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lată trei dintre tinerii fruntași în economii de metal de la Șantierul Naval Oltenia: Manta Nico-
lae-lăcătuș, Nifă Nicolae-strun gar și Marin T. Marin-tîmplar. Foto : I. CUCU

DJAKARTA 11 De la trimi
sul special Agerpres Ion Gălă- 
țeanu.

Joi s-a înapoiat la Djakarta 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej care împreună cu pre
ședintele Sukarno și tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Cor- 
neliu Mănescu au făcut o călă
torie de șase zile prin Indone
zia, vizitînd orașele Bogor, 
Bandung, Djokdjakarta și 
insula Bali. In timpul călăto
riei, înalții oaspeți au fost în
soțiți, de asemenea, de Ichsan, 
secretar de stat, Suharto, mi
nistrul comerțului, Prijono, 
ministrul înv ățămîntului și 
culturii, Kadarusman, procu
ror general, Ahem Ernin- 
gradjo, ministrul muncii, și 
Sukrisno, ambasadorul extra
ordinar al Indoneziei la Bucu
rești.

Da ora 9,30 avionul prezi
dențial a părăsit aeroportul 
Tuban, din apropierea orașu
lui Den Pasar, plecînd spre 
capitala Indoneziei.

Pe aeroport se aflau guver-

Gheorghe
natorul provinciei Bali și alte 
oficialități care au urat drum 
bun oaspeților.

Garda aliniată pe aeroport 
a prezentat onorul. S-au in
tonat imnul de Stat al R. P. 
Romine și al Republicii Indo
nezia. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și dr. Sukarno 
au trecut în revistă garda de 
onoare.

Miile de locuitori de pe in
sula Bali aflați pe aeroport au 
aclamat pentru prietenia ro- 
mino-indoneziană. înalții oas
peți au trecut printre două 
rînduri de tineri și tinere în 
frumoase costume de sărbă
toare balineze, care i-au pri
mit cu o ploaie de petale de 
flori.

Gheorghiu-Dej în cinstea dr. Sukarno
La ora 12, avionul a aterizat 

pe aeroportul Kemajoran din 
Djakarta. Oaspeții au fost în
tâmpinați de membri ai guver
nului, deputați ai parlamentu
lui, reprezentanți ai vieții ar
tistice și culturale din capitala 
Indoneziei.

Apoi coloana de mașini ofi
ciale s-a îndreptat spre pala
tul de reședință.

La palatul de reședință Ista- 
ra Negara, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer au primit vizita 
unor reprezentanți ai Frontu
lui național, precum și ai 
Partidului Național, Partidului 
Comunist, ai Centralei Sindi
cale Sobsi, organizațiilor ță
rănești „Tani Marhaen“ și

„San Tani Indonesia'’, Aso
ciațiile de prietenie Indonezia- 
Romînia.

In numele Asociației de 
prietenie Indonezia-Romînia, 
ing. Partosedono a arătat că 
primirea caldă făcută de po
porul indonezian oaspeților săi 
reflectă relațiile tot mai strin
se dintre cele două țări.

Reprezentanții organizațiilor 
politice și obștești prezente au 
oferit daruri înalților oaspeți.
Tovarășul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej a mulțumit 
pentru salutul adresat și pen
tru darurile primite, care 
constituie o expresie a senti
mentelor de prietenie ale po-
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Ce rezerve există pentru reducerea consumurilor specifice la Șantierul naval Oltenița

educerea consumurilor specifice constituie o în
semnată sursă de economii. Muncitorii de la Șan
tierul 
ție o 
numai 
strui 
remorchere de 150 C.P.

fiecare muncitor, tehnician 
încă rezerve care n-au fost

naval Oltenița au 
bună experiență, 

în primele 9 luni 
un remorcher de

obținut în această direc- 
Cu metalul economisit 

ale anului se pot con- 
400 C.P. sau 5 corpuri — 
Cu toate succesele înre- 
și inginer iși dă seama 
în suficientă măsură fo-

gis trate 
că sînt 
losite.

Ziarul a organizat recent o anchetă printre constructorii de 
nave. La întrebarea : „Ce rezerve există pentru reducerea con
sumurilor specifice?” au răspuns specialiști, conducători de 
secții și sectoare, responsabili de brigăzi, muncitori fruntași, 
conducători ai șantierului. Publicăm în materialul de față o 
parte din răspunsurile primite.

Măsoară de șapte ori 
și taie o dată

Prin mîinile muncitorilor 
din brigada condusă de Șer- 
ban Dumitru din atelierul de 
confecții — sectorul I, trec zil
nic zeci de tone de metal.

— Trasarea și debitarea ra
țională, după albumele de 
croire, ne-au ajutat să obți
nem importante economii de 
metal — a răspuns la între
barea noastră responsabilul 
brigăzii.

Una din sursele care pot 
contribui la micșorarea con
sumului specific de metal o 
reprezintă reducerea la mini
mum a adaosurilor de prelu
crare. Dacă la primele nave 
construite anul acesta, cuplă
rile pentru secțiile inferioare 
ale vasului erau croite cu un 
adaos de 100 milimetri, în 
momentul de față ele au fost 
complet reduse. Ce am cîști- 
gat prin aceasta se poate ve
dea din următorul calcul. La 
fiecare vas construit economi
sim circa 3 400 kilograme ta
blă neagră, 68 mc oxigen și 
40 kilograme carbid.

Preocuparea pentru reali-

prisosință. Tablă neagră 
scos anul acesta doar de

Plecarea
ai P.

