tradus și studiat în amănunțime cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea privind problemele cinematografiei, luînd-o drept un exemplu al modului cum conducerea de partid și de stat a- cordă atenție la noi acestei arte de mare popularitate.Conștienți de îndatoririle care le revin, mobilizați de atenția deosebită ce li se acordă, creatorii și lucrătorii din cinematografie au depus în această perioadă eforturi sporite.eforturi însă în mai multe domenii.face 25 de se adre- Cinemato- industrie rezultatele ca

Rep. Dacă am putut realiza cu „Facerea lumii" un timp de filmare record, de ce nu facem din asta un etalon 7L. : Mă bucur foarte mult

timpulgeneral al P.C.R., to

Acestetrebuie depusePentrucă sarcina filme anual sează numai grafia este și, pentru scontate,
de a nu ni nouă.și o a daeste obligatoriu toți factorii responsabili pentru dezvoltarea armonioasă a întregii industrii românești să-și aducă contribuția, să-și exercite influența, așa cum practica a dovedit-o că este necesar și eficient în toate ramurile industriale Bineînțeles, nu avem

C. _____________că discuția noastră continuă tot pe aspectele industriale — de organizare și de ritm ale producției de film, aspecte a căror neglijare " ‘ ' * '*nu numai lui fizic, , .creației artistice în film.cîteva date furnizate la zi de către Centrul de producție de la Buftea în legătură cu filmele care au rulat săptămînile trecute ;Serata: color — 2 712 m.durata de realizare : nouă luni și jumătate ; productivitate — 22 metri utili de film pe zi. Frații : alb-negru — 2 279 m.durata de realizare : opt lunii productivitatea — 37 metriutili de film pe zi. Așteptarea : color — 2 105 m.durata de realizare: nouă lunij productivitatea — 28 metri utili de film pe zi.Facerea lumii : color durata de realizare:productivitatea 27 de film pe zi. Deci o primă concluzie se trage este aceea a necesității unor eforturi în plus pentru reducerea timpului mediu de realizare a unui film de lung metraj și, în funcție de aceasta vine și generalizarea experienței de la „Facerea lumii" sau de la alte filme care au obținut recorduri în organizare. Să nu uităm că fiecare film presupune organizarea producției unui unicat și încă a unui unicat cu valoare artistică. Producția unui film este o întreprindere cu existență temporară și trebuie privită ca atare. Tn străinătate se fondează societăți înscrise ca persoane juridice care au drept scop producerea unui filmCeea ce merită, într-adevăr, a fi apreciat Ia „Facerea lumii*

îngreunează mult realizarea planu- dar și posibilitățile Iată

— 3 050 m. șase metri lunij utilica re

întrebarea din titlu are. un dublu răspuns, afirmativ și negativ.Cluburile au părinți, ele sînt ale universităților populare (Baia Mare, Brașov, ale caselor de cultură (București, Ploiești, Craiova) ale Uniunii Tineretului Comunist (Sibiu, Ateneul Tineretului), ale centrelor universitare (Iași, club A, A.S.E.), ale sindicatelor (F-ca de Țevi Roman) etc. Deci cluburile au părinți, cel puțin administrativ și nu putem spune că,,în limita posibilităților locale, nu au primit ajutor. S-au primit locuri uneori foarte frumoase, ceva aparatură electroafeus- tică, sprijin organizatoric și bunăvoință. Așa au apărut cluburile, așa au devenit puternice unele dintre ele, așa au putut cîteva dintre ele să organizeze u- nele evenimente muzicale de nivel național printre care și acest Festival de la Ploiești, care și-a consumat recent oea de a treia ediție. Această mișcare de amatori, avînd în frunte animatori de regulă neremunerați pentru activitatea depusă, constituie o realitate. Sînt oameni minunați, profesori, ingineri, doctori sau tehnicieni, care și-au apropiat tineretul amator de muzică, oferindu-i în cluburi posibilitatea de a asculta, de a discuta și chiar de a crea jazz. Cluburile au tipărit carnete de membru și încasează cotizații lunare, își rezolvă micile probleme în finanțare proprie. S-a dovedit că atunci dnd știi să a- tragi tineretul, să-1 dirijezi, acesta vine cu plăoere în cluburi. Vorbind despre Clubul de jazz din Sibiu, tov. Ilarie Munteanu — prim secretar al Comitetului municipal U.T.C. — se declara foarte mulțumit de interesul și dragostea tinerilor pentru clubul lor și preciza că pentru a satisface toate cerințele, va și înființa un al doilea, a- sigurînd astfel un caracter de permanență și intimitate pentru membrii clubului. La Clubul de jazz „București" al Casei de cultură a sectorului II, în lipsa unui bar, fetele pregătesc cafeaua, iar sticlele de pepsi sînt aduse într-un rucsac și fiecare se servește punînd banii pe o măsuță care se află în apropiere. Am dat aceste două exemple pentru a demonstra că tinerii se simt bine în cluburile de jazz și sînt gata să contribuie la întreținerea u- nei ambianțe cît mai plăcute. Săsînt suri

vea oamenj în club. Clubul presupune însă o conduită și o opinie, și nu în clubul de jazz vom găsi timpul prielnic cu nemiluita sau abuzul de băutură. Și e oricum prefe-
„Ploiești ’71“ a arătat că, în general, la nivelul organelor locale există înțelegere și sprijin pentru această inițiativă, ca de exemplu la Iași, Roman, Sibiu. Ploiești și Tg.

a ijîiwi e
DE JAZZ
SlNT ALE
NIMĂNUI ?

rabil ca tinerii să stea mai mult intr-un club de jazz, decît in cafenea.întilnirea reprezentanților cluburilor de jazz ținută cu ocazia Festivalului de jazz
Mureș. Că există excepții, că se poate face mai mult, a- cestea sint lucruri pe care nu le vom discuta aici, întrucit nu din organizarea vin dificultățile internă acestor clu-

nu admis compromi- a-fim bine înțeleși, de de drațul de a

buri. Numeroase, și uneori, insolubile dificultăți provin din faptul că din punct de vedere al coordonării și al îndrumării artistice. aceste cluburi sînt ale nimănui. Comitetul de stat pentru Cultură și Artă și Uniunea Compozitorilor au lăsat totul pe seama instituțiilor locale ce patronează aceste cluburi, cel dinții for evitind chiar să-și trimită reprezentanții la Festivalul național de la Ploiești, deși se știe că se zează o întîlnire de reprezentanțilorAcest sistem de a închide tichii sau de a trata fenomenul doar birocratic s-a mai manifestat și în cazul cineclubu- rilor sau al muzicii Cluburile de jazz nu eforturi mari pentru îndeplini menirea, ele licită totuși discuri și benzi, aparatură electroacustică, reviste de specialitate și partituri. instrumente muzicale. Clubul trebuie să devină puternic, să poată susține una sau cîteva formații de jazz, să poată organiza o manifestare culturală sau o stagiune de concerte. O Aura Urzicea- nu care se poate „bate" în țara de origină a jazzului, un Richard Oschanitzhy. mult mai bine cunoscut și mult mai des auzit în străinătate decît la noi, un Paul Weiner care dintr-o pivniță amenajată ca sală de repetiții obține la prima confruntare internațională medalia de argint și premiul special al juriului pentru compoziție, sînt doar cîteva exemple privind aportul pe care jazzul românesc îl poate aduce în viața noastră muzicală.Iată de ce se simte imperios necesitatea constituirii unui organism coordonator al cluburilor, după un principiu al nostru, după exemplele altor țări sau, de ce nu, după modelul prezentat de Federația europeană de jazz. Indiferent dacă se va numi federație, asociație etc., cest organism va buj să țină seama de specificul acestei simbioze, jazzclub, coordonînd și reprezen- tînd cluburile și formațiile de jazz din țară. Este o doleanță mai veche, devenită azi necesitate. C.S.C.A. promite de mai mulți an; o rezolvare însă o inerție greu de înțeles și de acceptat uzează nemeritat entuziasmul și eforturile unor oameni care au investit pasiune, muncă, de multe ori bani. GHEORGHE RELU

preconi- lucru a cluburilor.

Șerban Creangă se dovedește stăpîn pe o concepție unitară a- supra filmului, el își compune, situațiile cu mină sigură, folosind cu emoție știința unui contrapunct al artei cinematografice. în „Frații", Mircea Moldovan și C compus din o atmosferă se poate de conturată în contemporaneitatea ei. Jocul actorilor este excelent îndrumat și pus în valoare cu deosebită artă, ceea ce îi face să coboare de pe ecran în sală, printre spectatori.Și, cu toate acestea, dacă ambele filme nu satisfac pe deplin, nemulțumirea se datorește unor vicii de construcție dramatur- gică, unor carențe, unor șabloane sau unor naivități ale scenariilor.De asemenea, la amîndouă filmele se remarcă deosebita calitate a dialogurilor, fapt .care împlinește în firescul lui jocul actorilor. Din toate cele spuse mai înainte rezultă că, la noi, în ceea ce privește arta scenariului se fac pași, dar poate prea înceți. Dacă aș vrea să glumesc, aș spune că, prin aceasta, ne situăm la nivelul mondial deoarece în cinematografia întregii lumi, în momentul de față, problema acută și determinantă este cea a unor scenarii bune. Dar nu-mi permit să mese. T sebit de importantă pentru noi și, după cite îmi dau seama, totuși, o problemă soluționabilă: avem o literatură bună, înfloritoare, și avem o tradiție literară înscrie valori de prim or- De aici pînă la scenariu doar un pas.

Gică Gheorghe au i elemente autentice . a satului nostru cît ■ firească și de bine

)ar nu-mi permit să glu- Este o problemă aeo- de importantă

Rep. : Un pas 7 Al cui 7Pasul unui sacrificiu > acela de a-i servi prin arta ce o practici pe alții, deoarece, întotdeauna, în film, cei care se realizează nemijlocit sînt actorii și regizorii. Scriitorul de scenarii trebuie să învețe a lucra în funcție de ei ; el trebuie să-și consume arta găsind soluții de punere în valoare a talentului mterpreților — iar din acest punct de vedere avem destui actori de mare clasă al căror larg registru să merite atenția scriitorilor — și, în același timp ștrăduindu-se să compună partituri speciale pentru personalitatea fiecărui regizorRep. : S-a vorbit despre „Serata" mai înainte de premieră, cunoscîn- du-se scenariu], ca despre un film bun. Premiera a confirmat-o. Se vorbește, plecînd tot de la scenariu, despre „A- devărul" și „Puterea", filme aflate în turnare, tot ca despre niște viitoare reușite. Care este scenariul pentru care se „bate" acum studioul 7 Care-i problematica Iui 7„Serata", o cunoaștem acum cu toții. Din „Adevărul" și „Puterea" am văzut circa 3 000 de metri filmați pînă în prezent și pot spune cu certitudine că ne aflăm în fața unui film mare, construit temeinic și jucat excelent, care va da satisfacții deosebite publicului spectator. Scenariul pentru care se „bate" acum studioul 7... La o producție industrială de filme ar fi prea meșteșugărește te bați pentru un scenariu, batem pentru scenarii care ecranizeze la aceeași valoare cea a operei literare, succesele din ultimii ani ale literaturii noastre semnate de Zaharia Stancu, Eugen Jebeleanu, Marin Preda, Titus Popovici, Al. Iva- siuc, Siito Andras. Ne batem, de asemenea, pentru scenarii înfăți- șînd emoționant tatea noastră și, lor sînt înscrise Aurel Baranga,

săNe să cu

contemporanei- printre autorii numele lui Eugen Barbu,tea sumarul definitiv al ediției complete, în 61 de volume și, ajutat de G, Pienescu, redactor pe atunci la Editura pentru literatură, clasa și reclasa pe vîrste și sentimente o muncă de peste 60 de ani. Toți cei care
sorile, pe cele mai importante în dreapta, pe cele fără semnificație în stînga și a chemat femeia de serviciu, ca după plecarea sa în oraș să distrugă muntele de scrisori din stînga. La întoarcere s-a cutremurat,

vicios pe Baudelaire. Mi-a ară- tot o carte pe care și-o cumpărase de curînd de la un anticar parizian, fiindcă exemplarul pe care-1 avusese i-1 furase un prieten venit în vizită, îndrăgostit ca și el de cărțile rare. „Mi-a
vechi decît Homer : „Gine ar avea cheful critic și universitar să introducă ghețarul ibse- nian în istoria literaturii, ar face cazna ridicolă a unui împărat nebun, care a bătut marea cu nuiele ca să-i potoleascăTudor Arghezi nu și-a aranjat niciodată o bibliotecă de tip „academic", cu sute de tomuri sațgnte ; prețuia mai mult tipăriturile în filigrane de la Neamț și se mîndrea cu „operele" unor tipografi de demult. Poate acel tonic ,,ex libri" arghezian din Cuvinte potrivite, ar merita să decoreze ușa oricărei biblioteci ; „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris / încet gîndită, gingaș cumpănită ; /Ești ca o floare-anume înflorită / Miinilor mele care te-au deschis". Și-n alte ocazii poetul aduce elogii cărților și slujitorilor lor. Scriitorul este conceput de marea fantezie argheziană ca un „truditor" modest, care-și zămislește și prin carte o realitate derriiurgică : un om de singe ia din pisc noroi / Și zămislește marea lui fantomă / De reverie, umbră și aromă / Și o pogoară vie printre noi.

în tinerețe a făcut chiar muncă și operă de bibliograf, redac- tînd împreună cu prietenul său Th. Cornel un dicționar bibliografic în două limbi (română și franceză), intitulat Figuri contemporane din România. Redacția era în strada Italiană, la nr. 19. într-un. format mare, de album, ilustrat cu facsimile, fotografii și desene, pe hîrtie cre- tată. dicționarul prezenta figurile cele mai proeminente din cultură și viața socială a României. Din păcate, însă, n-a apărut decît un singur volum pe care maestrul mi l-a pus la dispoziție ca pe o raritate, într-una din vizitele pe care i le-am făcut cu doi ani înainte de moarte.N-am relatat încă suficient fascinațiile acelei vizite în care l-am surprins pe Tudor Arghezi răsfoindu-și edițiile prin- ceps și manuscrisele. își pregă

TUDORl-au cunoscut, știu că ținea foarte mult la manuscrisele pe care le trimitea spre publicare. După fiecare apariție, solicita cu insistență textul olograf. Severitatea, cu care-și reclama manuscrisele, caligrafiate frumos și scrise mai întotdeauna cu penița tradițională, devenise proverbială. Am putut astfel constata că biblioteca lui Arghezi, din care nu lipseau mai ales cărțile de poezie, avea o arhivă imensă de manuscrise.Cu ocazia vizitei amintite, am aflat cum s-au distrus cîteva lăzi de corespondență primită de la diverși scriitori români. Maestrul își clasase în lăzi scri-

femeia arsese toate scrisorile clasate în dreapta, socotind, cum stătea ea, Că acolo e partea stingă. Și așa a dispărut, adăuga Arghezi, o mare parte a istoriei noastre literare, singura istorie obiectivă pe care o posedam ; se referea la autorii scrisorilor care erau, fără discuție, unii din cei mai mari scriitori români pe care-i cunoscuse poetul.Tudor Arghezi era un spirit ordonat și pătrunzător ; pe biroul de lucru, ca și în cameră, domnea o ordine nesupărătoare, deși totul aducea cu severitatea unui interior, unei chilii de călugăr benedictin, care gustase

ARGHEZIplăcut așa de mult această imoralitate, acest furt, îneît l-am patronat cu religiozitate".Trubadurii, truverii, goliarzii, constituiau delicii serale pentru autorul Cuvintelor potrivite. O mare pasiune au fost Blaise, Pascal și Ibsen, dar marii preferați au fost Baudelaire și Francois Villon. Pascal era permanent ideal de stil în „ideologia" literară argheziană : „Pascal e întotdeauna și pretutindeni excepția excepțiilor. Scrisul lui e incoruptibil, e pur, e diamant.." Ibsen este pentru poet de-o vîrstă cu piramidele naturale din Tibet și Alpi, pare mai

furtuna și a unui dement mai modern care ar voi să tragă Pacificul în sticle".Dintre istorici literari și critici prefera pe Gustave Lanson („un mare profesor, dar și un mare receptacol de poezie") Toate referințele critice din pamfletele și tabletele sale sînt bazate pe lecturi pătrunzătoare și nu pe foiletări de amator. Arghezi citea acasă, în tren, pe marginea lacului Leman, în parc. Nu frecventa bibliotecile publice, decît foarte rar : „Putusem ca străin, să răsfoiesc și manuscrisele de tezaur ale scriitorilor francezi la Biblioteca Națională din Paris..." notează

undeva poetul, revoltîndu-se că la Biblioteca Academiei profesorul Ion Bianu îi ceruse să facă o cerere pentru un permis de intrare. Dar mai tîrziu, și-a dat seama că „inchizitorul" avea dreptate, cărțile trebuiau bine păzite.Aglomerările de cărți nu-1 entuziasmau, îi plăceau rafturile practicabile, intime. Avea chiar o pasiune să-și așeze și să-și reașeze cărțile în rafturi. Al. Rosetti relatează scena cînd, la apariția Cuvintelor potrivitei Ion Barbu îl vizitează acasă, și-l găsește „urcat pe o scară, așe- zîndu-și cărțile în rafturile bibliotecii". De pe o asemene scară a refuzat să-i dea In? Barbu un exemplar din cartea apărută. Ce-a urmat, știm din Ideia europeană, articolul Poetica d-lui Arghezi. Fără să fie un bun administrator al propriilor sale cărți, fiind generos cu cei care-i solicitau scrierile, Arghezi și-a păstrat mai toate tipăriturile sale. în rest nu avea cărți inutile. Aș putea spune că reținea în colecții mai