La 11 octombrie a plecat în 
R. P. Polonă, în schimb de 
experiență, o delegație de ac
tiviști ai Partidului Muncito
resc Romîn, condusă de tova
rășul Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic, 
șeful Direcției de propagandă 
și cultură a C.C. al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con-
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DJAKARTA 11.
Agerpres: Joi la 
Palatul Merdeka a 
nării Declarației comune romîno-indoneziene 
cu privire la vizita în Indonezia a președin
telui Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și a 
președintelui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer.

A fost semnat apoi protocolul cu privire 
la desfășurarea și dezvoltarea în continuare 
a colaborării economice și tehnice între Re
publica Populară Romină și Republica Indo
nezia.

Declarația comună și protocolul au fost 
semnate de președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și președintele Republicii In
donezia, dr. Sukarno.

Acordul comercial de durată între Repu-

— De la trimisul special 
ora 19,00, ora locală, la 

avut loc solemnitatea sem-

blica Populară Romină și Republica Indonezia 
pe perioada 1963—1965 a fost semnat de 
ministrul afacerilor externe al R. P. Romine, 
Corneiiu Mănescu și de ministrul afacerilor 
externe și relațiilor economice externe al 
Republicii Indonezia, dr. Subandrio.

La solemnitate a fost de față președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer. Din partea romină au mai 
fost de față ambasadorul R. P. Romîne în 
Indonezia, Pavel Silard, și alte persoane ofi
ciale.

Din partea indoneziană au fost de față 
Leimena, ministru prim-ad-interim, Chaerul 
Saleh, președinte al Adunării Populare Con
sultative, Suprajogi, ministrul pentru lucrări 
publice și probleme energetice, Suharto, mi
nistrul comerțului, Ichsan, secretar de Stat, 
și Sukrisno, ambasadorul Republicii Indone
zia în R. P. Romină.

să se depoziteze și bucățile 
mai mici. Organizația U.T.M. 
de aici, are datoria ca, luînd 
măsuri
țiativei tinerilor de la Uzinele 
„Tudor 
pitală,
pentru ca, prin rotație. Ia sfîr
șitul fiecărei zile de muncă 
brigăzile de producție să 
strîngă toate deșeurile și să 
le depoziteze la locurile stabi
lite. S-ar cîștiga astfel nu 
numai metal, dar și mult 
timp.

carea deșeurilor — ne spune 
tovarășul Vasile Oblu, șeful 
sectorului I. Există la noi un 
bun obicei; deșeurile de tablă 
rezultate din unele decupări 
și care depășesc o suprafață 
de 300 emp sînt depozitate 
cu grijă intr-un loc stabilit, 
în funcție de piesele pe care 
le au de executat muncitorii 
merg și iau de aici bucățile 
care le sînt necesare și cro
iesc o serie de repere mai 
mici. Dar la noi în șantier, pe 
cală, la asamblări mai cad 
destule bucățele de tablă, care 
ce-i drept sînt mai mici de 
300 de cmp. Acestea se pot fo
losi. Faptul că acestea nu se 
depozitează intr-un loc precis 
de unde muncitorul să poată 
să le ridice, a făcut să nu 
existe nici posibilitatea practi
că de a evidenția economiile 
de metal rezultate din folosi
rea deșeurilor care sînt mai 
mici de 300 de cmp. S-a pro
pus să fie fixat un Ioc unde

cu 
am 
două ori. Exista Ia noi pe șan
tier țeavă care de ani de zile 
nu se mai folosea. Noi am re
cuperat-o și am folosit-o. Am 
realizat astfel însemnate eco
nomii. Deseori ne-am sfătuit 
în brigadă ce am putea face 
ca să reducem consumul spe
cific de metal. Am observat 
că duzele kortt, care se con
fecționau din părți 
sate de tablă, cusute 
ră, s-ar putea face 
singură bucată. Am 
mai întîi cu un 
carton.
așa că am trecut practic la e- 
xecuția lor. Metal nu se eco
nomisește în acest fel, dar re
ducem consumul specific de 
electrozi de sudură autogenă, 
economisim manoperă. Rezul
tatul ? în primele 9 luni, pes
te 10 000 lei economii.

Aș vrea să vorbesc despre 
grija tinerilor pentru valorifi-

pentru extinderea ini-

Vladimirescu” din Ca
să mobilizeze tinerii

prin

Priveliște

R. P. Polonă

(Agerpres)

echiva- 
de kilo- 
tone de

L. POPESCU
V. DINÜLESCU

Doi tineri stau de vorbă. 
Unul dintre ei este Costache 
Oprea din brigada lui Mihai

ambasadorul 
plenipotențiar 
în R. P. Ro-

(Continuare în pag. a V-a)

In timpul vizitei la Bandung

(Agerpres)

Seminar arheologic

(Agerpres)

In prezent, 
proape 1 300

de turiști din 
R.D. Germană, 
R.P. Ungară

Uniunea
R.P. Po- 
vizitează 

o serie ds orașe din 
printre care Brașov,

ția ziarului regio
nal „Dobrogea No
uă“ s-a construit 
de asemenea, un 
local modern.

zarea unui consum cit mai 
mic de metal — fără ca a- 
ceasta să influiențeze negativ 
calitatea, a existat din partea 
fiecărui membru al brigăzii. 
Aceasta a făcut ca la sfîrșitul 
celor 9 luni să înregistrăm o 
economie de metal 
lentă cu peste 10 000 
grame de tablă și 15 
profile.