Ion Băleșu, Nicolae Breban, Mihnea Gheorghiu, Ion Grigo- rescu, Fănuș Neagu, D. R. Popescu, Petru Popescu, Nicolae Țic.De ce m-am oprit întîi la ecranizări ? Nu numai pentru a avea certitudinea unor subiecte care au primit o apreciere publică. Ecranizarea constituie, în lumea artistică contemporană, un mijloc foarte eficace pentru lansarea unei literaturi naționale in circuitul internațional. Limbajig. universal al cinematograful poate face cunoscută in lume mult mai repede opera literară.Convingerea mea este că avem în literatura noastră națională personalități artistice de prim rang. O serie de condiții istorice printre care și faptul că au scris într-o limbă care nu era de circulație, au făcut ca aceste personalități să nu-și ocupe locul pe care l-ar fi meritat în literatura europeană sau mondială. Regizorii care vor reuși să transpună In peliculă paginile lor de tipar, își vor face un dublu merit : în primul rînd cel artistic și în al doilea rînd cel patriotic de a lansa în circuitul înțelegerii universale literatura noastră națională. Ecranizarea devine astfel un act artistic de o deosebită importanță, dînd posibilitatea afirmării pe plan internațional a ideii de „cultură românească". eliminînd piedica limbii necunoscute prin traducerea operei în universalul limbaj cinematografic. Să ne gîndim cît succes și cît prestigiu ne-a adus și ne mai aduce încă o ecranizare de înaltă artă realizată după un mare roman românesc : „Pădurea spînzuraților". Filmul lui Liviu Ciulei a determinat în mai multe țări traducerea operelor lui Rebreanu. Acum, opera lui Rebreanu fiind cunoscută din tipărituri. reclamă după ea cereri și rr-’i numeroase de cunoaștere a ulmului. Se creează astfel un circuit într-o frumoasă interdependență care duce la afirmarea tot mai puternică pe plan internațional a uneia dintre valorile noastre cui rale.Cît despre filmele de actualitate am dori ca- ele să ofere publicului nostru idei care să răspundă întrebărilor sale firești și personaje- care să-i mulțumească aspirațiile sale contemporane. Autenticitatea lor va fi cu atît mai mare cu cît ele vor exprima mai clar poziția creatorilor lor față de actualitatea noastră socialistă. Nu e vorba de o poziție declarativă, de o adeziune sentimentală, ci’ de una angajată, militantă, rezultînd din concepția artistului despre societatea noastră contemporană. Sînt convins că de pe pozițiile filosofiei marxist-leniniste putem realiza cele mai complexe filme. REP. : Acestea -sînt numai cîteva dintre problemele filmului de lung metraj 7C. L. Da.„ O parte din problemele care preocupă Centrul Național al Cinematografiei vi le-am expus aici. Despre altele, cum ar fi — mărirea numărului de filme de animație ; apropierea producției filmelor de scurt metraj de specificul pe care astăzi îl impune în întreaga lume televiziunea, realizarea unui echilibru între a- ceastă producție a noastră și nevoile televiziunii ; precum și problema îmbunătățirii continue a repertoriului cinematografic, curiozitatea noastră tn legătură cu modul cum se simte pe piață faptul că proiectarea unui număr sporit de filme românești se împletește cu importul unor filme din producția din ce în ce mai recentă a cinematografiei mondiale — despre toate acestea vă propun o discuție viitoare.TUDOR STÂNESCU
ales pe poeții dificili și, în chip desigur pedagogic, recomanda : „Cei mai mulți tineri care scriu, sau care par că scriu, caută cu încăpăținare facilitatea. Trebuie căutată din răsputeri dificultatea", declară Arghezi într-un interviu.Biblioteca lui Arghezi era într-un fel o republică independentă pentru că scriitorul slujea unei concepții estetice independente. Nu-i plăceau bibliotecile erudite pînă la tristețe și recomanda în toate ocaziile, mai ales pentru bibliotecile facultăților, „o întinerire a dulapurilor". Vorbind despre scriitorii tineri și de profesorii viitorului îi prezenta ca pe niște magicieni, capabili să se însuflețească cu pasiune înaltă, mereu tînără : „Dulapurile cu cărți vor umbla și jețurile își vor mișca picioarele din loc, la cîn- tecul și fluierătura ucenicilor sosiți cu bidinele fragede, cu căldări zmălțuite și cu spoială nouă". EMIL mânu I
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ATMOSFERA -
un uriaș reactor chimic

Despre probleme actuale ale combaterii poluării aerului ne informează prof. ARTHUR 
STERN, de la Universitatea North Carolina, dr. ROBERT NELIGAN, director la Agenția pen
tru protecția mediului, din S.U.A., prof. A. J. HAAGEN, de la Institutul tehnologic California 
și ing. N. NICOLAU, expert la Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie.

O imagine caracteristică atmosferei din marile metropole indus
triale ale lumii — ciuperoa de fum

Un modem filtru de apă la Rotterdam — în același timp un exem
plu de arhitectură modernăTemerile oamenilor da știință In domeniul poluării aerului »înt determinata de faptul că o schimbare In compoziția chimică a atmosferei ar putea afecta temperatura pămîntului. Pă- mlntul s-ar putea răci pini la punctul de începere a unei noi ere glaciare dacă contamlnanții atmosferici (particule aflate în suspensie care absorb șl dispersează radiația solară fmpledictn- d-o să ajungă pthă la sol) ar reduce intr-o măsură destul de mare cantitatea de energie solară care penetrează atmosfera. Și invers, clima s-ar putea modifica pină la topirea ghețll polare, ceea ce ar provoca o creștere considerabilă a nivelului mării șl implicit la Inundarea cireșelor riverane, dacă contami- nanțil gazoși (GOs) ar reduce suficient de mult cantitatea de căldură ce poate emana de la pămînt -In spațiu sub formă de radiații infraroșii.Se știe că acești contaminanți iși fac simțită prezența în atmosferă, din ce în ce mai mult în ultimele deoenii, iar temperatura pămîntului a scăzut ușor în aceeași perioadă.„Fenomenul — ne spune prof. ARTHUR C. STERN de la Universitatea North Carolina (S.U.A.) — s-ar putea interpreta în sensul că efectele contrare ale celor două feluri de contaminanți ar putea să se echilibreze, existînd totuși o slabă dominantă a particulelor în suspensie.Implicațiile pe care aceste probleme le au în controlul poluării aerului sînt cu atît mai tulburătoare cu cît sînt mai neclare. Un efort susținut în direcția reducerii conținutului de particule în suspensie, fără o micșorare simultană a conținutului de bioxid de carbon, ar putea strica un echilibru și așa destul de precar.Dar aceasta nu înseamnă că putem permite acumularea ambilor contaminanți, întrucît în

0 perspectivă pentru 
procurarea oxigenului 

pe Lună?
. Profesor și în aceiași timp rector a! Universității din Pa

via, director al Institutului de chimie-fizică din acest oraș, 
di. MARiO ROLLA este în același ,'imp secretar generai al 
Conferinței rectorilor universităților italiene. Personalitate 
științifică de reputație mondială în domeniul sărurilor 
topite, domnia sa ne-a acordat un scurt interviu trecînd în 
revistă cîteva din problemele actuale ale domeniului de 
care se ocupă.— Sărurile topite sînt o specialitate destul de puțin agreată de chimiști...— Aveți dreptate. Sînt destul de puțin cunoscute iar numărul laboratoarelor care se ocupă de cercetări în această direcție e redus, comparativ cu alte domenii ale chimiei. Printre ele, cel condus de profesorul Murgulescu la București se bucură de o reputație internațională trainică și personal am o mare stimă pentru valoarea lucrărilor ce se efectuează aici.— Ce determină în general interesul pentru sărurile topite ?— Pentru a răspunde întrebării dv. aș vrea să fac cîteva precizări ce mi se par necesare întrucît știu că mă adresez prin intermediul ziarului unui public larg, și nu specialiștilor. Vedeți, dacă punem în apă niște sare de bucătărie ea se dizolvă. Se topește Și totuși, nu ne aflăm deloc în fața a ceea ce chimi-tii consideră o sare topită ci doar avem o soluție. Un nrtrat topit, este cu totul altceva. El însuși este o sare, un element solid adus la punctul de topire Dacă în apă dizolvăm sarea de bucătărie, proprietățile soluției se schimbă. Dacă în nitratul topit adăugăm o sare, proprie-- tățile lui nu se schimbă. Sper că în felul acesta am eliminat, vorbind oarecum simplificat, posibilele confuzii. Interesul pentru sărurile topite s-a dezvoltat mai ales după război, atît sub impulsul metalurgiei cît și al tehnicii nucleare. De pildă, într-o serie de pile atomice agentul de răcire este 

cazul cînd echilibrul Intre ei »-ar strica, nu ne putem imagina urmările.In prezent, temperatura planetei se schimbă foarte lent și deci nu ne aflăm, încă, într-o situație critică, în care hotărîrile trebuie luate și aplicate eu maximum de urgență.Avem, încă, timp să probăm Ipotezele din care decurg implicațiile pe oare le-am amintit, să perfecționăm teoria șl prin experiență să înțelegem mal bine efectele schimbărilor din compoziția atmosferei asupra e- cologiei globale. Avem, de asemenea, timp să desooperim modul prin care am putea să reducem conținutul de bioxid de carbon și de particule în suspensie din aer pe scară mondială. Nu știm încă cum să facem acest lucru. Știm însă că atmosfera pămîntului este un uriaș reactor chimic în care anumite substanțe inofensive, în contact cu altele, prin energia furnizată de soare, se pot transforma în poluanți care atacă vegetația, irită simțurile, reduc vizibilitatea, afectează sănătatea oamenilor și animalelor șl de aceea trebuie să avem grijă ce substanțe punem în acest reactor.Omenirea este antrenată într-o tehnologie care arde combustibil mineral ca sursă de e- nergie, producînd cantități u- riașe de bioxid de carbon șl nu vedem încă o cale sigură și clară pentru o altă tehnologie care să nu producă acest gaz. Tot astfel sîntem departe de o tehnologie care să restabilească cantitatea de particule în suspensie în atmosferă la nivelul de acum 100 de ani sau mai mult".Dr. ROBERT E. NELIGAN — director Ia Agenția pentru protecția mediului din S.U.A., este de părere că : „înainte de a

constituit din asemenea săruri, folosite tocmai pentru că au o temperatură de. topire ridicată, ce ajunge pînă la 850— 900° C. Metalurgia aluminiului, pe de altă parte, poate fi și ea definită ca o electrochimie a sărurilor topite. Aplicații interesante tehnologic au apărut în ultimul timp și în metalurgia magneziului. Dar, interesul pentru acest domeniu nu se rezumă la aplicațiile la care m-am referit pînă acum. Perspectiva zborului în Cosmos stimulează și ea cercetările noastre.— Cel puțin pentru moment nu văd legătura...— într-adevăr, e vorba de o perspectivă ceva mai îndepărtată : cea a colonizării Lunii sau a altor planete. Dacă vrem să stabilim așezări omenești pe alte corpuri cerești, unde nu există apă, trebuie să ne punem problema obținerii oxigenului. De unde vom lua acest gaz vital ? Numai prin realizarea unor operații chimice care nu au nevoie de apa ! Printre acestea se avansează ideea punerii la punct a unui proces electrolitic care ar permite obținerea oxigenului direct, din rocile găsite la fața locului. S-ar putea în a- celași timp să ajungem la crearea unor baterii electrice cu săruri topite. Sînt domenii de perspectivă în care sînt antrenați din ce în ce mai mulți cercetători și personal consider că specialiștii români obțin rezultate deosebit de interesante și de valoroase în studiul sărurilor topite. A. B.

Los Angeles — 1940: un
val de imog m abate asupra 
marelui oraș american. Fe
nomenul — neobișnuit pe a- 
tunci — a trecut repede și 
aproape neobservat.

Anul 1948 — Donoro — un 
orășel Industrial din S.U.A. 
așezat în valea unui rîu: e- 
manațiile de gaze și particu
lele in suspensie provenite 
de la oțelăriile și instalații
le de galvanizare, provoacă, 
în S zile, moartea a peste 20 
de oameni și intoxicarea al
tor citeva sute.

Londra — 5 decembrie 
1952: smogului produs dato
rită fenomenului de Inver
siune termică îi cad victimă 
peste 4 000 de oameni, iar al
te cîteva zeci de mii se îm
bolnăvesc grav.

Opinia publică Începe să 
dea semne de îngrijorare.

vorbi despre tehnică, oricare ar fi ea, trebuie să menționez că este -nevoie de un plan eficient pentru combaterea noxelor. După adaptarea unei reglementări a eliminărilor de noxe, controlul atmosferei este necesar pentru estimarea progresului realizat în atingerea calității cerute a aerului.Legislația federală, nou aplicată în S.U.A. obligă guvernul federal să stabilească standarde de calitate a aerului în ce privește substanțele poluante. S-au stabilit norme pentru 6 substanțe poluante : particulele în suspensie, oxizii de sulf, oxidul de carbon, hidrocarburile, oxizii de azot și oxidanți. După determinarea acestor norme de calitate a aerului, fiecare stat trebuie să întocmească un plan general pentru reducerea substanțelor amintite, din atmosferă, urmînd să le aSucă la nivelul stabilit de norma de calitate.In prezent majoritatea instrumentelor care se fabrică pot măsura doar calitatea aerului, dar sînt sigur că la sfârșitul deceniului vom avea aparate în stare să măsoare emanațiile nocive provenite atît de la sursele fixe cît și de la autovehicule".Am stabilit standarde de calitate pentru aerul ambiant, am măsurat concentrațiile reale ale substanțelor poluante în atmosferă și știm oarecum ce nivel de protecție va fi necesar. Care aste pasul următor ?Ne răspunde profesorul american A. J. HAAGEN, de la Institutul tehnologic California.
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în ultima vreme, proiec
tele pentru folosirea ener
giei atomice pentru lucrări 
de excavare cîștigă tot mai 
mult teren în rîndul specia
liștilor. Unu! dintre puncte
le Programului american 
„Plowshare", de exemplu, 
este folosirea exploziilor 
nucleare pentru stimularea 
producției de gaz natural 
într-o structură geologică 
complexă uncfe exploatarea 
prin mijloace clasice nu era 
rentabilă. Cele două expe
riențe efectuate pînă în pre
zent în bazinul San Juan în 
statu! New Mexico au dat 
rezultate încurajatoare. în 
cadrul primei experiențe s-a 
utilizat o încărcătură de 20 
de kilotone care a explo
dat la 1 400 de metri adîn- 
cime. Cea de-a doua explo
zie a fost de două ori mai 
puternică și a avut loc la 
2 500 de metri adîncime. 
Măsurătorile ulterioare au 
arătat că creșterea cantită
ții de gaz exploatabil este 
considerabilă. Specialiștii a- 
firmă că, în curînd după ce 
gazele naturale vor atinge 
un grad de radioactivitate 
suficient de scăzut, zăcă- 
mîntul va fi dat în exploa
tare. Se afirmă, de aseme
nea că, folosind exploziile 
atomice efectuate, se va 
obține din zăcămîntul de la 
San Juan o. cantitate de 
gaze de 9 ori mai mare de- 
cît aceea care s-ar fi putut 
obține utiîizînd mijloacele 
clasice.

Pe mesele specialiștilor 
se află deja proiecte mult 
mai îndrăznețe. De aseme
nea, se prevede că amena

Marile energii pe care re
voluția tehnico-științifică 
le-a pus Ia dispoziția uma
nității, diversitatea produc
ției și extraordinara accele
rare a mijloacelor de comu
nicații au sporit oonsiderabil 
nivelul de traj a sute de mi
lioane de oameni. Dar în a- 
celași timp proprietățile me
diului ambiant au fost grav 
atacate. Suprasolicitate, ca
pacitățile naturale de absor
bție a rezidurilor sînt bloca
te, astfel că omul se află in 
fața pericolului de a fi in
toxicat de rezidurile indu
striei, ale civilizației tehnice 
pe care el insuși a clădit-o. 
Evident, ar fi absurd să ne 
propunem o limitare a pro
gresului științific și tehnolo
gic, ar fi de neînchipuit o 
eventuală „reîntoarcerea Ia 
natură" — mediul înconjură

„Urmează să determinăm mijloacele de eliminare a substanțelor poluante. Care dintre acestea trebuie combătute ? Care

O cameră specială pentru experiența în domeniul acusticii. Cu 
aportul ei se studiază posibilitatea eliminării unui poluant invizi

bil dar foarte periculos — zgomotul

jarea unor mari porturi 
pentru giganticele trans
oceanice din anii viitori cu 
ajutorul explozibililor ato
mici ar fi extrem de avan
tajoase.

Pericolele legate de aces
te întrebuințări ale explo
ziilor nucleare ar fi — afir
mă specialiștii — minime.

IN CURIND 
MINERITUL 
ATOMIC ?

Că acesta este un adevăr 
valabil o demonstrează în
mulțirea proiectelor de fo
losire a exploziilor nucleare 
pentru construcții. Recent, 
la Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică de 
la Viena specialiștii sovietici 
au înaintat mai multe pro
iecte care prevăd deschide
rea unor adevărate șantiere 
nucleare. Unul din proiecte 
presupune explozia unei în
cărcături' de 40 de kilotone 
la o adîncime de 1 600 de 
metri pentru a deschide ză- 

tor poate fi salvat cu condiția 
ca societatea să fie dispusă 
să Învestească sumele nece
sare pentru protecția lui (șl 
trebuie menționat că aceste 
sume sint foarte mari), cu 
condiția ca toate țările să-și 
conjuge eforturile In aceas
tă direcție. Este de altfel mo
tivul care a determinat Or
ganizația Națiunilor Unite să 
planifice pentru 1972 o re
uniune mondială cu această 
temă, in Suedia. Aflată in
tr-un puternic proces de in
dustrializare, țara noastră se 
află și ea in fața unor pro
bleme legate de conservarea 
mediului Înconjurător, de 
protejarea lui față de noxe
le industriale. Colaborînd pe 
toate planurile cu organis
mele internaționale interesa
te. efectuînd permanent 
schimburi de experiență eu 
va fi tehnologia ce va putea fi aplicată tipurilor specifice de surse de poluare ? Dacă tehnologia și resursele pentru realizarea protecției ar fi nelimitate.

căminfsle importante de hi
drocarburi gazoase blocate 
într-o structură geologică 
complexă. Producția care 
s-ar obține în urma explo
ziei este estimată la 3 mi
lioane de m.c. pe zi, față 
de numai 250 000 m.c. cît se 
obține astăzi. Se speră că 
prin această metodă costul 

producției anuale de gaz va 
fi redus considerabil, obți- 
nîndu-se economii de 5—6 
milioane de ruble anual. A- 
celași proiect prevede „pre
gătirea" unor gigantice re
zervoare pentru depozita
rea gazelor naturale cu aju
torul exploziilor nucleare 
subterane. Astfel, se proiec
tează crearea unui rezervor 
subteran cu o capacitate de 
300 000 m.c. într-un strat de 
sare gemă cu ajutorul a 
trei explozii succesive de 35 
de kilotone. După cum a-

oamenii de știință din țări
le dezvoltate industrial, în 
care problemele poluării sînt 
incomparabil mai acute ca 
la noi, forurile de speciali
tate din România se strădu
iesc să prevină apariția u- 
nor situații dramatice ca ce
le ce au afectat zone din 
Statele Unite, Japonia, Eu
ropa occidentală. Profitând 
de prezența in Capitală a u- 
nor oameni de știință ameri
cani, sosiți tocmai in scopul 
unui schimb de experiență 
cu specialiștii români care 
se ocupă de combaterea po
luării, am încercat să aflSm 
cîteva din preocupările prin
cipale existente in acest do
meniu în Statele Unite, una 
din țările cel mai mult a- 
fectate de consecințele acti
vității industriei și a circu
lației automobilelor asupra 
mediului natural.

calitatea aerului prescrisă de standardele de calitate, ar putea fi atinsă rapid. Dar, bineînțeles, nu este deloc așa. De aceea, este necesar să se stabilească priorități de protecție, luîn-d în considerare sursa maximă a substanței poluante principale, precum și sursele pentru care tehnica de combatere este cunoscută și se poate aplica.Cea mai importantă sursă de substanțe poluante este, fără îndoială, automobilul. Spre a reduce efectele poluării fotochimi- ce a aerului, trebuie reduse gazele toxice produse de vehicule. In privința hidrocarburilor, sursa cea mai importantă după automobile, este folosirea industrială a substanțelor organice, de pildă, în operațiile de degresare și vopsire. Din punct de vedere tehnic, este posibil să se înlocuiască unele hidrocarburi ușor reactive din solvenți cu altele care prezintă o reacție redusă la procesele fotochi- mice. Arderea combustibililor fosili pentru căldură și electricitate, produce aproximativ jumătate din oxizii de azot emiși de sursele fixe.De fapt, cea mai bună metodă de combatere a poluării constă în a proiecta în așa fel procesul tehnologic, Incit să nu producă un flux gazos contaminat, adică să se asigure procesul sau serviciul dorit, fără infectarea aerului cu noxe".„Intenționînd să prevină fenomene ce s-au manifestat deja în alte țări industrializate, România este angajată în lupta pentru protejarea mediului ambiant", — ne-a spus ing. N. NICOLAU — expert în cadrul Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, care ne-a relevat o serie de aspecte principale ale activității ce se desfășoară în
firmă specialiștii sovietici, 
experiențele au demonstrat 
că introducerea de gaze în 
cavități formate prin explo
zie nucleară nu prezintă 
pericol de contaminare. Ra
dioactivitatea manifestată 
de gaze rămase timp de 
120 de zile într-un astfel de 
rezervor este nulă.

Oamenii de știință sovie
tici intenționează să utilize
ze energia atomică și pen
tru a realiza o rețea consi
derabilă de canale artifi
ciale. Ele vor permite devie
rea cursurilor de apă din 
nordul Uniunii Sovietice că
tre sud. Astfel, cu ajutorul 
unui canal de 112 km. se va 
lega bazinul fluviului Pecio- 
ra de cel al fluviului Volga. 
Pentru aceasta vor fi nece
sare exploziile a 250 de în
cărcături nucleare de mică 
putere, plasate la adîncimi 
variind între 150 și 285 de 
metri. Calculele au arătat 
că folosirea explozivului nu
clear ar reduce cheltuielile 
pe care le-ar necesita rea
lizarea unui asemenea pro
iect de 3 pînă Ia 3,5 ori 
față de cele necesitate de 
realizarea aceleiași opera
ții prin metode cfasice.

în sfîrșit, o altă serie de 
proiecte vizează deschide
rea cu ajutoruî explozivilor 
nucleari a unor veritabile a- 
bataje subterane. S-a calcu
lat că explozia unei încăr
cături de numai 8 kilotone 
ar putea disloca 400 000 de 
tone de granit. Folosirea 
simultană a trei încărcături 
de 1—1,5 kilotone ar putea 
însemna eliberarea a 1,5—2 
milioane tone de minereu. 
Aceasta înseamnă scăderea 
prețului de cost al extracției 
de minereuri cu 30—50 la
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sută.

țara noastră pentru controlul poluării atmosferei precum și o serie de preocupări ale institutelor centrale, institutelor de cercetări, ale autorităților locale pentru combaterea și prevenirea poluării aerului.„Pentru îmbunătățirea protecției mediului ambiant din țara noastră, s-au inițiat importante măsuri menite să rezolve în mod organizat problemele care se ridică în prezent și In perspectivă în acest domeniu.Una din aceste măsuri este șl inițierea de către Consiliul Național pgntru Știință și Tehnologie a programului prioritar de cercetare pentru prevenirea și combaterea poluării atmosferei. Acest program iși propune să contribuie la păstrarea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației țării noastre, la reducerea pagubelor suportate de economia națională de pe urma poluării atoimfserei.Un loc important In preocupările noastre îl ocupă informarea și educarea marelui public în vederea participării acestuia la acțiunile de protecție a atmosferei.Programul prioritar de cercetare științifică pentru prevenirea și combaterea poluării atmosferei este prăvăzut a se realiza prin intermediul unor acțiuni concrete, strîns legate de necesitățile actuale și de perspectivă ale economiei noastre naționale. Acest program reprezintă continuarea unor cercetări științifice efectuate pentru pro- .tecția atmosferei în ultimii ani de către un număr important de institute și centre de specialitate în domeniul industriei chimice, industriei metalurgice, indus- rtiei energetice, industriei materialelor de construcții, industriei alimentare și a bunurilor de consum.Cercetările prevăzute în program urmăresc o tematică foarte variată. Aș cita pentru edificarea cititorilor dv. doar cîteva. De pildă, se încearcă purificarea gazelor fierbinți încărcate cu particule în suspensie, a gazelor industriale de anhidrida sulfuroasă, desulfurarea combustibililor lichizi și solizi, perfecționarea procedeelor de răcire uscată a cocsului incandescent în combinatele siderurgice, încărcarea fără fum a cuptoarelor de cocs metalurgic, purificarea gazelor industriale de hidrogen sulfurat, captarea și

LA ORA COSMOSULUI
Necesitatea expe

rimentării avioane
lor supersonice, către 
ating pînă la 7 000 
km./h. ca și a 
capsulelor spațiale, 
ce ating 28 000 km/h 
cînd revin de pe o 
orbită circumteres- 
tră sau 40 000 km/h 
la întoarcerea din- 
tr-un zbor selenar 
au pus probleme cu 
totul speciale con
structorilor de tu
nel© aerodinamice. 
Pentru a se realiza 
modele ale com

portării fuselajelor 
sau navelor cosmi
ce la asemenea vi
teze s-au creat su- 
flerii de tipul denu
mit „cu rafale 
scurte". Fantastica 
energie declanșată 
în ele este de obi
cei produsă de un 
arc electric, care în
călzește brusc (și în 
consecință face să 
crească presiunea 
unei cantități de 
aer reținută într-un 
volum constant) 
cu cîteva secunde

LINIE TELEFONICĂ CU LASER
In mal puțin de 10 ani, între marile orașe din R.F.G. va în 

cepe să funcționeze un telefon cu lasser. Raza luminoasă va fi 
condusă prin fibre fine de sticlă susținute de piloni tubularl. Pen
tru distribuția în rețeaua locală se elaborează în prezent fibre 
de sticlă avînd diametrul miezului de numai o miime de mi
limetru.

AEROTRENURI LA 430 km/oră
Recent a fost inaugurat la 

Pueblo (Colorado S.U.A.) un 
poligon de încercări destinat 
vehiculelor terestre de mare 
viteză. Cu această ocazie s-a 
anunțat că departamentul a- 
merican al transporturilor va 
finanța punerea la punct a 
unor vehicule propulsate de 
motoare electrice lineare. Pri
mul dintre ele, construit de 
Garrett, va dispune de roți și 
urmează să atingă 290 km/oră 
Ia o putere a motorului ele 
2 500 C.P. în 1972 un al doilea 
model, construit de Gruman, 
dispunînd de un motor li
near de 7 500 C.P. și sustenta- 
ție pe pernă de aer se speră 

recuperarea fiorului la fabricile de superfosfați și de prelucrare a aluminiului, arderea catalitică a gazelor reziduale generate de rafinăriile petrochimice, purificarea gazelor de la fabricile de prelucrare a plumbului și zincului și recuperarea metalelor neferoase din aceste gaze, purificarea gazelor generate de vehicule, captărea prafului generat de procesele tehnologice din turnătorii, stații de preparare a minereurilor, stații de pregătire a cărbunilor, din fabricile de produse refractare și de materiale de construcții, fabrici de aglomerare a minereurilor etc în afara preocupărilor de natură științifică, în țara noastră există importante preocupări de natură organizatorică și de con-' trol asupra calității mediulu: ambiant.Astfel, marii generatori de poluanți ai mediului ambian- (uzinele și combinatele industriale) sînt preocupați, în baza legislației în vigoare, să-și revizuiască instalațiile tehnologici și de epurare a gazelor și respectiv a apelor reziduale și să-ș îmbunătățească instalațiile exis tente. în vederea evitării noci-. vizării mediului ambiant pești limitele admise.în ceea ce privește formare: și specializarea cadrelor pentri disciplinele referitoare la mc diul atmosferic aș dori să men ționez că ea se va realiza atî prin cursuri postuniversitar organizate în cadrul institutelo tehnice din învățămîntul supe rior, cît și prin cursuri de reci clare organizate în principal îi cadrul unităților de cercetare di specialitate".Considerăm că acțiunile ener gice care se desfășoară din p’lii în țara noastră în- domeniul pro tecției aerului, la care particip un public larg, împreună cu ui mare număr de organe central și locale de stat, organizații e conomice, științifice și obșteșt sînt direcționate pe linia urmă rită și de inițiativele O.N.U care a înscris această problem printre obiectivele sale de prim importanță.Totodată, aceste acțiuni crees ză premisele unor largi posib' lități de colaborare și cooperar tehnică, economică și științifi că cu toate țările interesate î acest domeniu.
DIMA GAISINER

înainte de declan
șarea rafalei. Ast
fel în Franța, la 
Fontenay, sufleria 
cu arc aduce aeru 
Ia o presiune d( 
1 500 de atmosfere 
și o temperatură d( 
5 0000 c. pentru î 
obține, o rafală e- 
chivalentă zboruiu: 
la 20 ooo km./h. Ra 
fala durează numa 
o zecime de secun 
dă dai- arcul elec 
trie consumă în cî 
teva clipe tot atîti 
curent cît întreagj 
regiune pariziană.

că va atinge între 320 și 490 
km./oră. în Europa s-a ex
perimentat deja cu succes 
un aerotren (în Franța) 
care nu dispune însă de- 
cît de 400 kw. Construc
torul francez a ales pen
tru ghidaj o rampă în formă 
de T întors (fig. 1) în timp 
ce americanii preferă o for
mă de V răsturnat (fig. 2). 
Specialiștii britanici au ales 
pentru viitorul lor model for
ma reprezentată în fig. 3. Ră- 
mîne ca experiențele să adu
că date mai precise asupra a- 
vantajelor fiecăreia din aceste 
soluții.
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■ ZIUA AVIAȚIEI Aripi cutezătoare
(Urmare din pag. I)

ELEVI LA...
ȘCOALA 

CURAJULUI
In aprilie 1911, avocatul 

patriot Mihai Cerchez, des
chidea 
pimei 
dotată cu 
și instalații specifice învățării 

’*■ pilotajului. Atunci, pe porțile 
viitoarei școli militare de 
aviație pășeau cu sfială pri
mii temerari: 6 ofițeri de... 
geniu, care aveau să devină 
însă primii noștri aviatori mi
litari brevetați. Din acea 
primăvară școala va căpăta, 
cu timpul, înfățișarea unei 
instituții militare de învăță- 
mînt. Și iată că anii s-au 
scurs, iar de aici aveau să-și 
ia zborul pe cerul patriei zeci 
de generații de piloți, care au 
înscris pagini de neuitat ■ în 
istoria aviației naționale și 
mondiale. In urmă cu pu
țin timp, Școala superioa
ră de ofițeri activi de a- 
viație „Aurelw sărbătorit 60 de ani de la 
înființare, prilej cu care s-au 
trecut în revistă nenumărate
le realizări și fapte de eroism 
ale elevilor și absolvenților.