Economii mari 
folosirea deșeurilor

Zlate Ahile. responsabilul 
brigăzii de la ansamblat este 
o veche cunoștință de-a noa
stră. Nu l-am găsit la locul 
său de muncă, ci în depozitul 
amenajat la propunerea bri
găzii pentru depozitarea deșe
urilor ce depășesc mărimea de 
300 cm p. Discuția s-a legat 
îndată cu tînărul responsabil 
de brigadă.

— Lucrările mari, secțiile de 
la partea inferioară, prove de 
vase le executăm din mate
rial bun. Dar pentru noduri, 
strîngheri și alte mărunțișuri 
e păcat să scoatem din maga
zie material, cînd la tot pasul 
se găsesc deșeuri ce pot fi fo
losite. Așa că noi le folosim

dusă de tovarășii Chivu Stoi
ca, Mihai Dalea, membri ai 
C.C. al P.M.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față Janusz 
Z ambro wiez, 
extraordinar și 
al R. P. Polone 
mină, și membri ai ambasa-

disper- 
cu sudu- 

dintr-o 
încercat 

șablon de 
Totul era în regulă, Fiecare tînăr 

un bun gospodar

In Munții Ciucaș.

spre cabana Muntele Roșu.

O nouă întreprindere poligrafică 
la Constanța

Zilele acestea a 
fost dată în folosin
ță noua clădire des
tinată întreprinde
rii poligrafice din 
Constanța. Atelie
rele de lucru cu fe
restre largi, lumi-

noase și cu instala
ții moderne de ae
risire asigură con
diții bune de mun
că tipografilor con- 
stănțeni. Pentru bi
rourile întreprinde
rii și pentru redac-

Turiști străini 
ne vizitează 

țara

nou grup 
petroliști 
romîni 

a plecat 
în India

In cadrul acordului de colaborare științifică dintre Academia 
de Științe a Uniunii Sovietice și Academia R. P. Romîne, în 
Capitală au început, joi dimineața lucrările unui seminar ar
heologic unde se discută probleme privind cercetările din am
bele țări referitoare la epoca comunei primitive, precum și 
unele descoperiri arheologice recente.

Alături de cercetători romîni și sovietici la seminar participă 
numeroși invitați, reprezentanți ai muzeelor arheologice din 
țară. (Agerpres)

In aceste zile de toamnă, |ara 
noastră găzduiește numeroși tu
riști de peste hotare.

Grupuri 
Sovietică, 
lonă și 
Capitala, 
provincie, 
Oradea, Sibiu, precum și stațiu
nile de pe Valea Prahovei. De 
asemenea, turiști din R.P. Bulga
ria se află în prezent în orașul 
Constanja. Bucureștiul numără 
printre oaspeții săi ți un mare 
grup de turiști din Cuba.

în fără se află a- 
de turiști străini.CE DISCUTA ELEVII IN ORELE DE DIRIGENTE

umeroase sînt posibili
tățile și mijloacele ce 
stigu la îndemîna diri
gintelui, — profesorul 
■căruia i-a fost încredin- 
'țată răspunderea de. a 
veghea la creșterea unui 
elevi. Printre cele mai 

mijloace este și ora edu-

profesorii diri
medie nr. 2 „M.

colectiv de 
importante 
cativă, acea oră rezervată, săptămâ
nal, dirigintelui clasei. In cadrul a- 
cestor ore se organizează colectivul 
de elevi, se discută probleme legate 
de activitatea clasei, privind învă
țătura, disciplina, viața colectivului, 
comportarea elevilor.

Nici una din problemele care con
tribuie la educarea comunistă a e- 
levilor, nimic din ceea ce intere
sează și frămîntă clasa, nu trebuie 
să-i scape profesorului diriginte ; pe 
toate acestea e necesar să le aibă 
în vedere atunci cînd își întocmește 
planificarea orelor educative, cînd 
își alege și stabilește tematica.

Alegerea temelor pentru orele e-

ducative de către 
ginți de la Școala 
Eminescu" din Iași prilejuiește în 
acest sens cîteva observații intere
sante.

Clasa a V-a B. Colectiv nou, neîn
chegat. Încă din primele ore, pro
fesorii au observat că la Cercel Ele
na, Diaconescu Rodica și alți elevi 
foarte buni la învățătură se mani
festă o tendință de egoism. Fiecare 
voia ca numai el să ia note bune, 
să fie deasupra celorlalți. Dar iată 
că într-o oră educativă se discută 
despre felul cum se ajută munci
torii în muncă, despre frumusețea 
atitudinii fruntașilor în producție, 
care-i determină și pe alții să de
vină fruntași. S-a vorbit despre fap
tul că o notă proastă luată de un 
elev aduce rușine întregii clase, 
după cum o notă bună ridică pres
tigiul ei și contribuie la situarea co
lectivului pe un loc de frunte. Tema 
„Bucură-te de succesele colegilor 
tăi", a cărei dezbatere a și început 
să-și arate roadele, s-a dovedit bine

aleasă. Și în celelalte ore educative 
la clasa a V-a B se vor discuta lu
cruri tot atât de interesante: „Cum 
pot să fiu folositor patriei“, „Să în
grijim și să apărăm avutul obștesc“ 
(lecție urmată de exercițiu prac
tic : o acțiune de înfrumusețare a