...Acele ceasornicului indi
cau de-pbia primele ore ale 
dimineții, dar siluetele zgo
motoaselor „păsări de oțel" 
ce stăpînosc văzduhul și care 
decolau și aterizau fără înce
tare, ne-au fascinat încă de 
departe, atrăgîndu-ne irezis
tibil spre pista aerodromului. 
Oameni și avioane se des
prind rfe pămînt cu ușurință 
și măiestrie, execută în aer

■ figuri aetybatice în fireasca 
lor înlănțuire: răsturnare, 

> luping, imeȘman..., pentru ca, 
după cîteva'jninute, să se în
toarcă acasrl, cuminți, ateri- 
zînd lin, cu ' aceeași exactita
te și precizie. In punctul de 
comandă l-am găsit pe șeful 
școlii, . 
dînd, i 
radio, 
șoim"

. cîteva 
despre 
viitorii școala ință

la Chitila cursurile 
instituții din țară — 

avioane, hangare

Vlaicu" și-a

scrutînd atent cerul și 
din cînd 
indicații 
din aer» 
cuvinte

foștii,
i elevi.noastrăprintre

în cînd, prin, 
„puilor de 

I-am solicitat 
despre școală, 

actualii „Se știe a luat primele din lume. Avem tradiții minunate, condiții excelente de pregătire și instruire care fac ca însușirea cunoștințelor de către viitorii zburători să fie la un înalt nivel. Elevii piloți se dovedesc din ce în ce mai bine pregătiți și ajung după absolvirea școlii, treacă supersonic ! De altfel, cu fiecare nou elev care „prinde aripi" cum spunem noi, dascălii lor, trăim orele satisfacției firești, încununate ‘ la fiecare examen de brevetare. în ourînd vom primi o nouă serie de elevi și-i așteptăm cu interesul și dragostea învățătorului care-și primește copiii în clasa I“.
. Ne-am apropiat din nou de 

pistă, abordînd, între două
■ zboruri, cîțiva elevi. I-am în

trebat de ce și-au ales me
seria de pilot și ce satisfacții 
au acum cînd avionul le-a de
venit cel mai intim și drag 
prieten.,

Elev serg. major DANIEL 
DINCA (anul III): „încă din liceu simțeam, dacă se poate spune, o chemare a înălțimilor, o plăcere și un fior la gîndul că mă pot desprinde de pămînt, că aș putea stăpîni un avion. De cînd ăm venit în școală am muncit cu cea mai mare tragere de inimă și iată că acum, cînd mă despart numai cîteva zile de examenul de brevetare, pot declara, fără să exagerez cu nimic, că văzduhul

fi că. fi-

ca, să imediat pe avionul

mi-a devenit mai atrăgător și mai prietenos decît însuși ,pă- mîntul ! Satisfacțiile sini 9 enorme, . dar cea mai mare dintre ele este felicitarea primită de la instructorul meu de zbor, tov. locotenent majoi Gheorghe Preda, omul care m-a ajutat cu atîta dragoste să descifrez tainele pilotării avionului cu reacție".
Elev sergent ȘTEFAN AR- 

NAUTU (anul III): „M-am îndrăgostit de această meserie de mult, cu ani în urmă, cînd elev fiind, am asistat la

mondiale din această perioadă, s-au înscris cu litere luminoase și numele multor români : al căpitanului pilot Gheorghe Bănciulescu, omul care în 1928 a zburat, primul in lume, pur- tind la ambele picioare proteze ; al locotenentului Alexandru Pa- pană. cunoscut și apreciat polisportiv, campion de acrobație aeriană al Americii în 1936 ; re- cunoscuților ași ai aviaticii din acel timp, Romeo Popescu, Ionel Ghica, Traian Burduloiu...Pe plaiurile noastre a funcționat, încă în urmă cu cinci decenii, și o recunoscută pepinieră de construcții de avioane. De aci și-au luat zborul, în producție de serie,’ multe aparate de zbor de concepție românească. O strălucită realizare a constructorilor români de avioane, a fost renumitul „I.A.R.-80", la vremea lui socotit, pe bună dreptate, printre cele mai reușite avioane de vînătoare. din lume.Tradițiile luminoase ale aviației noastre au căpătat noi va-

pe cerul patrieir

(Urmare din pag. I)a Armatei Române, Aerian a participat pe antifascist, alături degrantă Corpul frontul aviatorii sovietici, cu 415 avioane, executînd peste 4 100 de misiuni, care totalizează mai bine de 8 000 de ieșiri-avion. în istoria de luptă și jertfă a poporului nostru, faptele de arme săvirșite de zburătorii patriei pe frontul antihitlerist, în cele 260 de zile de crincene încleștări cu dușmanul, au căpătat dimensiuni de legendă. Curajul și spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă piloți ca locotenentul Alexandru Mociorniță, sublocotenentul Vasile Năsturaș, adjutanții Alexandru Bouru, Trăian Dîrjan și alții, constituie o pildă vie de dăruire, abnegație și devotament puse fără rezerve în slujba apărării pămin- tului sfînt al țării, a cauzei nimicirii inamicului fascist cotropitor. Pentru strălucitele lor

mijlocul tinerilor piloți militariSavantul Henri Coandă Foto : VAL. MIHAIîn

un frumos spectacol aerian cu prilejul „Zilei aviației". De atunci, în fiecare an, eram prezent la această sărbătoare dar, din ce în ce mai curios și mai... cunoscător ! De acum îmi doresc două lucruri : să devin un pilot cit mai bun și să evoluez într-unul din spectacolele care m-au atras spre această meserie !“
Elev fruntaș GHEORGHE 

MILICĂ (anul I): „Avionul a fost visul copilăriei mele și totul a început, ca în orice copilărie, cu cel de hîrtie, confecționat și privit de mii de ori în zborul lui de 2—-3 secunde ! Citisem mult despre zborurile și incursiunile în văzduh, despre frumusețea și bărbăția acestei meserii, orice vis, orice ideal, dacă năzu- iești și lupți pentru el se poate realiza. Acum, cînd visul meu a devenit realitate, fiecare evoluție în aer,, fiecare simt că totul e așa cum am visat : extraordinar".
Intr-un tîrziu, cînd soarele 

cădea perpendicular pe aero
drom, i-am reîntîlnit pe cu
rajoșii aviatori de mîine la 
popotă împărtășindu-și im
presiile după o nouă zi de 
zbor. Programul lor ordonat, 
alcătuit, cu meticulozitate, îi 
trimitea la o binemeritată 
odihnă, după care, după-amia- 
za avea să-i găsească în săli
le de studiu, în club, la bi
bliotecă sau pe terenurile de 
sport.

...Trecuse încă o zi din 
viața acestor elevi care cresc 
la școala curajului.

lențe, s-au îmbogățit cu fapte de glorie și vitejie în zilele fierbinți ale insurecției naționale antifasciste armate, din august 1944 și în timpul războiului antihitlerist cind, răspunzind chemării partidului, aviatorii români, ca și militarii celorlalte arme, s-au alăturat luptei întregului popor, pentru izgonirea cotropitorilor hitleriști. File de nepieritor eroism au înscris în cartea de onoare a aviației românești, elevii din batalionul de parașutiști, dislocat in zona Băneasa-Herăstrău. Parte inte-

fapte de arme, peste 500 de aviatori români au fost distinși cu ordine și medalii românești, sovietice și cehoslovace.înscriindu-se pe orbita acestor glorioase tradiții, aviația de astăzi a României cunoaște o dezvoltare mereu ascendentă, ca urmare a grijii permanente manifestată de partid și guvern.Avioanele noastre de transport, de viteze și capacități variate, asigură legătura cu mai toate centrele țării și sint oaspeți obișnuiți pe cele mai mari aeroporturi din lume. Ultra-

modernul și, totodată, frumosul aeroport internațional București- Otopeni, a permis creșterea și lărgirea traficului aerian extern al patriei noastre. La rindul lor, aviația utilitară și sanitară iși aduc contribuția la dezvoltarea producției agricole sănătății oamenilor muncii la orașe și sate. Aviatorii și parașutiștii noștri sportivi obțin rezultate valoroase in întrecerile aeronautice interne și internaționale.Sărbătoarea de azi, sărbătoarea aripilor românești, reprezintă și pentru noi, aviatorii militari, un prilej fericit de a raporta conducerii de partid și de stat, Comandantului suprem al armatei — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întregului popor, că nu ne precupețim eforturile pentru a ne ridica continuu măiestria de luptători aerieni, pentru îndeplinirea exemplară și pe orice vreme, a tuturor sarcinilor încredințate. Avind adine săpate în inimi răspunderea nobilei datorii de străjuitori ai cerului țării, răspundere cultivată perseverent de organele șî organizațiile de partid, de organizațiile U.T.C., sîntem hotărîți să confirmăm prin fapte că merităm pe deplin încrederea și prețuirea ce ne sînt acordate. Piloți sau navigatori, ingineri sau tehnicieni, cadre active sau tineri militari în termen, toți cei care purtăm pe umeri epoleții albaștri și însemnul de aviator, ne prezentăm la sărbătoarea noastră cu un bilanț bogat în realizări, corespunzător cerințelor actuale și condițiilor optime de muncă și instruire de care ne bucurăm.în executarea zborurilor sau a tragerilor aeriene, la toate categoriile de instrucție, personalul unităților de aviație obține cu precădere calificativul cel mai Înalt. Competența profesională, buna pregătire de. specialitate, măiestria în arta pilotajului 6înt demonstrate cu prilejul multor aplicații și antrenamente, caracterizate prin situații tactice cu un mare grad de dificultate. Majoritatea piloților militari dețin calificarea de clasa întîia, deși mulți dintre ei sînt zburători tineri, absolvenți de numai cîțiva ani ai Școlii militare de ofițeri de aviație „Aurel Vlaicu".Printre tovarășii mei de armă se află și numeroși zburători, care au atins adevărate culmi ale măiestriei in lupta aeriană pe avioanele de mare viteză. In condiții reușesc țintele repartizate, la orice Înălțimi, în orice condiții meteorologice, ziua sau noaptea, afir- mindu-se, totodată, ca fruntași ai spațiului aeronautic al patriei noastre. Astfel, piloți militari cum sîntMarca și Octavian cotenenții colonei

la ocrotirea de

complexe de zbor, ei să intercepteze toate

coloneii Alexandru Băcanu, lo- Ioan Suciu,
©

(Urmare din pag. I)

cu 
, CU 

misiune îndeplinită

HORIA ALEXANDRESCU

Concurs de admitere
LICEUL INDUSTRIAL DE TRANSPORTURI BUCUREȘTI, din 

Calea Griviței nr. 391 sector 8, primește înscrieri pentru con
cursul de admitere — sesiunea iunie 1971, pînă la data de 21 
iunie inclusiv, pentru specialitățile : „Exploatare, întreținere, 
reparații auto" și „Drumuri-poduri".

Se primesc candidați din toată țara, absolvenți ai școlii 
generale, în vîrstă de pînă la 17 ani.

Concursul de admitere are loc în perioada 22 iunie — 3 
iulie 1971.

, Informații suplimentare zilnic la sediul liceului, telefon 
17 61 31, între orele 7—20.

IMPORTANT!
Aducem la cunoștința cititorilor de la orașe și sate că 

iși pot reînnoi abonamentele pe trimestrul 111/1971 la toate 
categoriile de

cuprinse în Catalogul presei editate în R.S.R.
Pentru a vă asigura primirea publicațiilor de la 1 iulie 

a.c. achitați din timp contravaloarea abonamentelor la 
oficiile P.T.T. — factorii poștali și difuzorii de presă din 
întreprinderi, instituții și de la sate.

ce se putea practica atunci dintre sporturi. Dar în. primul rînd și cu cea mai mare pasiune, fotbalul. Apoi tenis, oină, înot, baschet, volei... Nu vă mai spun că fijnd stîngaci, la fotbal și la tenis, mai ales, eram un adversar extrem de incomod. Prietenul terenurilor de sport, aJ mingii am fost din clasa întîi și le-am rămas credincios. Eram elev la cînd am Capitalei mișoarei semnind mele. Activam, de fapt în clubul Val-Vîrtej, un club de amatori aparținînd Liceului Spiru Haret, unei școli comerciale din Dudești și Liceului Șincai. N-aveam nici un fel de bază și înzestrare materială. Dar unde găseam un maidan liber nu-1 mai părăseam. în toată tinerețea mea, din sport mi-am făcut un aliat. Dacă astăzi am O' mare rezistență la efortul pe care ți-1 cere trena de viață cotidiană, cred că o datorez sportului. Stau în picioare cite 7—8 ore pe zi, la cursuri, la examene cu studenții și nu o- bosesc. Obosesc, în schimb, asistenții mei. După-amiază, cînd mai apuc, dorm o oră, două și munca o reiau, cu aceleași forțe proaspete, pînă pe la unu, două noaptea. Asta datorez sportului pe care l-am făcut, trebuie să recunosc în împrejurări, în condiții mult mai vitrege. Socotesc că nu mai e nevoie să pledăm pentru sport, consider că este indispensabil. Cine vrea, nu văd ce-ar putea să-l împiedice ? Principalul e să te prindă odată microb. Ea 15——16 ani, mintesc, veneam de la lovit peste tot, uneori murdar : mă spălam și mă apucam de matematici. Matematica și sportul erau cele două mari pasiuni ale mele. Chiar la antrenamente aveam imaginea unor probleme pe care le urmăream și rezolvam în cap. Da- că-mi pare rău de ceva este că n-am practicat sporturi de iarnă : acestea erau, atunci, pentru oameni și familii selecte, înstărite. Mi-a plăcut și rug- by-ul dar după 2—3 meciuri, în care am milă, odată mușchi, m-amRevenind lasă arăt că sportul trebuie privit ca o componentă a vieții de toate zilele și pentru toate vîrstele. Mă consider un oropsit că n-am timp să fac drumul pe jos, sînt prea grăbit, de acasă spre pațiile, de aercarea, efortul fizic, întăresc ca-

Liceul Spiru Haret jucat în selecționata la juniori contra Ti- cu care am făcut 1—1, atunci golul echipei

pacitatea organismului de a reacționa. Eu însumi, rioadă de viață de studiu, contractasem o nie gravă, devenisem tensiv, aveam 9—6, itulburări serioase. M-a pat numai rezistența nismului meu călit. Iată recomand eu exercițiul fizic, în special studenților, în rfndurile cărora există un procent îngrijorător de astenici prematuri. Tineretul are apoi, în general, unele tulburări de creștere care se elimină foarte ușor dacă organismul este supus unui regim de efort sănătos în contact cu însă, plăcerea. Tot ce spun n-are valoare, practică -mai ales, dacă nu avem în vedere coeficientul afectiv, sentimental, tot așa de esențial după socotința mea, cum sînt calitățile fizice. Tn

într-o pe- intens aste- hipo- aveam i scă- orga- cle ce

natura. Sportul trebuie neapărat, combinat cu

AER LIBER
ES

acest mt-a- teren rănit,

fost placat mi-a sărit lecuit.subiect, aș

spre muncă, liber, locurileEvadările, plimbările,

fărăundori

ocu- mele în miș-

viață am cunoscut și am întîl- nit atiția colegi, savanți dg re- ------- -------- n„i . mulți mi-au pa- chjar tena- să continue ritmul mișca indis- excesului de efort inte- Sportul ilustrează preceptul odihnei
nume mondial : mulți mărturisit că sînt sportivi sionați, unii avînd citatea cării considerîndu-1 pensabil lectual.gistral tive. ma- ac-

că
ca

— Ce considerați 
trebuie făcut pentru 
toți tinerii să înțeleagă 
acest lucru ? de— E o întrebare destul dificilă pentru că ea privește condițiile materiale, de timp și de organizare. Intervin munca, profesiunea, ocupațiile. Important este modul de distribuire a timpului în ocupațiile profesionale fie că individul se pregătește pentru profesiune, fie că o are deja. Ca sportul să devină o activitate de masă trebuie asigurate condițiile ca fiecare să aibă în a- propiere terenuri, posibilități să practice sportul preferat. în a- cest sens se fac eforturi vizibile, aș zice că nu încă suficiente; Se resimte o lipsă

acută de spații ceva. Pe lementul scop.nerii că alături de timpul care-1 rezervă pentru cinema, berărie etc. să fie trecute și cele două ore de cite 1—2 ori pe săptămină pentru sport. A- cesta ar fi efectul educației prelungite. în pianul de pregătire pentru profesiune a studentului. în planul de învăță- mint, nu ca o normă, ci pentru pregătirea lui ca om. ca să poată aspira la performanțe profesionale, trebuie prevăzut, ca un suport moral și fizic, și sportul. De aici necesitatea ca între condițiile materiale și cerințele actuale să fie corespondențe. Dar să vă dau un exemplu : la vară. între 1—17 august, Universitatea București și cea din Grenoble organizează o scoală de vară internațională la Mamaia, sub egida UNESCO, pentru specialiști in informatică cu o înaltă calificare din toată lumea. Să știți că m-am preocupat să organizez un program complex, variat din care sportul e la loc de frunte. Intre orele 9—14 cursurile. După amiază un program sportiv, turistic și cultural. Institutul pedagogic din Constanța ne-a pus la dispoziție baza sa nautică. Ii vom duce pe oaspeți prin toate stațiunile să se scalde în apele litoralului românesc. După 5 ore de muncă intelectuală, le oferim posibilitatea să se reconforteze.
— In acest context o 

ultimă întrebare : vă de
clarați mulțumit de *’ît 
sport fac studenții dv. ?— Să facem o distincție. Sportivii de performanță din facultatea noastră au obținut rezultate și titluri meritorii. Avem aici cîteva cupe și trofee de campioni republicani, privește masa studenților cunosc exact cît din timpul lor afectează sportului, mișcării. Bănuiesc însă că destul de puțin. E drept, noi n-avem o sală a noastră și, cum spuneam, spațiu pentru așa ceva e mai greu de găsit. Tn orice caz în cele 3 variante de proiecte pentru o construcție nouă a facultății noastre, am prevăzut să aibă sală de sport și să fie plasată într-o zonă naturală cu baze sportive. Dar asta e o chestiune de viitor. Pină atunci să valorificăm cît mai bine ceea ce avem.Acesta e rostul și rolul organizației U.T1C., al asociației studenților care au primit această investitură, această răspundere socială majoră : să organizeze, să găsească mijloacele necesare pentru a aduce si în „amfiteatrele" sportive pe toți studenții.

urmă, educației Trebuie pentru așa intervine în convinși e- acest țipe

Cit nu

Nicolae Tudor și loan Boțea, s-au remarcat in mod deosebit; prin iscusința dovedită in îndeplinirea misiunilor de zbor, constituind adevărate pilde pentru tinerii aflați pe drumul afirmării ca luptători aerieni desăvir- șiți. în același timp, ei au fost distinși cu titlul de „Maestru emerit al sportului", ca o recunoaștere a înaltei lor măiestrii în arta pilotajului aerian.La succesele pe care aviatorii militari le obțin in întreaga lor activitate, o contribuție importantă au adus și aduc organele și organizațiile de partid și cele ale Uniunii Tineretului Comunist. Ele cultivă cu perseverență la întregul personal din unități și subunități, Înaltele trăsături ale eticii și devotamentului ostașului patriei noastre : dragostea fierbinte față de țară, popor și partid, pasiunea față de meseria armelor, curajul, dîrzenia, răspunderea pentru îndeplinirea exemplară a tuturor misiunilor încredințate.De Ziua Aviației Republicii Socialiste România, noi, aviatorii militari, ne reafirmăm cu tărie hotărirea ca, alături de ceilalți ostași ai Forțelor noastre Armate, să ne desăvîrțim necontenit pregătirea de luptă și de specialitate, să apărăm cu strășnicie cuceririle revoluționare ale poporului, independența și suveranitatea scumpei noastre patrii.
In secția strungărie a U.R.E.M.O.A.S., strungarul Stelian Ionescu 

intr-un „dialog" cu „prietenul" său de fiecare zi — mașina

Foto: A£. PRUNDEANU

PUTERNIC STIMULENT
PENTRU PERFECTIO

NAREA PROFESIONALA
(Urmare din pag. 1)angajare aceeași categorie.la _ _ . _Propun ca la articolul 9 al a- cestei legi să se prevadă angajarea lor diferențiată în funcție de media cu care au terminat școala profesională Eventual cei care au medii peste 8 să primească o categorie, sau dacă nu, cel /puțin o treaptă mai mult decît cei cu medii mici. O astfel de prevedere ar fi un stimulent puternic pentru ca elevii școlilor profesionale să se pregătească mai temeinic.