OBSERVAȚII ASUPRA TEMA
TICII ORELOR DE DIRIGENȚIE 

LA ȘCOALA MEDIE NR. 2 
„MIHAIL EMINESCU” DIN IAȘI

clasei), „Cum mă comport în 
școală și în familie", „Cum îmi or
ganizez munca acasă". „Să luptăm 
pentru onoarea clasei" — iată prin
cipalele teme ale orelor din primul 
trimestru, teme pe care diriginta 
clasei le-a ales finind seama de 
problemele pe care le ridică un co-

lectiv în formare, de necesitatea de 
a. asigura o varietate orelor de di- 
rigenție, de a cuprinde cit mai mul
te aspecte educative. O tematică ju
dicios întocmită găsim și în alte 
clase de la Școala medie nr. 2 din 
Iași. „Cincinal cosmic“, „Succesele 
poporului nostru în construirea so
cialismului", „Realizări ale regimu
lui democrat-popular în țara noa
stră și în orașul nostru" (cl. a IX-a 
A), „Caracterul și voința se pot for
ma“, „Eroi ai Muncii Socialiste" 
„Respectul față de muncă — trăsă
tură a omului nou", „Întâlnire cu 
oameni de artă“, „Din frumusețile 
patriei noastre" (cl. a VlII-a C), „Ce 
să devenim în viață“ (cl. a X-a A), 
sînt teme educative eficiente.

Numărul lor este însă redus, pen
tru că diriginții n-au acordat aten
ția cuvenită alegerii, pentru fiecare 
oră, a temelor celor mai potrivite, 
de cea mai mare utilitate la clasa 
pe care o conduc. Sînt numeroase 
exemplele care vin în sprijinul a- 
cestei afirmații.

Clasa a IX-a A a dat și în anul 
trecut mult de lucru dirigintei și 
celorlalți profesori. Disciplina clasei 
e nesatisfăcătoare și în acest în
ceput de an școlar, comportarea 
multor elevi lasă de dorit. Nici față 
de învățătură nu au toți o atitu
dine corespunzătoare, făcîndu-se 
simțită la unii elevi nepăsarea față 
de învățătură, mulțumirea cu rezul
tate mediocre și chiar slabe. Stare 
de lucruri asemănătoare și la clasa 
a IX-a B.

Îndreptarea acestei situații se 
poate face numai printr-o muncă 
educativă bogată, prin care să se 
sădească în conștiința fiecărui elev 
răspunderea față de învățătură, obiș
nuința de a privi învățătura prin 
prisma majoră a cerințelor viitoarei 
profesiuni. La formarea acestor con
vingeri în conștiința elevilor pot con-

NICOLAE ARSENIE

(Continuare în pag. a V-a)

Recent a plecat în India un 
nou grup de petroliști romîni 
urmînd ca un alt grup să ple
ce peste cîteva zile. împreu
nă cu petroliștii indieni ei vor 
lucra la forarea de sonde cu 
trei noi instalații romînești de 
foraj livrate Indiei.

De la începerea colaborării 
romîno-indiene în domeniul 
industriei petroliere, peste 100 
de specialiști romîni, împreu
nă cu petroliști indieni au fo
rat mai mult de 20 de sonde, 
descoperind noi rezerve ds 
țiței și gaze. Totodată, lucrînd 
împreună cu tehnicieni și 
muncitori indieni, petroliștii 
romîni au contribuit la for
marea și specializarea a nu
meroase cadre de petroliști in
dieni.

Sondorii romîni și indieni 
continuă forarea de sonde în 
diverse regiuni ale Indiei. In
ginerul Vasile Zamfir împreu
nă cu sondorii din brigada 
condusă de Gheorghe Aldea, 
de pildă, lucrează la forarea 
unor sonde la Adampur. O 
altă brigadă, sub conducerea 
inginerului Constantin Cazan 
și a brigadierului Constantin 
Moldoveanu forează la Ahme
dabad, localitate situată la 
nord de Bombay, iar două e- 
chipe de sondori romîni forea
ză la Cambay.

Activitatea specialiștilor ro
mîni la construcția, montarea 
și punerea în funcțiune a ra
finăriei de la Gauhaty, proiec
tată și utilată de țara noa
stră, precum și munca sondo
rilor romîni pe șantierele de 
foraj din India constituie o 
contribuție la dezvoltarea re
lațiilor de colaborare dintre 
R. P. Romină și Republica 
India.

(Agerpres)



Om în mișcare
Arar, dar se întîmplă ca focul tău sub spuză 
să nu-și mai salte viața spre inimă și buză, 
să-i pari o veche vatră, din ce în ce mai rece 
din care și seînteia s-ar pregăti să plece 
în noapte și în bine pecetluită urnă.
Și amorțirea intră în munca ta, diurnă, 
te-nvăluie ca-n crusta de mîl hipopotamul, 
î|i ofilește floarea, îți aburește geamul.

și cheia ei de boltă
nu te mai revoltă.

Dar steag al inerției 
e că înțepenirea nici

Cu lîncedă constanță 
întipărești în lucruri 
fără cusur, s-ar zice, 
materia slujindu-ți atotbiruitoare, 
și seria sorbindu-ți pretinsul unicat 
pășești egal, cuminte, „precum ai apucat", 
devii treptat statuia mobilității tale, 
un cîntec fără sunet, o carte de foi goale, 
o ploaie suspendată, un an fugit din vremuri. 
Deodată simți. Și dibui. Pricepi. Și te cutremuri.

aceeași veche stanță 
dar și iară culoare.

Cînd ? Cum ?
Un fulger, poate, pe cerul de april.
Sau poate o-ntrebare, naivă, de copil, 
ori poate setea unei grădini ce-așteaptă rouă, 
ori omeneasca voce încununînd „a IX-a". 
un pisc, un lac, o mare iubire, r— < 
ori — mai banal, dar parcă mai sigur —

la care adevărul ți-a îost strigat în iață 
multiplicat de gînduri, de toți ai tăi, de 
precum în mii de muchii feerică răsare 
iărîma de lumină într-un palat de sare.

viață,

Prilejuri felurite, dar cu ecoul geamăn, 
și iată, tulburarea măreață, fără seamăn, 
îți subțiază somnul, chiar tîmpla ca sideful, 
și sufletului însuși îi schimbă relieful — 
mai aspru, mai sălbatic, din ere mai fierbinți 
ai căror munți vulcanici născîndu-se îi simți, 
nemulțumire sfîntă 
al cărei pinten roșu odihna ți-o frămîntă, 
desface miez de coajă și ascuțit pătrunde 
cu vîrf inoxidabil în zone mai profunde 
pînă cînd lepezi rodul strădaniei sătule, 
străbați radiografie carcase, arcuri, scule, 
și, într-o hotărîre semeață, ne-ntreruptă 
ți-arunci la piept mănușa — le-ai provocat la luptă.

Gheorghe Tomozei

Sa nu rămîn ostatic
Relicve ale verii depărtate, 
ierburi țîșneau, cuprinse de omăt, 
atît de vii, că mîinile-nghețate 
eu mi le-am tras, o clipă, îndărăt, 
întrezărind în umbra lor plăpîndă 

2) fîntîni de sevă, cu oglinzi subțiri, 
<2 în stare să răsfrîngă, sîngerîndă, 
\ căderea soarelui, în asfințiri. 
\ ...In clipe viitoare ard, sălbatic, 
■) propria-mi umbră depășind-o-n drum, 
<2 să nu-ntîrzii, să nu rămîn ostaticA
\ al clipei care se sfîrșește-acum...

<2

è5

Muncește bine
tovarășul Gîtlan ?

■
înărul din fața 
noastră — un băie- 
tan bine legat, cu 
o față alungită — 
a stat o clip ă în 
cumpănă după care 
a reluat:

— Cum stăm cu însămînțările? 
N-aș putea să vă spun exact...

— ...Dar cn construcțiile din 
G.A.C.?

Din nou s-a lăsat liniște. După 
cîteva clipe, căutând parcă un co. 
lac de salvare, tânărul a frunzărit 
febril unul-două-trei dintre do
sarele doldora, aflate pe biroul 
său.

— Păi planificate am avut...
— Care este situația de a- 

cum ? — revine întrebarea. Cum 
participă tinerii la construcțiile 
zootehnice ?

Aflat probabil la capătul răb
dării tânărul a concis :

— Tovarăși... Noi lucrăm 
nivelul raionului, de unde să știu 
cum stau lucrurile în fiecare 
gospodărie, și încă... concret.

Aceste cuvinte erau rostite de 
primul secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Hîrlău, tovarășul 
Gîtlan Gavril.

„La nivelul raionului" 1 Ce se 
ascunde sub această expresie fo
losită de primul-secretar 
alți membrii ai biroului 
tetului raional ?

și de 
comi-

Orice întrebare despre 
organizațiilor U.T.M. din

munca 
_______ raion, 

adresată tovarășului Gîtlan, nu 
capătă răspuns, decît după con
sultarea unuia sau altuia dintre 
dosare. Chiar răspunsul la cele 
mai importante chestiuni ce stau 
în fața tineretului din raion nu 
poate fi aflat decît după o cer
cetare migăloasă a hîrtiilor. Pe 
drept cuvînt se naște întrebarea: 
oare tovarășul Gîtlan își desfă
șoară activitatea făcînd găuri la 
diferite foi și apoi Iegîndu-le în- 
tr-nfi dosar, ori se află perma-

I JISL-U. , 
o suferință 

vreo 
ședință

Ștandul de cărți al bibliotecii vo
lante de la Sonda nr. 42 a între

prinderii de foraj Craiova.

Foto : AGERPRES

Grijă pentru dezvoltarea
talentelor artistice

Aproape 1 000 de 
elevi ai școlilor e- 
lementare din Pe- 
troșeni, Hunedoara 
și Deva, fii de mi
neri, siderurgiști, 
constructori și func
ționari, sînt și elevi 
ai școlilor de muzi
că și de arte plas
tice din aceste loca
lități. Ei au la dis
poziție săli de cla
să spațioase, atelie-

re de pictură șl 
sculptură, instru
mentele necesare. 
Profesorii îi ajută 
să-și dezvolte apti
tudinile și talente
le artistice. Școala 
de muzică din Deva, 
înființată în urmă 
cu 4 ani, care își 
desfășoară cursuri
le în 16 săli de cla
să, este dotată cu 
120 de instrumente

Necunoscîn- 
ajutorul dat 
către biroul 

cît și de 
este formal,

nent în mijlocul băieților și fete
lor din raion, a căror viață și 
muncă se desfășoară viu, intere
sant, clocotitor ? Constatăm că 
tov. Gîtlan doar 3 zile dintr-o 
lună și le-a petrecut printre ti
neri. Restul timpului și l-a con
sumat tot învîrtind și răsucind 
hîrtiile din dosare. Și drept re
zultat: organizațiile de bază nu 
au fost ajutate așa cum trebuie 
în activitatea lor. 
du-Ie problemele, 
acestora, atît de 
comitetului raional, 
către instructori, 
lipsit de eficacitate.