IONITA VETU — regior 
secția remorci. Din articolul rezultă că muncitorii să se prezinte Ia proba practică în vederea încadrării lor tntr-o categorie rioară numai dacă tatea are prevăzut în său un volum suficient crări corespunzătoare riei la care muncitorii să fie încadrați". Nu se precizează însă ce se intîmplă dacă întreprinderea respectivă nu are lucrări pentru categoria de încadrare pe care o solicită muncitorul. Propun să se prevadă în lege și posibilitatea ca acești muncitori să poa-

la22 pot
supe- „uni- planul de lu- catego- solicită

tă promova în categorii superioare. Reformularea acestui aliniat al articolului 22 mi se pare absolut necesară pentru întărirea stabilității muncitorilor în perimetrul aceleiași întreprinderi.ANA DONE — inginer. în a- nexa 3 a proiectului de lege se prevede că pentru a ajunge inginer principal III, II sau I este necesară o vechime de 7, 11 și respectiv 14 ani, fără să e- xiste vreo posibilitate de reducere a acestei vechimi. Consider eu, criteriul care primează nu trebuie să fie numai vechimea ci și pregătirea profesională, competența, calitățile dovedite la locul de producție. De aceea propun prevederile articolului 61 legătură cu posibilitatea de ca în a se reduce durata vechimii minime prevăzute, cu 3—1 ani,în cadrul promovării în funcții de conducere a. cadrelor tinere să fie aplicabil și pentru ierarhia profesională a funcțiilor tehnice, economice și de altă specialitate, din anexa 3, aliniatele 37, 38 și 39. Un economist principal I, II, III pentru a ocupa acest post trebuie să aibă în mod obligatoriu studii superioare. In același timp, un contabil șef, sau șef de serviciu

ADEVĂRUL
CĂRȚII

(Urmare din pag. 1) 
din însușirea talentului. Nu e destul să poți ademeni prin 
cuvlntefrumosul, rasplata frumosului este ideea pe care o 
îmbracă, talentul e necesar dar este numai prima condiție 
Aș spune chiar că răspunderea adevărului cere o victorie 
absolută împotriva talentului, talentul trebuie muncit, fo
losit cu pricepere, disciplinar și supus. Dar ce este răspun
derea față de adevăr ? Fiindcă adevărul literaturii nu este 
adevărul științei, adevărul literaturii este un adevăr de fru 
musețe în primul rînd, este un adevăr subiectiv și sensibil. 
Și-atunci ? Adevărul literaturii este adevărul de viață al 
creatorului de literatură. Așezarea în lume a scriitorului, 
înțelegerea rosturilor omenești simple și înalte, înțelegerea 
timpului în care trăiești, înțelegerea de unde vii si unde te 
duci, de cînd pînă cînd, și ce e de spus în legăturd'cu asta. 
După atîta amar de literatură singura justificare a scriito
rului nou venit este limpezirea de sine, mărturia, proba de 
conștiință față de generația și față de vremea sa.

Fiecare epocă deslușește pentru sine o față din atotpu
ternica realitate. Menirea literaturii este de a afla semnele 
cele mai importante, de a capta pentru eternitate semnifi
cațiile fundamentale. Ce va uita memoria colectivă vo 
păstra memoria literaturii : nu cronica măruntă a timpului 
în care trăim, ci principalele lui adjective, culorile din care 
oricînd se va putea recompune un loc geografic precis și o 
stare de spirit cu toate sentimentele ei. Aceasta este răs
punderea scriitorului : așezarea în mijlocul apelor, așezarea 
la încrucișarea de drumuri, trecerea trează printre’ eveni
mente, participarea, înțelegerea. Dar înțelegerea pînă ia 
capăt. înțelegerea în esență. Cine crede că scrie o carte 
dacă mută ce vorbește pe stradă între două coperți de 
carton, se înșeală și pe el și pe alții. Scriitorul adevărat o 
dată trăiește pînă la capăt, a doua oară se îndoiește pînă 
la capăt. Numai faptele care rămîn în picioare se pot numi 
apoi adevăruri, se pot numi convingeri și idealuri, numai 
faptele care o dată te reprezintă pe tine și altădată pe 
alții, pot naște înțelegerea, comunicarea. Adevărul meu în 
numele adevărului lumii mele, strîns cu mare grijă pentru 
frumos între două coperți de carton și dăruit cu mare dra
goste pentru alții. Cred că rosturile acestea sînt.

poate să aibe doar studii medii. Pot apărea situații în care oameni cu pregătire superioară sînt conduși, controlați și apre- ciați de superiori cu pregătire medie. Această situație mi se pare nefirească.
ION OPREA — rectificator Ia secția mecanică I. Comportarea în societate a tinerilor, participarea lor la viața colectivului, pregătirea lor știm organizațiapolitico-ideologică, mai bine noi,U.T.C. Cunoaștem, de asemenea, evoluția profesională a tinerilor, meritele și mobilurile activității lor. De aceea, consider că, șeful de compartiment trebuie să se consulte cu secretarul U.T.C. totdeauna cînd, conform articolului 19, acordă aprecieri și calificative unui tî- năr. In acest fel s-ar putea a- sigura o evaluare justă a activității fiecărui tînăr.în componența comisiei tehnice de încadrare și promovare a muncitorilor, cred că ar trebui să intre, în mod obligatoriu, și secretarul comitetului U.T.C., dacă cel în cauză este tînăr.
ENE GHEORGHE — tehnician. Să se adauge la criteriile menționate la articolul 18 pentru aprecierea activității sala- riaților și următorul : contribuția efectivă la rezolvarea unor probleme de îmbunătățire a condițiilor de muncă și organizare a muncii în unitatea în care lucrează.
CONSTANTIN CONSTANTI-NESCU — tehnician în cadrul serviciului personal și învăță-

9
anece-mînt. Pentru a putea face apreciere cit mal obiectivă oamenilor, este absolut sară delimitarea, precizarea a-tribuțillor fiecărui post funcțional, fie tehnic, fie economic sau administrativ. S-ar reduce subiectivismul șefilor și al comisiilor tehnice de încadrare și promovare. Este, după părerea mea, o condiție esențială pentru a se putea asigura o apft- care, fără erori, a acestei legi.• Legea ar trebui să prevadă clar ce se abrogă din celelalte legi șl instrucțiuni care au a- părut In această problemă.• Funcțiile de inginer șef adjunct, calculator devize, director adjunct, șef de depozit, magazioner, nu se găsesc în nomenclatorul de la anexa 3. Consider că toate aceste funcții trebuie inserate în anexa 3, dacă nu ca un aliniat separat, la alte funcții cu care vor trebui asimilate. Dacă unele din aceste cizeze ce se ocupă

funcții dispar, să se pre- începînd cu ce dată, și Intîmplă cu cei care le în prezent.
DUMITRU IONESCU, secre

tarul comitetului U.T.C. Ja sec
ția mecanică I. Sînt în ultimul an la liceul industrial. Pînă acum nu știam precis ce funcții pot ocupa după absolvire. E foarte bine că legea această problemă. Voi deci tehnician. Dar, clarifică deveni pentru mine rămîne încă neclarificatăo problemă : prin ce diferă a- tribuțiunile de serviciu ale unui tehnician de ale unui tehnician principal. Din lege nu rezultă acest lucru.
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Laureați ai Premiului 
Nobel răspund 
la întrebarea:

ALEXANDR M. PROHOROV
Savantul sovietie 

s-a născut la 11 
iulie 1916 în orașul 
australian Atorto- 
ne, in familia unui 
muncitor revoluți
onar fugit in 1911 
in Australia, după 
evadarea din de
portarea taristă in 
Siberia. După Re
voluția Socialistă 
din Octombrie, 
1923, familia 
Prohorov s-a 
tors in patrie.

Tn 1939 absolvă 
cu notă maximă 
Facultatea de fizi
că a Universității 
din Leningrad. Ac
tivitatea științifică 

a 
în 

în- 
în 

ra-

in 
lui 
in-

a lui Prohorov 
început incă 
1939. Din 1948 
cepe cercetări 
cele mai noi 
muri ale fizicii tim
pului său — fizica 
acceleratorilor.

în radiospectros- 
copie, A. M. Pro
horov s-a ocupat 
de o temă din cele 
mai dificile — stu
diul moleculelor de 
tipul rotatorului a- 
simetric. Cercetă
rile lui Prohorov 
s-au desfășurat, de 
asemenea. în di
recția utilizării 
spectrelor de ab
sorbție din gama 
frecventelor înalte 
pentru realizarea 
unor tipuri stan
dardizate de frec
vente radio si 
timpi. Lucrările în
chinate acestei te
me au facilitat lui 
A. M. Prohorov și 
N. G. Basov reali
zarea primului am
plificator și gene
rator cuantic.

De atunci a înce
put perioada cea 
mal importantă din

viata lui Prohorov 
— perioada naște
rii și afirmării e- 
lectronicii cuantice, 
savantul sovietic 
fiind socotit unul 
dintre părinții a- 
cestui domeniu ști
ințific.

în 1959, Proho
rov, împreună cu 
N. G. Basov, a fost 
distins cu Premiul 
Lenin, iar in anul 
1964, împreună 
N. G. Basov 
Charles Hard 
wnes, a primit Pre
miul Nobel pentru 
..lucrări fundamen
tale în domeniul e- 
lectronicii cuantice 
care au permis să 
se construiască os
cilatori și amplifi
catori potrivit prin
cipiului maser-ia- 
ser“.

cu 
și 

To-

A te înălța prin 

puterea fanteziei
z"

de ALEXANDR M. PROHOROV

In viata mea am avut prilejul de a mă întreține cu o sumedenie de oameni care reprezentau celebrități veritabile. Oameni cu o gindire profundă, creatori geniali sau deschizători de noi drumuri în șiintă, cultură, civilizație, investiți de opinia publică cu notorietate și al căror cuvint a însemnat întotdeauna ceva.Ancheta dumneavoastră m-a determinat să mă gindesc mai aprofundat la cițiva din acești oameni, spre a le desprinde o oarecare trăsătură specifică. Din păcate, cu toate eforturile mele n-aș putea spune că am identificat vreo notă ieșită din comun și care să-i diferențieze de ceilalți prin altceva decit printr-o muncă titanică, prin încercarea con
tinuă de a-și aplica intr-un anume domeniu 
cunoștințele lor vaste dobindite prin aceeași 
strădanie de care aminteam. Evident, la a- ceasta se adaugă o minte limpede, scrutătoare, spirit de ordine și un imens echilibru în difuzarea forțelor spre atingerea treptată a unor țeluri, înscrise cu toate în ceea ce 
s-ar putea denumi marele sens al vieții.Și totuși, ar fi ceva ce aparține exclusiv marilor temerari încununați de laurii societății. Existența acestora nu se mărginește la datele realității imediate, ci se desfășoară 
într-o mare măsură prin trăirea implicită, 
prin intermediul fanteziei, a viitorului. Cu cit aii capacitatea de a te înălța prin puterea fanteziei peste datele pe care le strunești intr-o experiență ori un studiu, cu atît ai șanse mai mari de a înscrie viitorul în datele prezentului.Lucrul principal pe care șl eu îl socotesc obligatoriu pentru toți cel antrenați într-un proces creator — lie că sînt oameni de știință, de artă, tehnicieni ori muncitori cu înaltă calificare — este de a nu se teme de anticipație, de fantezie ; să nu ne jenăm să vorbim chiar și despre cele mai discutabile lucruri, care pot părea de nerealizat ori simple aberații într-un anume moment istoric. Mi-aș permite să redau o întîmplare rămasă de pomină în istoria anecdotică a fizicii. Intr-un Tind, renumitul savant Niels Bohr a fost întrebat în ce constă secretul școlii sale. Cel ce formulase întrebarea aștepta, desigur, un răspuns doct, copios, punctat <Jf sfaturi ori învățăminte „sui generis". Spre uimirea interlocutorului, ilustrul fizician a răspuns : 
„Nu ne-a fost frică să apărem caraghioși’.Cit adevăr și cită profunzime exprimă a- eeastă singură frază ! Dacă perseverezi, ceea ce astăzi a fost ridicol, mîine, prin investiție de calitate creativă, șe va transforma în certitudine, aplaudată în primul rînd, chiar de către cei care ts-au descurajat prin „superioritatea" lor... binevoitoare.In ceea ce mă privește, toată viața am fost atras de cercetările științifice. Și acum ele îmi oferă satisfacții nemărginite.Cuantă, laser, maser ! îmi dau seama că sînt cuvinte ce cuprind în ele tot ce are mai evoluat civilizația și știința secolului. Cine crede că diferența aparent neînsemnată între învelișurile sonore ale ultimelor două cuvinte ar dovedi că aceste dispozitive sînt gemene, se înșeală profund. Laserul este fratele mai mic dar mai puternic. Iar fraza engleză din inițialele căreia a fost alcătuită denumirea, se poate traduce astfel : „ampli
ficarea luminii prin emisie stimulată de radiație". Faceți o încercare : deschideți aparatul de radio ; se aud ggomote chiar dacă nu sînt paraziti ori descărcări electrice naturale. Vina o poartă lămpile, mal bine-zis mișcarea termică haotică a electronilor care 
generează oscilația neregulată a curentului.Navele cosmice se avîntă spre înălțimi tot mai mari și legăturile radio cu ele trebuie să fie tot mai sigure. Pentru a ieși din acest impas era nevoie de ceva Principial nou, necunoscut pînă acum. Dilema m-a atras. Eram ne atunci candidat în științe și m-am hotărît să fac o încercare : ce-ar fl dacă în producerea de unde radio vom folosi sincro- tronul ? Firește, nu acesta este rostul său. A- devărata sa menire este aceea de a accelera particolele cu viteza luminii. Totuși... în căutările mele am fost ajutat de un student, Nikolai Basov, cu care am colaborat excepțional. Am desooperit unde radio, am cercetat calitățile lor si ne-am cufundat în radio- spectroscopie. Ultimele experiențe mi-au permis să-mi desfășor aceste lucrări cu o deosebită precizie. Studiind absorbția undelor radio am urmărit să înțelegem modul în care se desfășoară acest proces. Concluziile inițiale nu ne-au satisfăcut. Oare nu poate

fi intensificat procesul de absorbție ? Răspunsul este probabil afirmativ dacă s-ar putea găsi un procedeu de înlăturare a moleculelor absorbante. Sau dacă, dimpotrivă, am găsi metode de a strînge moleculele absorbante. în cazul acesta substanța ar putea amplifica undele radio care trec prin ea. Un astfel de amplificator va fi silențios. Am început să ne gîndim cum să facem ca un astfel de sistem să funcționeze ca generator. Ne-am frămîntat și am ajuns la convingerea că totul este destul de simplu. Trebuie să dirijăm cuantele emise de molecule spre a- celeași molecule. în acest caz toate vor funcționa. împreună. în același ritm. Mi-am pus întrebarea firească : energia radiată este suficientă pentru a le obliga să elibereze alte cuante ? Era nevoie de a alege substanțele potrivite și să învățăm să separăm moleculele emițătoare de cele absorbite.Pe scurt, drumul pe care îl aveam de urmat, împreună cu colegii mei, nu era cel mai ușor. Cel mai neplăcut lucru era că nimeni nu putea garanta că acesta si nu altul este drumul care va duee spre țelul dorit. Trebuia să pășim pe el cu convingere, cu încredere, pregătiți să efectuăm un milion de experiențe șj, totodată, gata ca în caz de eșec să recunoaștem că trebuie căutată altă cale. Așadar, experiențe si calcule, me- ditări-în 1953 am prezentat la Conferința unională primul raport cu privire la posibilitatea realizării de generatoare moleculare. La sfîrșitul anului 1954, pe baza unui fascicul de atomi de amoniac, au fost, în sfîrșit, realizate generatoare moleculare (masere). Astfel noi am silit moleculele să genereze unde radio. Este greu să ne imaginăm amploarea aplicațiilor lor. Așa, de pildă, ceasornice cu generatoare moleculara în loc de pendulă, dispunînd de o precizie uimitoare, sînt necesare la dirijarea navelor fluviale și aeriene ca și la bordul rachetelor cosmice.în toate acțiunile și lucrările lor, fizicienii de azi simt nevoia înaltei precizii. Q aproximație „mică" poate avea efecte derutante în cercetările al cărui „obiect" nu mai este a- tomul, ci nucleul lui sau o particulă elementară încă nedefinită.în cursul lucrărilor de laborator am reușit să pun la punct un „orologiu atomic" de foarte înaltă precizie. Nu trebuie să aveți niei o grijă ! Orologiile de felul acesta, pe ale căror cadrane optice se măsoară fracțiuni de timp atît de mici încit ar trebui să așteptăm vreo șapte mii de ani pentru a surprinde o secundă de întîrziere, nu sînt obligatoriu, rude cu bombele atomice. Dimpotrivă, am convingerea că, înzestrați cu instrumente de calitatea aceasta, oamenii, toți, vor înțelege ce aberație stupidă este războiul, ce competiții splendide li se oferă în munca pașnică pentru progres. Secunda exactă a omului de mîine, a omului din următoarele două-trei generații, deci a copiilor și a nepoților noștri, va fi mult prea valoroasă pentru a o pierde în certuri și litigii. Geodimetrele cu laser, orologiul atomic fac din etaloanele vechi niște obiecte care, în curînd, vor trece în domeniul arheologiei. Ceasornicele croite pe rotația diurnă a Pămîntului, în jurul axei sale, împărțite în ore, în minute, în secunde demodate, par a fi poștalioanele din secolul trecut pentru oamenii care vor zbura cu hipersonicul de mîine. Metrul etalon de platină este, în- tr-adevăr, foarte prețios și a însemnat enorm de mult pentru știința contemporană, dar pentru omenirea care-și făurește agreabile proiecte de turism interplanetar și ale cărei probleme de viață vor fi cel puțin complicate, milionimea de milimetru și de secundă au început să fie, de pe acum, valori notabile.Sînt profund convins că pînă în anul 2 000 laserul va deveni cel mai important domeniu al tehnologiei. Mi se pare important de subliniat că laserul trebuie folosit nu doar acolo unde el apare cu evidență posibil, ci acolo unde alte dispozitive sau instrumente sînt puțin eficiente.Aceste gînduri am ținut să le transmit prietenilor mei din România : celebritatea se află într-o strînsă corelație cu marile probleme pe care contemporaneitatea se străduiește să le rezolve. Doar cel care contribuie prin ceva la Înaintarea civilizației tot mai adine, pe cale pașnică, în era atomică, doar acela poate spera la sufragiile omenirii.