Chiar la cîteva sute de metri 
de sediul comitetului raional se 
află G.A.C. „23 August“. Biroul 
organizației U.T.M. din colecti
vă a încetat cam de multișor să 
mai activeze așa cum trebuie. 
Oricît ai vrea să afli de la un 
utemist ori altul, ce sarcini prin
cipale se află în fața organiza
ției U.T.M. în această perioadă, 
truda este zadarnică. Plan de 
activitate — lipsă, acțiuni concre
te — de asemenea. Și cîte lucruri 
folositoare pentru o gospodărie 
nu de mult înființată ar putea 
face utemiștii de aici 1 îți dai 
seama chiar dintr-o privire. Con
strucțiile gospodăriei înaintea
ză încă încet. Cn însămînțările, 
treburile nu stau strălucit. Cres
cătorii de animale au încă multe 
de învățat și de făcut. Și cîte și 
mai cîte ! Brațele tinere și har
nice ale utemiștilor, ale tuturor 
tinerilor, alături de cele ale vîrst- 
nicilor, ar putea face minuni. Nu
mai că biroul organizației U.T.M. 
nu are inițiativă. Și, în acest 
timp, tovarășul Gîtlan, aflat la 
cele cîteva sute de metri depăr
tare de gospodărie, stă și tot în- 
vîrte de zor hîrtiile.

Manifestările de formalism și 
birocratism — care caracterizea
ză stilul de muncă al tovarășu
lui Gîtlan — se remarcă și din 
simpla citire a planurilor de 
muncă ale Comitetului raional

Tulcea —
întinerește

Pe măsură ce se înlătură 
schelele de la noile construc
ții, Tulcea, vechiul oraș de la 
porțile deltei, întinerește. Cele 
13 blocuri de locuințe date în 
folosință pînă acum au schim
bat aspectul centrului. Alte 5 
blocuri sînt în lucru, urmînd 
ca trei din ele să fie gata 
pînă la sfîrșitul anului. Șirul 
noilor blocuri de aici se în
cheie cu o impunătoare con
strucție. Aici își va avea se
diul CaSa de cultură a sindi
catelor care va dispune de o 
sală de spectacole de 800 de 
locuri, bibliotecă, săli de lec
tură, săli pentru diverse ac
tivități cultural-artistice. Nu 
de mult orașul s-a îmbogățit 
cu o nouă școală medie cu 16 
săli de clasă. O altă clădire 
— viitoarea școală profesiona
lă — se află în construcție. Pe 
faleza portului, pe strada 
Isaccea, care se va transfor
ma într-un modern bulevard, 
ca și pe alte străzi principale 
se extinde iluminatul cu 
neon și cu vapori de mercur.

(Agerpres)

Invitat la un succint colocviu 
despre tinerii creatori pe țări- 
mul compoziției, șeful de orche
stră Mircea Basarab răspunde cu 
o maximă solicitudine. Dirijorul 
primei instituții muzicale a țării 
discută despre creația tinerilor 
compozitori nu numai cu ardoa
rea unui muzician îndrăgostit de 
tot ceea ce este nou în cultura 
romînească, ci și cu experiența 
unui interpret care a depus 
de-a lungul ultimilor ani neoste
nite eforturi pentru a face cu
noscute iubitorilor muzicii cit 
mai multe dintre creațiile tineri
lor.

— Am răsfoit la secretariatul 
muzical al Filarmonicii progra
mele concertelor pe care Ie veți 
prezenta în această stagiune. Im. 
presionează în primul moment 
atenția deosebită pe care o abor
dați în aceste programări lucrări- 
rilor tinerilor compozitori...

— Am simțit întotdeauna un 
atașament deosebit față de opera 
tinerilor ‘ - — -
tematica 
special 
limbaj muzical bazat pe folo
sirea celor mai noi cuceriri în 
domeniul scriiturii muzicale, 
piesele scrise în ultimii ani de 
tinerii noștri compozitori aduc 
în creația muzicală, un suflu 
nou, continuînd glorioasele tra
diții ale muzicii romînești, ale 
creației compozitorilor contem
porani mai vîrstnici.

— în 
această 
noi ?

— In 
pecte : în modul de orchestrație, 
în armonie, în formele abordate, 
în ansamblurile instrumentale 
folosite. Caracteristica generală 
a celor mai mulți dintre tinerii 
noștri compozitori este căutarea,

noștri creatori, 
lucrărilor lor, 

prin utilizarea

Prin 
și în 

unui

ce domenii cute vizibilii 
căutare a unor drumuri

cele mai diverse as-

muzicale, piane vi
ori, violoncele și di
ferite instrumente 
de suflat. Pentru 
funcționarea în 
bune condiții a a- 
cestor școli, sfatul 
popular al regiunii 
Hunedoara a alocat 
în acest an fonduri 
în valoare de peste 
1 100 000 lei.

I (Agerpres)

rînduri !

U.T.M. Hîrlău. Avem în față un 
document intitulat grav : „Plan 
de muncă al biroului Comitetu
lui raional U.T.M. Hîrlău în pe
rioada 1 octombrie—31 decembrie 
1962”, întins pe 7 file dactilogra
fiate îngrijit la două 
Consultîndu-1 ai vrea să știi cî- 
teva lucruri : 1. Ce probleme 
principale stau în fața organiza
țiilor U.T.M. din raion ? 2. Ce 
acțiuni concrete vor fi întreprin
se de utemiști ? 3. Cine răspun
de concret de fiecare acțiune ?

La nici una din aceste între
bări nu capeți răspuns cercetând 
planul îndeaproape. Cuvinte 
mari, fraze încărcate, se stră
duiesc parcă cu tot dinadinsul să 
ascundă esențialul. Tot ce se 
poate spune despre munca orga
nizației U.T.M. este înșirat cu 
puncte și subpuncte într-un mod 
obositor. „Biroul comitetului ra
ional va mobiliza...”. In gene
ral fără specificație, fără adresă 
și drept urmare fără rezultate. 
Prevederile trecute în plan pot 
fi valabile și la Galați, și Ia Hu
nedoara, și la... Hîrlău, sau mai 
bine-zis în niciunul din aceste 
locuri.