GELU R., București —
„Vă mulțumesc foarte mult pentru bunăvoința de 

care ați dat dovadă ocupîndu-vă de scrisoarea mea. 
Răspunsul dv. a constituit primul nostru contact, de 
care eu personal sînt foarte mulțumit. Știți, uneori 
oamenii simt ceva, intuiesc un anumit lucru, dar nu 
totdeauna acel ceva le este clar; atunci esie nevoie 
de alt om, fin psiholog și foarte bun cunoscător al 
oamenilor, care să facă puțină ordine, să pună „punc
tul pe i". Cam așa consider eu situația mea. Răspun
sul dv. a avut efectul unui revelator pentru un clișeu 
fotografic. Imaginile pe film existau și înainte de de
velopare, dar ele nu se puteau vedea! Anumite lu
cruri le intuiam, le „vedeam"; dv. mi-ați dezvăluit 
cîteva noutăți în legătură cu mine. Mi-ați ridicat cî
teva probleme care îmi vor solicita din plin voința 
pentru a le putea pune la punct. Acest lucru va duce, 
cred, la eliberarea de starea penibilă în 
pășind acest „prag critic".Dragă Gelu R., m-au bucurat aceste rînduri ou care îți începi scrisoarea a doua (cititorii își aduc desigur aminte, dumneata te plîngeai în rubrica noastră trecută de căderea sufletească pe care ai suferit-o oa urmare a trecerii de la viața lejeră de după absolvirea liceului, la regimul mai sever al vieții ostășești). M-a bucu- net fiindcă, făoându-ți radiografia comportamentului (îți lipsea obișnuința disciplinei, spuneam), „developed" filmul propriilor slăbiciuni ai reușit să vezi imaginile pe care trebuia să le vezi. Acesta este un lucru bun, în-, seamnă că slăbioîunea ta nu este atît de mare încât să te interzică tocenzură. cum spui, asupra voinței tale, deter- minîndu-te la a te lupta (cu tine, cu viața), atunci sfaturile mele s-au dovedit cu atît mai utile. Iți doresc succes !Partea a doua a scrisorii pe care ne-o trimiți de astădată ne convinge însă că mai este nevoie să ți se vorbească, să ți se ofere prilejul să meditezi la viață, la rolul tău ca tînăr, la atitudinea ta. Ne spui oă — recunoscîndu-ți lipsa acelei educații care să te facă capabil a înfrunta anumite greutăți — nu poate să nu te doară discrepanța dintre principii generale, unanim acceptate, și unele realități sau aspecte ale relațiilor din colectivul din oare faci parte (mici favoritisme, abateri de la disciplină în ciuda regulamentelor, meschine ( împăunări din partea unora etc.) și că toate acestea te mențin încă într-o „stare penibilă".; Dragă Gelu mă doare, la citind despre ceasta a ta tul că tu ai tuație imposibilă. Dimpotrivă. Se întîmplă să se formeze chiar și într-un

orbească, să-ți accesul la au- Dacă, după va acționa și

R., ceea oe rîndul meu, starea a- nu este fap- relata o si-

care sînt, de-

al tău astfel care oglindesc care diformeazăcolectiv ca de relații strîmb, principiile noastre. Dacă mă surprinde ceva însă este plînsul tău, „retragerea" însoțită de lamentații. Cine te-a în- tine că pevățat, oare, pe — o dată ieșit de băncile școlii — intrarea în viață va însemna o pătrundere spectaculoasă pe sub arcuri de trandafiri înfloriți de-a lungul unei „alei a perfecțiunii umane" ? Propunîndu-ne să construim o lume nouă, noi, socialiștii, comuniștii, avem în vedere tocmai a- oeste imperfecțiuni ale lumii, ale oamenilor, ale relațiilor dintre ei, așa cum le-am moștenit. Tu ai deschis ochii în această lume mai tîrziu, nu însă atît de tîrziu încât să ai pretenția că între timp „totul s-a schimbat", că oamenii au devenit cu toții buni, drepți, cinstiți etc., ou un cuvînt ideali.De ce-ți fac această teorie, «care sper să nu te plictisească ? Fiindcă aș vrea să te conving oă reacția normală din partea unui tînăr ca tine, ar fi

fost de „ieșire la bătaie" (cu arme urbane, desigur) în contra unor asemenea manifestări, a unui asemenea mod de a concepe viața, relațiile dintre oameni, și nu retragerea cu încă doi-trei („în spatele WC-ului“), la o discuție „indignată", dar care nu depășește efectul unei bîrfeli oarecare. Lumea „ale cărei singure greutăți" să fie izvorîte din „înălțimea aspirațiilor, din ordine și disciplină" și nu din „mizerii mărunte", cum spui, trebuie con
struită (iartă-mi cuvîntul poate prea grav I) și cu 
tine, Gelu R. E necesar tn această luptă și modul

săm în pace le producem cu voia sau fără voia noastră 
un rău prin jignirea lor ca OAMENI. Acești singuratici 
sufletește vor să aibă cui să se destăinuie, șoaptele lor 
devin adevărate urlete, dar pentru surzi urletul este 
șoaptă, destăinuirile nu aduc împlinirea, iar alinarea 
devine vizibilă acolo unde găsești cui să te destăinui. 
Prin rubrica de la OM la OM se face o punte între 
destăinuiri și ascultări, între înțelegere și năzuire... To
tuși, uneori apar și probleme minore. Cu permisiunea dv. 
voi căuta să dau unele răspunsuri proprii adresanților 
din ediția de sîmbătă 22 mai a.c.

Pentru Aida, județul Alba (care întreabă dacă o pro
fesoară mai în vîrstă se poate îndrăgosti de un elev, 
minor): Învățatul francez Brebaneville în „Studiul den- 
tiției" spune printre altele: „Elevii din clasa a VIII-a 
nu au schimbați toți dinții de lapte... Lăsați-i să și-i 
schimbe pînă ce vor sta singuri pe picioarele existenței 
(adică să aibă o calificare și un servici), iar pe urmă 
profesoara poate fi de N ani".

Pentru Voic-hița B„ județul Hunedoara : Aveți perfec
tă dreptate, minijupele-s drăguțe iar sexul puternic le

CURIERUL NOSTRU DE
I - -- - -  _____________________________________ _____________ ; . : _  

va interpreta acest gînd al meu ca un atentat la libertatea cuiva. Pe urmă m-am întrebat și eu, la ■ rîndul meu: dar dacă u- nul care ar vrea să se pooăiască e liber s-o facă, eu care n-aș vrea (căci, te asigur, nici mort nu m-aș lăsa... pocăit 1 Nici măcar nentru Lolobrigida ”-aș face-o...) eu de ce n-ar dispune de libertatea d - a spune acest lucru ? Dar, mă rog, să nu zici ot am vrut să te influențez !Cit privește situația gostei tale, ea este, tr-adevăr, tragică, chestia cu pocăitul eportantă. Nu ! Ci aceea că,
dra-în-Nu im-

De la OM la OM
tău de a te comporta alt
fel, critioa ta deschisă. Văicărelile nu sînt și nu pot fi un catalizator pentru o astfel de lume, nici retragerea „deoparte", iar așteptarea ca totul să vină de la alții, să le pregătească și să le ofere alții este, cel puțin într-o măsură, lașă. Mă crezi ?în ceea ce privește ajutorul pe care ți-1 putem da : treoi pe la redacție. Vom face totul ca să-ți găsești un drum.GABRIEL BREBAN, revizor, Baia Mare, str. Lăcătuș nr. 8 :

„Pe zi ce trece, rubrica „De la om la om" din „Scânteia tineretului" devine tot mai interesantă, cazurile și 
problemele dezbătute pun cazuri și probleme la rândul 
lor... Unele sînt înțelese, altele mai puțin, dar în fond 
toate nasc semne de întrebare. Omul ca o ființă sociabilă 
nu numiți material, ci și ca idee, vrea să-și ducă menirea 
existenței pe această cale care nu poate fi evitată... Nece
sitatea este la fel la fiecare OM ; prietenia este inevitabi
lă, este mai mult decit obsesie, este însăși viața. Sînt 
cazuri și cazuri cînd copiii voștri, frații voștri, cunoștin
țele voastre, colegii voștri — caută cu frenezie un prie
ten, adică un suflet căruia să-i destăinuiască acel clocot 
de trăire și căutare în prezent și viitor... Unele conjunc
turi vitrege stăvilesc acele unde să ajungă adresanților și 
atunci apare acea singurătate într-un cerc magic numită 
neputință, apare acel contratimp dintre năzuire și împli
nire. Singurătatea fiind o boală de o durere maximă este 
normal ca zvîcnetul acelor bolnavi să rupă ițele neputin
ței pentru a putea privi în voie lumea înconjurătoare... 
Dorința lor este de a se simți egali cu cei din jur, să 
fie înțeleși ca OAMJF.NI. Uneori, prin egoismul nostru 
sau indiferența noastră, trecem nepăsători pe lingă 
aceste cazuri și în loc să le facem un bine sau să-i lă-

adoră... Necazul este că uneori moda rămîne modă, iar minijupele nu știu să prepare nici măcar o supă sau o 
prăjitură, nu știu cit costă un kilogram de ceapă sau un 
litru de ulei... Iar sexul puternic nu știe să calce un 
pantalon, să coasă un nasture, sau să bată un covor.

Pentru K.L.K., Sibiu: Stimabile, cred că ți-ai făcut 
publicitate cu vîrf și îndesat prin intenția „faptă plină 
de omenie" de a te căsători cu o fată oarbă. Ai devenit 
nemuritor. Sînt cu 5 ani mai mare ca dumneata, deci 
pot da o părere : O fată oarbă prin faptul că nu are 
să te poată vedea „perfect sănătos" te va simți că ai 
suflet mic... Se va îngrozi la această constatare. Un om 
cu suflet mic nu-și dă seama că dragostea nu-i piesă 
de teatru... Trebuie să știi că nu-i admisibil să-ți bați 
joc de infirmitatea cuiva ; cum de nu știi că un infirm 
muncește de două ori mai mult ca dumneata, că nă
zuiește de două ori mai mult ca dumneata ? Ce contri
buție ai dumneata în faptul că ești „perfect sănătos" ? 
O fată oarbă oare nu ar fi vrut să fie și ea sănătoasă P

Aș vrea să-ți pot spune de la obraz că: o fată oarbă 
printr-o căsătorie cu un suflet mic ar face EA o faptă plină de omenie, și nu ar fi invers. Un om care suferă 
nu poate accepta să jignească pe un alt om. Pe cînd 
un om perfect sănătos trupește își permite să fie bădă
ran după ascunzișul unor inițiale (K.L.K.).

Cred, totuși, că vei avea curajul să-ți ceri scuze pen
tru gafa făcută".Ai umor, prietene revizor, și se pare că nu treci prin viață fără să privești în sufletele oamenilor.RUSU DRAGOȘ, Arad :

„Am împlinit frumoasa
cîteva luni am cunoscut o fată pe nume Gina, de care 
sînt foarte îndrăgostit. O iubesc din adîncul ființei mele 
ca un nebun. Pînă aici nimic neobișnuit, deși mai departe 
începe tragicul. Fata răspunde dragostei mele și este de 
acord să se căsătorească cu mine dar mi-a pus o condi
ție : să mă pocăiesc. Dacă nu, nu se va căsători cu mine. 
Acuma, eu nu mă prea pricep în secte de astea religioase 
și nu știu ce să fac".Stimate Dragoș, întrebarea ceput Liber

Ți-ai format și niște convingeri interesante. Ce ar fi să mai stăm de vorbă, prin scris sau altfel ?
vîrstă de 23 de ani. Acum

ta m-a pus la în- 
în încurcătură, 

este la noi să facă

fiecare ce vrea, de aceea dorind să-ți spun ce gîn- desc cu adevărat, mă întrebam dacă nu cumva se

încă, tu n-ai devenit pentru fată acel om fără de care să nu poată trăi, steaua ei, dumnezeul ei...
FERANTE CEZAR, 

Neamț :Dragă Ferante, ești omul pe care l-am înțeles cel mai puțin dintre toți câți ne scriu (și ne scriu mulți !). Ne spui că ai o soție „f. aventuroasă", adică, mai exact, o nevastă căreia îi place să cam dispară de-acasă, petrece ce petrece (pe unde și cu cine, ea știe...), iar atunci cînd te prinde pe picior greșit (adică ești absent) vinde tot din casă lăsîn- du-te gol pușcă, și se duce pînă toacă tot, și vine, și iar o ia de la capăt. Ajunseși și la închisoare („vreo 10 luni" „din cauza ei") — probabil băgași mîna în ceva parale oare nu-ti aparțineau — și, ingrata, nici măcar cu-n pachet n-a venit la penitenciar, în schimb ți-a mai vîndut încă o dată mobila, și dusă a fost...Dragă Ferante, ce suflet bolnav ai ? Ne faci de ris, zău așa, pe toți bărbații. Păi ducă-se pe pustii, să mai vîndă și mobila altuia, dacă s-o mai găsi vreunul tot așa de slab de înger !Aștept s-aud oă ai fost tare : pe-acolo, pe la Neamț, sînt multe fete, și frumoase și omenoase...
— y
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Cîteva cuvinte despre meciul
Desen

jUCflt
de : M. OPROIU

In fine ! Un film sănătos, cu
rat fără să fie duios, duios fără 
să fie lacrimogen, lacrimogen 
fără să fie vulgar... ce mai, un 
film ! Doi tineri se iubesc — ce 
minunat, ce-nălțător, ce tonic — 
trecind pește orice — hai să le 
spunem, deși nu erau — opre
liști. Singura dramă e — trebuie 
să fie una, căci viața e mai 
mult decit complexă, e cum bi
ne știți, multilaterală — că nu 
pot petrece concediul împreună 
din cauza unor neînțelegeri co

pilărești (deci tot umane). Dar 
totul, totul se rezolvă, chiar da
că nu mai au deloc concediu, 
căci, se știe, sentimentele n-au 
concediu, au muncă nenormată. 
In săli și în recent deschisele 

grădini de vară era o afluență 
de public și o participare spon
tan afectivă cum rar ne-a fost 
dat să constatăm. Toată lumea 
era emoționată pină la lacrimi ; 
plingeau actorii (bineînțeles pe 
ecran), plingeau spectatorii (e- 
vident, in stal)... A existat și un 
individ, rețineți, unul singur cu 

un aer sofisticat și intelectua- 
list care a rezistat in timp, dar 

a plecat umilit în plină pro
iecție. Au fost și scene, destul 
de multe, pe care nu le-am în
țeles, dar care ne-au plăcut. De 
ce oare ? Pescmpe muzica fru
moasă, sonorul la fel de frumos, 
mișcător chiar, vibrantele mo
dulații în la minor armonie etc. 
etc. Cînd vrea, și trebuie să 
vrea, iată că filmul, cinemato
grafia în special — poate ! Mai 
vrem !

tineri și mai puțin tineri 
gindim, oare ce am face 

ceeași situație ? Dar nu soluții 
de-a gata. O, nu, ne trebuie so
luții care să nu fie soluții (arfa 
filmului a dovedit că este în 
stare de așa ceva), ne trebuie 
un final care să fie începutul. 
Asta este ! Aici am vrut 
j’tng.
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Formula tip (care asigură o n 
necontestată probitate etico-pro- I 
fesională mai presțis de orice ■
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CUVINTE ÎNCRUCIȘATE
ORIZONTAL: 1) Ansamblu

arhitectural realizat de Brân
cuși tn 1937—1938 la Tg. J1U 
(2 cuv.). 2. Vasta operă a Iul 
C. Brâncuși. 3. - J-
măsură (pl.) — Se

lîndtatie de 
percepe la

„Coloana 
infinită"

V ari anta gri

dubiu).Rubrici obligatorii (a se com
pleta citet)

1. Titlul filmului (dacă se poa
te în original cu atit mai bine)• •

2.
3. 

nu
4.

confraților urmate de mici co
mentarii gen : „sîntem de a- 
ceeași părere mai aies cînd...", 
nu credem că... așa este, dar să 
nu uităm,...