Stilul cancelarist — birocratic 
— practicat aici, poartă ampren
ta necunoașterii vieții, insuficien
tei studieri a activității organi
zațiilor utemiste și de aici tre
cerea în plan de-a valma a sarci
nilor principale alături de cele 
secundare, mai importante și fără 
de importanță. De aci și activita
tea celorlalți membri ai Comi
tetului raional U.T.M. Hîrlău (îi 
amintim doar pe tovarășii P. Go- 
gălniceanu, E. Dobrovolschi, 
secretari) de asemenea aflați... 
,.la nivelul raionului”.

Dar iată că mai zilele trecnte, 
s-a petrecut un fapt deosebit. în
tregul activ al comitetului raio
nal U.T.M. întrunit în sala de

căutarea creatoare, a unor dru
muri noi. a unor noi posibili
tăți de expresie, a unor mij
loace cu ajutorul cărora să 
poată surprinde in portative 
probleme majore ale contempo
raneității. Uneori însă, unii ti
neri creatori deși sînt stăpîni pe 
o tehnică muzicală de prim or
din, nu reușesc să făurească ima
gini muzicale convingătoare, nu 
reușesc să plămădească un aliaj 
indisolubil între tematică și 
limbaj. Repet însă faptul că 
cele mai multe lucrări ale tine
rilor vădesc o ingeniozitate, o 
fantezie muzicală, un stil pro
priu care pun piesele, lor alături 
de cele mai reprezentative opere 

Cu dirijorul
Mircea Basarab

despre

CREAȚIA UNOR TINERI COMPOZITORI
ale muzicii contemporane româ
nești.

— Care dintre tineri vi se par 
în prezent mai conturați ?

— Intr-o ordine întâmplătoare 
aș începe cu Pascal Bentoiu. 
Din muzica sa irumpe un climat 
propriu în stare să emoționeze 
pe orice ascultător. Bentoiu a 
reușit să topească în personali
tatea sa, într-un mod profund 
creator, intonații specifice folclo
rului romînesc. Deși mai puțin 
orientat, spre un limbaj, să zic 
așa, „ultraavansat“ el reușește 
să creeze imagini de o mare 
plasticitate, intonații, armonii 
ce au o puternică amprentă per
sonală.

— Și care dintre lucrările lui 
v-au plăcut mai mult ?

ședințe a purces să dezbată acti. 
vitatea din raion. Unul cîte unul, 
au luat cuvîntul instructorii co
mitetului raional U.T.M. încer- 
cînd să prezinte atît activitatea 
lor, cît și cea din diferite orga
nizații utemiste mai cu seamă din 
G.A.C.-urile înființate în acest 
ân. Au relatat despre activitatea 
lor și P. Siminiceanu, și Constan
tin Crîșmaru, și I. Tăcu, și Du
mitru Nucă, și P. Bura... Dar cu 
cît vorbeau mai mult, cu atît 
nimic nu se clarifica. Spunea to
varășul I. Tăcu : „Am îndrumat 
biroul organizației U.T.M. să mo
bilizeze tinerii la principalele ac
țiuni..., i-am îndrumat apoi să se 
îngrijească de consolidarea eco- 
nomico-organizatorică a gospo
dăriei colective...“. Ce anume 
s-a făcut, concret ,ce acțiuni in
teresante s-au desfășurat, prea 
puțin au putut relata atît 
tovarășul Tăcu cît și ceilalți in
structori. Îneît după două ore de 
ședință, biroul comitetului raio
nal U.T.M. se afla la... început.

A urmat un moment cînd, pe 
drept cuvînt, fiecare se întreba : 
ce trebuie făcut pentru a desfă
șura o activitate cît mai rodnică, 
pentru a răspunde așteptărilor 
miilor de utemiști din raion, bă
ieți și fete, plini de viață și en
tuziasm, care așteaptă o îndru
mare concretă, inspirată din 
partea comitetului raional U.T.M.

Și, din discuțiile purtate cu 
răspundere și luciditate s-a des
prins adevărul : trebuie modifi
cat stilul de muncă. Activul co
mitetului raional, în frunte eu

— Concertul nr. 1 pentru 
pian și orchestră pe care l-am 
prezentat rle altfel în prirnă au
diție la București și poemul 
„Luceafărul“.

— Cu cine ați continua a-
ceastă trecere în revistă ?

— Tiberiu Olah — indiscuta
bil unul dintre cei mai înzes
trați dintre tinerii noștri crea
tori.

— Prin ce ?
— Olah are în muzica sa, în 

afara unei remarcabile ingenio
zități ritmice, armonice, o vitali
tate impunătoare. Maestru al 
orchestrației, Olah creează în 
paginile lucrărilor sale o îmbi

nare de timbruri, o varietate de. 
culori de-a dreptul îneîntătoare.

— Prin această varietate de 
culori v-a cucerit probabil și 
Oratoriul pe versurile lui Maia- 
kovski pe care l-ați prezentat în 
primă audiție.

— Desigur. Vorbind despre 
oratoriul „Constelația omului“ 
trebuie însă amintite în pri
mul rînd bogatul conținut de 
idei pus la baza acestei monu
mentale „fresce muzicale“, pă
trunzătorul lirism al unor pa
gini, măiestria cu care știe să-și 
dezvolte „ideile“ cu ajutorul 
unui atît de concis motiv mu
zical, în sfîrșit faptul că în an
samblul lucrării găsim adeseori 
pagini de mare frumusețe ce 
demonstrează faptul că tânărul 

tovarășul Gîtlan, să se afle tot 
timpul în mijlocul tineretului, 
să-l cunoască, să-l ajute.