5. Semnătura.Rubrici facultative
1. Dacă filmul e bun sau nu _
2. De citat două, trei din ur-I 

mătoarele expresii de sigur e- ■ 
feet : a) Mat multă lumină ! b) 
Qualis artifex pereo ! c) Pleca- 
t-am nouă din Vaslui... d) Spi
ritul mișcă materia ! e) cineast 
este fiecare cetățean care nu a 
reușit să demonstreze contrariul 
f) nu lăsati chibriturile pe mi
na nepricepuțllor g) vivat, ere-1 
scat, floreat ! (Ia nevoie pot fi | 
folosite toato aceste expresii)

3. O binevenită formulă de 
nai de cronică : „dar filmul 
cesta trebuie văzut".

Distribuția «
Dacă rulează pe ecrane sau

I
Se vor cita cîteva păreri ale I

lor ? Pînă cînd ? Ne trebuie 
oare numai astfel de filme ? Să 

nu ni se spună că finalul Iasă 
să se vadă o perspectivă opti
mistă. pentru că ne putem În
treba : totul, absolut totul, e bi
ne cind se 
Mira-m-aș !

Desigur, 
ori numai I 
put, viața i 
reu înainte. E un sens unic pe 

care fluctuațiile sentimental-gi- 
ratorii nu-1 pot altera. Deloc. 
Doi tineri care se iubesc e o 
temă veche in film. Aș îndrăzni 
să amintesc că e mai mult de- 
cii o temă — este un motiv. 
Pericolul vine de-acolo că e un 
motiv deschis tuturor interpre
tărilor. Si bune și rele. Absolut 
tuturor.

Motiv sau temă, nu asta-1 
principalul acum, ne trebuie 
soluții, finalizări de la care toți, 
vîrstniei si mai puțin virstnici,

IA lucra pămîntul — Cartea 
lui Mircea Deac „Constantin 
Brâncuși — Liceul Industrial. 
3. Celebră sculptură aparțl- 
ntnd Iul Brăncușl (1908 Cra
iova) — Culoarea pietrei. 4. 
Atîrn — Fată — Poezie închi
nată lui Brâncuși (pl.). 5. 
Traian Coman — Se încurcă 
uneori — Au realizat fundația 
Ia „Coloana fără sftrșit" 
(sing.). 6. Constantin Brâncuși 
— De origină mongolică 
7. In centru Alecsandri 
Chip de femele realizat 
Brâncuși In mal multe
rlante. 8. In pietre — Pictor 
român, autorul tabloului „în
toarcere de la sapă". 9. 
Incursiuni — Caricaturist ro
mân. 10. Coloana brâncușla- 
nă — Moft. 11. Poftește — 
Sugerată de Brâncuși . tn 
sculptura „Cocoșul saluttnd 
soarele- (1924) — Marin An-

unele muzee. 4. Sală de odi
nioară — La început diplo
mat. 5) Tar „întors- — Cute- 
re ! — Bunica Iul C. Brâncuși 
(reg.). 6. Descrețesc frunțile
— Găzduiește lucrarea iui 
Brâncuși „Timiditate". 7. 
Dreaptă ca Cdloana infinită 
(reg. pl.) — Satul de baștină 
al marelui nostru artist. 8. In
trarea în lume — Localitate 
pe Vglea Prahovei — Are ! 9. 
întreprinderea Minieră Co- 
măneștl — Nume de fată. 10 
Ansamblu arhitectural asemă
nător cu al lui Brâncuși Inti
tulat tot „sărutul". 11 Operă 
a Iul Brăncușl datată, Paris 
1924 — Creangă. 12. Lucrare a 
lui Brăncușl din 1918 (Flla- 
delfla) — sculptură datată 1912 
Houston.

I
bine ?termină cu 

!
nici un final 
trist, nu e de 
merge mereu

I
I1. I. ALEXANDRU

de
va-

tragic, 
conce- 
și me-

fi-
a-Cronichete model de CORNEL RADU CONSTANTINESCU și TUDOR STANESCUVERTICAL : 1. Muzeul Ba

natului — In această lucrare, 
Brâncuși redă atitudinea ex- 
nvesivă a copilului (1907).

(Pl)



Vizita delegației române, conduse de tovarășul
Hlicolae Ceaușescu, in R.D. Vietnam ste

(Urmare din pag. 1)Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, viceprim-minis- tru și ministru al afacerilor externe, cu soția sa, Pham Thi Xuan Tu, Nguyen Dang Hanh, ambasadorul R.D. Vietnam la București, și de alte persoane oficiale, este salutată cu urale și ovații. Răsună prelung sirenele vapoarelor din port.La debarcader se află ancorată nava Bach Dang, care a arborat marele pavoaz: pe cele mai înalte catarge flutură în bătaia brizei tricolorul românesc și drapelul vietnamez. Comandantul navei prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu,

celorlalți oaspeți raportul, in- vitîndu-i șpoi să urce la bord pentru o croazieră în apele Golfului Ha Long, una din cele mai încîntătoare regiuni ale Vietnamului. Minute în șir, se scandează Vietnam — Rumâni muon nam (Trăiască prietenia româno- vietnameză !). De pe puntea superioară, conducătorul delegației române și celelalte personalități române și vietnameze răspund aclamațiilor mulțimii, fac semne prietenești.Nava oficială, escortată de vase ale flotei maritime militare a R.D. Vietnam, părăsește Haifongul îndreptîndu-se în largul golfului. Pe o întindere

de apă de 2 000 km pătrați sînt presărate cîteva mii de insule de cele mai diverse și bizare forme, în care imaginația populară a descoperit elefanți și dragoni, pînze de corăbii și pagode. Spectacol natural de o neasemuită frumusețe și grandoare, Ha Long-ul, pămînt vietnamez, se relevă, totodată, ca o expresie strălucită a luptei milenare a oamenilor acestor locuri pentru o viață liberă și independentă. Apele și stîncile Ha Long-ului au fost martore ale unor victorii răsunătoare repurtate în bătăliile duse împotriva invadatorilor străini de-a lungul secolelor.

Din largul golfului se zăresc în depărtare contururile localității Hongai, unul din principalele centre miniere ale țării. Fîșia de coastă care trasează golful, încătușează filoane groase de zăcăminte de huilă și antracit. Omul a ținut să dea aici o replică demnă minunii Ha Long-ului, imaginînd o arhitectură pe măsura peisajului natural.In cursul croazierei, nava o- ficială a întîlnit în apele golfului numeroase jonci pescărești care au salutat prin înclinarea pînzelpr persoanele oficiale române și vietnameze.

Premierul Canadei l-a 
primit pe Corneliu Mănescu

LUCRĂRILE CONGRESULUI

Dineu în cinstea delegației româneSeara, la Haifong, Comitetul orășenesc de partid și Consiliul administrativ al orașului au oferit un dineu în cinstea delegației de partid și guvernamentale române, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au luat parte primul ministru Fam Van Dong și alte oficialități vietnameze.în timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, au rostit toasturi tovarășii Tran Kiem și Nicolae Ceaușescu.în toastul său, tovarășul Tran Kiem a spus :Stimate tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu,Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși din delegația de partid și guvernamentală română,Stimate tovarășe prim-mi- nistru Fam Van bong,Dragi tovarăși și prieteni,Sîntem deosebit de bucuroși și este pentru noi o mare cinste de a primi astăzi delegația de partid și guvernamentală română, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, care vizitează portul Haifong. Pentru orașul nostru, acest e- veniment constituie o încurajare și o amintire de neșters.Folosim această ocazie pen

tru a vă adresa, în numele Comitetului orășenesc de partid și al Consiliului popular administrativ orășenesc Haifong, un salut călduros, dumneavoastră, tovarășe secretar general, și tovarășă Elena Ceaușescu, tuturor tovarășilor din delegația română și vă rog să transmiteți poporului român, populației din Municipiul Constanța salutul cel mai călduros din partea populației o- rașului nostru.Propun tovarășilor și prietenilor noștri să toastăm pentru ca poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, să obțină succese și mai. mari în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, în înfăptuirea ho- tărîrilor celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român !Pentru solidaritatea și prietenia dintre poporul român și poporul vietnamez ; în sănătatea tovarășului președinte Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu ; în sănătatea tovarășilor din delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România ; în sănătatea tovarășului prim- ministru Fam Van Dong și a tuturor tovarășilor și prietenilor prezenți aici !Răspunzînd, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :

Stimate tovarășe Fam Van Dong,Stimate tovarășe Tran Kiem,Dragi tovarăși și prieteni,Este pentru noi o deosebită plăcere că, vizitînd Republica Democrată Vietnam, am avut posibilitatea să vizităm și Hai- fong-ul, să cunoaștem atît munca locuitorilor acestui port, cit și frumusețile de pe aceste meleaguri.Aș dori să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor orașului Haifong, care a avut mult de suferit de pe urma războiului, un salut călduros din partea mea, a tovarășei mele, a delegației noastre, din partea locuitorilor Constanței și întregului nostru popor.Am văzut că aviația americană a bombardat și a produs multe stricăciuni întreprinderilor. clădirilor de locuit, a adus multe suferințe populației din Haifong ; dar, în ciuda a- cestora, Haifongul — ca întregul popor vietnamez — a ținut sus steagul luptei, și acum muncește cu succes pentru a reface tot ceea ce a fost distrus de agresori prin politica lor dusă în Indochina. Noi vă felicităm din toată inima pentru lupta dumneavoastră, pentru activitatea pe care o depuneți acum pentru refacerea cit mai grabnică a întregii activități din oraș. Exprimăm deplina solidaritate a poporului nostru cu lupta dumneavoastră, a poporului vietnamez — și sîntem siguri că veți învinge pentru că lupta dum-
TELEGRAM

neavoastră este o luptă dreaptă.Puteți fi siguri, dragi tovarăși, că, la fel ca și pînă acum, poporul român va dezvolta solidaritatea sa cu poporul vietnamez, îi va acorda întregul său sprijin în lupta pentru obținerea victoriei, pentru asigurarea dezvoltării independente a patriei sale.Am saluta cu căldură stabilirea de relații de colaborare între portul românesc Constanța și portul Haifong și, desigur, în acest sens, aș invita o delegație din orașul dumneavoastră, în frunte cu primul secretar, să viziteze România și. deci, și portul Constanța pentru a stabili asemenea relații.Propun un toast în sănătatea primului ministru al R.D. Vietnam, tovarășul Fam Van Dong, în sănătatea primului secretar al municipiului Haifong, tovarășul Tran Kiem. pentru dezvoltarea colaborării între România și Republica Democrată Vietnam, pentru victoria poporului vietnamez și a tuturor popoarelor din Indochina !Toasturile au fost subliniate cu vii și puternice aplauze.în cursul serii, delegația de partid și guvernamentală română s-a înapoiat la Hanoi.Reportajul a fost realizat deION MARGINEANU ROMULUS CAPLESCU CORNELIU VLAD
E

Vineri la prînz. primul ministru al Canadei. Pierre Eliott Trudeau, l-a primit pe ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. Corneliu Mănescu. La convorbirea care a avut loc, desfășurată într-o atmosferă cordială. a luat parte și secretarul de stat pentru afacerile externe al Canadei. Mitchell Sharp.Ministrul canadian ne-a declarat că, in cadrul întrevederii, primul ministru al Canadei a apreciat pozitiv eforturile României de a-și aduce o contribuție proprie la viața internațională ; de asemenea, el și-a exprimat speranța că România și Canada pot colabora pentru îmbunătățirea climatului internațional.Vineri dimineața, s-au încheiat convorbirile, începute miercuri, între ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, și secretarul de stat pentru afacerile externe al Canadei, Mitchell Sharp. Convorbirile au avut ca principală temă, stadiul actual și perspectivele dezvoltării relațiilor multilaterale dintre România și Canada. A fost efectuată, de asemenea, o trecere în revistă a problemelor internaționale actuale. Ministrul român și omologul său canadian au expus pozițiile țărilor lor față de aceste probleme.Cei doi miniștri ai afacerilor externe au apreciat pozitiv progresele înregistrate pină în prezent pe calea dezvoltării procesului de destindere în Europa și au subliniat necesitatea adîn- cirii acestui proces, spre binele popoarelor din această zonă, în interesul securității europene și al păcii în lume.Ministrul de externe al României și secretarul de stat pentru relațiile externe al Canadei și-au reafirmat convingerea privind necesitatea unor măsuri concrete pentru stingerea foca-

relor de război existente în diverse zone ale globului și soluționarea lor în conformitate cu normele unanim recunoscute ale dreptului internațional și cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite.Corneliu Mănescu a avut apoi o întrevedere cu liderul majorității guvernamentale din Senat, Paul Martin.în aceeași zi, ministrul afacerilor externe al României a oferit un dejun în onoarea secretarului de stat pentru afacerile externe al Canadei. Au participat memb.î ai guvernului, senatori, deputațl ai Camerei Comunelor, precum și persoanele care l-au însoțit pe ministrul român. Cei doi miniștri de externe au rostit toasturi în care au salutat evoluția pozitivă a relațiilor româno-canadie- ne și și-au exprimat dorința de a folosi posibilitățile existente și a explora noi căi pentru lărgirea acestor relații, in folosul celor două țări și popoare.

CONFERINTA 
ADMINISTRATIVA 

MONDIALĂ 
DE TELECOMUNICAȚII 

SPAȚIALE

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, șeful 
delegației Partidului Comunist și a guvernului Republicii Socia
liste România, care face o vizită de prietenie în Republica Demo

crată VietnamȘtirea că o delegație a Partidului Comunist și a guvernului Republicii Socialiste România, condusă de Excelența Voastră, se află în vizită de prietenie în Republica Democrată Vietnam, ne bucură foarte mult. în numele populației, al Frontului Național de Eliberare și al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, adresăm Excelenței voastre, membrilor delegației cele mai călduroase salutări.în momentul in care imperialiștii americani, cu toate înfrângerile grele, continuă cu încăpățînare să prelungească șj să intensifice extinderea războiului de agresiune în țările din Indochina, vizita delegației de partid și guvernamentale române în nordul iubit al patriei noastre este o manifestare strălucitoare a prieteniei și solidarității de luptă dintre poporul român și poporul vietnamez, stimulent puternic pentru armata și populația sud- vietnameză, însuflețite de hotărîrea de a-j învinge definitiv pe imperialiștii americani agresori.în lupta dreaptă împotriva imperialismului american, pentru salvarea țării sale, populația noastră sud-vietnameză s-a bucurat întotdeauna de sprijinul călduros și ajutorul prețios acordate de Partidul Comunist, guvernul și poporul frate român. Cu acest prilej, vă rugăm, domnule președinte, să transmiteți Partidului Comunist, guvernului și poporului frate român, recunoștința sinceră a populației, a Frontului Național de Eliberare și a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.Populația noastră sud-vietnameză, care se îndreaptă spre victorie, cu hotărîrea sa de fier, mobilizată și stimulată deosebit de puternic, bucurindu-se de sprijinul și ajutorul prețios al poporului român, al popoarelor progresiste din întreaga lume, este hotărită ca. împreună cu confrații săi din nord, umăr la umăr cu popoarele frățești din Cambodgia și Laos, să-i nimicească pe agresorii americani și să ducă lupta împotriva imperialismului american pentru salvarea națională din fiecare țară din Indochina, pină la victoria totală.Vă adresăm sincere urări de sănătate dumneavoastră și membrilor delegației.Fie ca vizita de prietenie a delegației de partid șl guvernamentale române să obțină rezultate frumoase !Fie ca prietenia și solidaritatea de luptă dintre poporul vietnamez și poporul român să se întărească în veci !
Avocat NGUYEN HUU THO, 
președintele Prezidiului Co
mitetului Central al Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud

HUYNH TAN PHAT, 
Președintele Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud

Vietnamul de Sud, 16 iunie 1971
„Salutăm călduros

Toate ziarele centrale vietnameze consacră în continuare spații ample reflectării vizitei delegației române. Cotidianul „Nhan Dan", organ al Comitetului Central, al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, publică reportajul zilei a doua a vizitei sub o manșetă în limbile vietnameză și română : „Salutăm călduros delegația de partid și guvernamentală română, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care se află în vizită în Vietnam !“ Sînt ilustrate pe larg aspecte ale primirii călduroase pe

care populația vietnameză o face oaspeților români pretutindeni, în capitală și în țară.Ziarul „Quan Doi Nhan Dan“, organ al Armatei Populare a Republicii Democrate Vietnam, scrie în comentariul referitor la vizită : „Poporul nostru se bucură de succesele mari obținute de poporul român sub conducerea partidului său comunist. Marile victorii în opera de construire a socialismului, în dezvoltarea industriei, în cooperativizarea agriculturii, în ridicarea nivelului de trai al populației sînt o expresie strălucită a muu-

Domnului NGUYEN HUU THO,
Președintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului 

Național de Eliberare din Vietnamul de Sud

Domnului HUYNH TAN PHAT,
Președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu al 

Republicii Vietnamului de Sud. Doresc să vă exprim vii mulțumiri pentru mesajul de prietenie și bunele urări pe care n| le-ați adresat în numele populației, al Frontului Național de Eliberare și al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud cu ocazia vizitei delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România în Republica Democrată Vietnam.Poporul român urmărește cu deosebită simpatie lupta populației și a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud. ca și a popoarelor cambodgian și laoțian. împotriva intervenției imperialismului american, se bucură din inimă de fiecare succes pe care îl obțin in lupta pentru salvarea națiqnală, pentru libertate și independența patriei.Poporul nostru, care a avut multe de suferit în trecut de pe urma dominației și asupririi străine, înțelege și susține activ lupta voastră dreaptă, acordă poporului vietnamez întregul său ajutor material și moral.România susține în mod ferm propunerile în zece puncte ale Frontului Național de Eliberare și inițiativa în opt puncte a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, apreciind că ele constituie o bază realistă pentru soluționarea politică a conflictului din această zonă cu respectarea drepturilor legitime ale poporului vietnamez, a intereselor păcii și securității în Asia de sud-est și în întreaga lume.Știm că în lupta sa poporul vietnamez are de înfruntat mari greutăți, un adversar înzestrat cu o puternică tehnică militară. Avem însă deplina convingere că, luptîn'd cu hotărâre, poporul vietnamez va obține victoria și își va putea organiza viața potrivit voinței și aspirațiilor sale naționale, fără nici un amestec din afară. România sprijină neabătut lupta voastră dreaptă, se pronunță cu hotărîre pentru încetarea războiului șl retragerea totală și necondiționată a trupelor americane din Vietnam și din întreaga Indochină, astfel ca popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian să fie lăsate să-și rezolve singure problemele, fără nici un amestec din afară. Vă asigurăm că în lupta dumneavoastră împotriva imperialismului american, pentru apărarea independenței și libertății patriei, veți avea întotdeauna în poporul român un aliat și un prieten de nădejde.
NICOLAE CEAUȘESCU,

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

delega fia română!"
cii harnice și creatoare a clasei muncitoare și poporului român.Poporul și forțele armate populare vietnameze mulțumesc sincer poporului frate român pentru sprijinul și a- jutorul prețios acordate. Sîntem încredințați că vizita de prietenie în țara noastră a delegației de partid și guvernamentale române va consolida și dezvolta și mai mult solidaritatea și prietenia statornicite de multă vreme între popoarele celor două țări — Vietnam și România".

Sub titlul „Salutăm pe solii României frățești", ziarul „Hanoi Moi", organ al Comitetului de partid Hanoi și al Consiliului administrativ al capitalei, publică, la rîn- dul său, un editorial în care se arată : „în numele poporului din întreaga țară, populația Hanoiului este deosebit de bucuroasă să-i întîmpine pe scumpii noștri oaspeți, care au adus poporului nostru, populației capitalei, sentimentele de solidaritate prietenească și sprijin călduros ale celor 20 000 000 de frați români".

Cuvîntul 
delega

tului 
românîn cadrul lucrărilor conferinței administrative mondiale de telecomunicații spațiale ce are loc la Geneva, delegatul român, Ion Pah, luînd cuvîntul pe marginea raportului prezentat de comisia de verificare a deplinelor puteri, a contestat mandatul emisarilor ciankaișiști, arătînd că reprezentanții legitimi ai Chinei nu pot fi decît reprezentanții guvernului Republicii Populare Chineze. Delegatul român a cerut invalidarea deplinelor puteri ale trimișilor de la Saigon, subliniind că singurul în drept să reprezinte Republica Vietnamului de sud este Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. El a contestat, de asemenea, deplinele puteri ale delegației Coreei de sud, relevînd că această delegație nu este în drept să reprezinte Coreea.

VIZITA DELEGAȚIEI 
M.A.N. IN R.F.G.In continuarea vizitei oficiale în Republica Federală a Germaniei, delegația Marii Adunări Naționale, condusă de tovarășul Ștefan Voitec, președintele M.A.N., a fost vineri oaspete al orașului Miinchen, capitala landului Bavaria.Deputății români au făcut o vizită președintelui Landtagului Bavariei, Herbert Hanauer, cu care s-au întreținut cordial. Au fost evocate aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și activitatea parlamentară din cele două țări.Președintele Landtagului a o- ferit apoi un dejun în cinstea delegației Marii Adunări Naționale.După-amiază, delegația română a făcut o vizită la sediul firmei specializate în tehnica frigului „Linde", cu care România întreține relații de colaborare încă din anul 1907. Membrii Consiliului de administrație au dat ample explicații parlamentarilor români asupra activității firmei.In continuare, deputății români. care sînt însoțiți de ambasadorul României în R.F. a Germaniei, Constantin Oaneea, au vizitat șantierul olimpic din Miinchen.

Urho Kekkonen 
a primit 

un grup de 
ziariști româniVineri după-amiază, președintele Finlandei, Urho Kekkonen, a primit grupul de ziariști români care întreprind o vizită în această țară. Cu acest prilej, președintele Kekkonen s-a referit la relațiile în continuă dezvoltare dintre Finlanda și România, precum și la unele probleme privind situația internațională.în timpul șederii lor în Finlanda, ziariștii români au fost primiți, de asemenea, de primul ministru, Ahti Karja- lainen, și de ministrul de externe, Vaino Leskinen.

Ministrul de externe 
chilian despre vizita sa 
în unele țări socialiste

După întoarcerea în patrie ministrul chilian al afacerilor 
externe, Clodomiro Alnieyda, a ținut o conferință de presă în 
cadrul căreia a evocat unele aspecte ale vizitei pe care a în
treprins-o recent în opt țări socialiste, între care și Româ
nia.Această călătorie, a spus Al- meyda, ilustrează politica urmată de guvernul Unității Populare și demonstrează dorința sa de a întreține bune relații cu țările socialiste, care în trecut erau menținute doar în mod formal. Convorbirile purtate la un înalt nivel s-au soldat cu semnarea unor acorduri; ele au evidențiat posibilitățile pe care le oferă în prezent relațiile dintre Chile și aceste țări.Vizita, a relevat Clodomiro Almeyda, a avut ca scop realizarea unor proiecte comune de dezvoltare, a unor acorduri de cooperare în acest domeniu, în

mod expres, în domeniul industrial, și totodată, acordarea de ajutor științific și tehnologic Republicii Chile.S-a constatat, totodată, o identitate a punctelor de vedere chiliene în sfera politicii externe cu cele ale țărilor vizitate, îndeosebi în problemele Asiei de sud-est și ale Orientului Apropiat, a spus în continuare ministrul chilian. Popoarele din Indochina și Orientul Apropiat trebuie lăsate să-și hotărască viitorul în raport cu propriile lor interese, fără nici un amestec din afară.
Electoratul britanic a ales joi, în alegerile parțiale desfășu

rate în circumscripția Hayes Harlington (Sussex), pentru ocu
parea locului rămas vacant în Camera Comunelor în urma de
cesului lui Arthur Skeffington (laburist), tot un candidat a] 
partidului lui Wilson.

Dacă această victorie n-a surprins, ea fiind scontată în cercu
rile politice, alegerile legislative parțiale de joi evidențiază o 
deplasare substanțială de voturi în favoarea partidului de opo
ziție, care a cîștigat acum cu un avans de 16,5 la sută față de 
10 Ia sută în alegerile precedente. In circumscripția Hayes, can
didatul partidului laburist a obținut 10 479 voturi, dublind vic
toria partidului său, realizată în alegerile generale din iunie 
1970. în schimb, procentajul de voturi obținute de candidatul 
conservator a scăzut de la 41,2 la 25,3 la sută.

Victoria laburistă, apreciază observatorii, reflectă, se pare, 
opinia majorității alegătorilor englezi pe plan național. Un son
daj, publicat de „Daily Telegraph", arată că avansul partidului 
laburist în fața conservatorilor este acum de 18 la sută.

REDACȚIA si ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Sctnteii". Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fao la ofioiile poștale și difuzoril din întreprinderi șl instituții.

AL HU LEAVineri, au continuat la Berlin lucrările Congresului al VIII- lea al P.S.U.G.Delegații au adresat o scrisoare lui Walter Ulbricht, u- rîndu-i însănătoșire grabnică, pentru a-și putea relua munca în colectivul de conducere al partidului și ca președinte al Consiliului de Stat.în ședința de dimineață, Willi Stoph, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, a prezentat raportul asupra proiectului de directive ale celui de-al VIII- iea Congres al P.S.U.G. privind planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale a R.D. Germane în anii 1971—1975.Proiectul de directive a constituit, în prealabil, obiectul u- nor largi dezbateri în întreprinderi, colective de muncă, în presă.Obiectivele fundamentale ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1971—1975, a arătat raportorul, le constituie creșterea venitului național cu 26—28 la sută, sporirea producției industriale de mărfuri cu 34—36 la sută și ridicarea nivelului productivității muncii în industrie cu 35—37 la sută. Principala atenție va fi acordată creșterii în continuare a nivelului de trai material și cultural al poporului.Practicarea unei agriculturi intensive, în special pe calea chimizării, mecanizării complexe, ameliorărilor funciare constituie un aspect esențial al dezvoltării proporționale planificate a economiei naționale a R.D.G.In continuare, vorbitorul a a- rătat că una din principalele sarcini o constituie creșterea puterii de export a R.D.G. Se prevede o lărgire considerabilă a schimburilor de mărfuri cu țările membre ale C.A.E.R., precum și cu alte țări socialiste. în perioada 1971—1975, R.D.G. își va mări comerțul cu statele a- rabe, cu țări din Africa, Asia și America Latină. De asemenea, se va dezvolta comerțul exterior cu statele capitaliste industriale, inclusiv cu R.F.G., pe baza egalității în drepturi.

AL P.S.U.G.Referindu-se la situația din Europa, Willi Stoph a arătat că R.D.G. militează consecvent pentru stabilirea de relații normale pe baza dreptului internațional cu țările cu care nu are încă asemenea relfații. El s-a pronunțat pentru ratificarea cît mai grabnică a tratatelor încheiate de U.R.S.S. și R.IJ. Polonă cu R.F. a Germaniei.In cadrul discuțiilor pe marginea proiectului de directive, delegații s-au referit la succesele obținute în diverse ramuri ale economiei naționale a R.D.G., pe plan social și cultural, la sarcinile privind traducerea în viață a obiectivelor actualului cincinal.Congresul a fost salutat de șefi ai unor delegații străine ale partidelor comuniste și muncitorești de peste hotare.Lucrările congresului continuă.
0 declarație a 

generalului MinhGeneralul Minh, unul din autorii loviturii de stat ce a dus Ia răsturnarea lui Ngo Dinh Diem, a rostit un discurs în care a afirmat că Vietnamul de sud, pentru a-și obține libertatea și a trăi în democrație, trebuie să aibă „un guvern puternic și onest, reprezentînd o cauză justă, guvern capabil să transforme rapid societatea, să înfăptuiască unitatea națională, unirea religiilor și să cîș- tige încrederea și sprijinul poporului", transmite agenția France Presse. El a arătat, totodată, că „guvernul actual nu se bucură . de încrederea poporului și, deși se vorbește despre pace, este în esență înspăi- mîntat de ea". Pe de altă parte, a continuat generalul Minh, cu cît se va prelungi mai mult războiul, cu atît regimul actual va deveni mai opresiv, mai divizat, mai corupt și mai nedrept, economia se va apropia mai mult de faliment".
ÎNSEMNĂRI

__ DIN. &ĂP. MONGOLĂ' '1

Pentru oricine călătorește 
prin Mongolia devine evi
dent că un element de prim 
ordin al dezvoltării econo
miei naționale îl constituie 
ramurile tinerei industrii 
create în republică. Există 
statistici grăitoare în aceas
tă privință și cercetătorul de 
specialitate poate desprinde 
lesne concluzii elocvente ur
mărind curbele ritmului de 
creștere a producției indus
triale globale. Analiza fon
durilor fixe de producție, a 
indicilor sporirii permanente 
a investițiilor capitale. lăr
girea posibilităților dezvol-

bilă, un nucleu de cărbune 
ramificat în vine prelungi, de 
grosimi variabile între 7 și 
40 m. Calculată pentru o ca
pacitate de 1 milion t anual, 
exploatarea de cărbune de Ia 
Șarîngol și-a atins, în ultimii 
doi ani, parametrii proiectați, 
progresînd treptat de Ia 
250 000 t în 1905 pînă Ia a- 
proape 800 000 t în 1968. 
Din punct de vedere al eco
nomicității, rezultatele 
nute aici sînt un succes 
discutabil. Cheltuielile 
producție au scăzut fără 
trerupere, prețul de cost 
tonei extrase fiind astăzi
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tării producției mărfurilor 
de consum, creșterea în mai 
puțin de un deceniu, de pes
te patru ori, a volumului 
producției industriale globale 
calculată pe cap de locuitor, 
mărturisesc dimensiunile 
liticii de industrializare.

Există în ansamblul
asemenea analize, un element 
capital — baza energetică. 
Foamea de energie a indus
triei, consumul sporit, de la 
au Ia an, de curent electric 
și de combustibili, sînt ca
racteristice și pentru econo
mia R. P. Mongole. în 1970 
întreprinderile energetice și 
de combustibil și-au sporit 
producția în comparație cu 
anul anterior cu trei Ia sută. 
Consumul sporit de cărbune 
este acoperit integral din re
surse interne, cele două ex
ploatări miniere, Nalaica si 
Șarîngol, — prima cu o ca
pacitate de 600 000 t anual, 
cea de-a doua cu rezerve 
mult mai mari, valorificînd 
zăcăminte nu numai foarte 
bogate, ci și de o calitate re
marcabilă.

Exploatarea de la Șarîngol 
pe care am văzut-o este, de 
fapt, o carieră de suprafață. 
Un crater enorm sub malu
rile căruia șerpuiesc dru
muri. Autocamioane de 10 t 
coboară și urcă. Straturile dc 
cărbune, dezgolite de sub 
învelișul de pămînt, elibera
te din presiunea enormă a 
chingilor scoarței, 
parcă în zorii zilei, 
cinci ani de cînd a 
exploatarea, cupele 
toarelor au înlăturat 
milioane mc de pămînt dînd 
la iveală o bogăție incalcula-

enormă 
fumegă 
în cei 
început 
excava- 
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aproape 50 la sută mai mic 
decît cel din faza inițială.

La mai .puțin de doi kilo
metri de exploatare, așezată 
sub dealurile atît de ciudate 

un 
ale 

mica așezare a 
' i ca- 

în

și, în același timp, cu 
subsol atît de bogat,
Mongoliei, _____
celor care lucrează la 
rieră strălucește cochetă, 
scurtă vreme zăcămîntul de 
cărbune de la Șarîngol a a- 
tras aproape 7 000 de oameni 
pentru care au fost înălțate 
blocuri de locuințe, o școală 
de zece ani unde învață 900 
dc elevi, un spital cu 130 de 
paturi, cămine de zi pentru 
copiii salariaților minei, gră
dinițe, un teatru de vară, o 
casă de cultură, magazine, 
un restaurant. Casa de cul
tură ocupă un loc de seamă 
în viața locuitorilor așezării. 
Mi-am petrecut o seară acolo 
și cu prilejui acesta am cu
noscut un grup de animatori 
ai activității artistice de 
masă, format din tineri care 
lucrează la exploatare. Un 
inginer organizase și o for
mație muzicală restrînsă — 
saxofon, j____2____ ,
baterie — adăugate 
mentelor tradiționale : 
bur, hucir, șanz. De cîteva 
ori pe săptămînă sala de 
spectacole a casei de cultură 
este literalmente arhiplină. 
Oamenilor le place să rîd.î, 
să glumească, să cînte și sînt 
receptivi la mimica hazlie a 
interpreților de pe scenă. A- 
ceastă așezare minieră este 
semnificativă pentru noul 
peisaj al Mongoliei.

organizase și o for-

acordeon, trompetă, 
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