★
Este drept că la început, tov a. 

rășul Gîtlan părea contrariat. 
Bine, bine, pe teren, dar cu răs
punderea... raională ce se va în
tâmpla ? Se pare că ajutorul co
lectivului l-a făcut să vadă că a 
răspunde de activitatea cîtorva 
mii de tineri dintr-un raion nu 
înseamuă să plutești deasupra 
sarcinilor, ci să pătrunzi în mij
locul vieții, să o cunoști, să ex
tragi concluzii, să ai inițiativă, 
să conduci Ia fața locului dînd 
sugestii de acțiuni interesante. 
De altfel, prevederile din planul 
de muncă trimestrial referitoare 
la luna octombrie, defalcate din 
nou și îmbunătățite au căutat 
să țină seamă tocmai de aceste 
învățăminte. Deși acest plan nu 
se mai întinde pe 7 file, totuși 
în două file cuprinde foarte 
mult. Este bine orientat, fiind 
concret, specific raionului. 
„Ce sarcini importante
află în luna octombrie
fața organizațiilor utemiste din 
raionul Hîrlău ?“ — a fost 
trebarea ridicată cel mai mult în 
fața tuturor. Discutîndu-se, a- 
dueîndu-se la iveală cele cunos
cute de pe teren, activul comi
tetului raional U.T.M. s-a oprit 
asupra unor chestiuni socotite a 
fi de cea mai mare însemnătate 
pentru această perioadă :

1. Mobilizarea tineretului 
strîngerea recoltei și la campa
nia de însămînțări;

2. Participarea tineretului la 
realizarea construcțiilor zooteh
nice din G.A.C.-uri;

3. Participarea tineretului 1« 
terminarea însilozărilor ;

în-

mult va- 
compo-

Tiberiu Olali a dobindit acum 
un stil al său, că au rămas 
în urmă influentele dintr-o pe
rioadă anterioară de creație.

— Succesele dobîndite recent 
de muzica Iui Olah în Ceho
slovacia și Polonia demonstrează 
se pare odată mai 
loarea creației tânărului 
zitor.

— Cu siguranță. Noi, 
ne bucurăm de altfel, 
atunci cînd în străinătate sîntem 
solicitați să interpretăm lucrările 
unor tineri compozitori romîni.

Olah, Analol Vieru, Aurel 
Stroe — (ale cărui lucrări au fost 
cântate de curînd și la Festiva
lul de muzică contemporană de 

dirijorii 
nespus

la Varșovia) stau în primele rîn
duri ale acestor creatori.

Trecînd în revistă numele cî
torva dintre tinerii compozitori 
— care aduc după părerea mea, 
de pe acum, suflul unor perso
nalități creatoare în muzica ro- 
mînească, aș vrea să-i mai 
amintesc pe Doru Popovici, Cor
nel Țăranu, I.iviu Glodeanu, 
(ultimul dintre ei ne-a dăruit 
recent o lucrare pentru pian 
de-a dreptul revelatoare) — ti
neri de talent, stăpîni ai unui 
temeinic meșteșug componistic, 
autori ai unor lucrări de reală 
valoare artistică. Dintre acești 
tineri am acordat pînă acum în 
programele mele — prezentate 
atît în țară cît și în străină-

4. Organizarea adunărilor ge
nerale U.T.M. pe cele mai ac
tuale probleme din respectiva 
gospodărie ;

5. Pregătirea activului U.T.M. 
din organizațiile de bază în ve
derea adunărilor de dări de sea
mă și alegeri ale U.T.M. ;

6. Desfășurarea învățămîntu- 
lui politic ;

7. înscrierea tineretului la în- 
vățămîntul agrozootehnic de 
masă ;

8. Sprijinirea acțiunii majora
tului și a înmînării buletinelor 
de populație ;

9. Terminarea instruirii in
structorilor de detașamente de 
pionieri.

Acestea sînt deci direcțiile 
principale înspre care se în
dreaptă în mod special atenția 
organizațiilor U.T.M. din raion, 
preocuparea și efortul lor de 
cu zi.

în tot timpul întocmirii 
cestui plan s-a ținut seama 
aspectul sau concret, practic. De 
pildă, s-a pus întrebarea : unde 
trebuie sprijinită mai mult mini- 
ca de strîngere a recoltei și de 
însămînțări La Balș, Belcești, 
Cotnari, Flămînzi, Focuri, N. 
Bălcescu... Și concluzia : princi
pala muncă a organizațiilor 
U.T.M. din comunele respective 
aceasta să fie ! La fel s-a dis
cutat și chestiunea terminării 
construcțiilor zootehnice. în 
toate organizațiile U.T.M, să se 
acorde atenție acestor capitole, 
dar în mod special să fie spriji
nite organizațiile U.T.M. din co
munele N. Bălcescu, Hîrlău, Flă
mînzi. Așa s-a procedat și cu or
ganizarea adunărilor generale 
U.T.M. și cu desfășurarea învă- 
țămîntului politic, și cu acțiuni* 

zi

■ -
de

tale — mai multă atenție crea
țiilor lui Doru Popovici — 
tinăr artist cu o deosebită sen
sibilitate.

— Ca interpret, ce genuri de 
lucrări ați dori să abordeze în 
viitor tinerii noștri compozitori?

— O dorință veche pe care 
am mai afirmat-o : pregătin- 
du-ne programele pentru con
certele pe care le prezentăm cu 
orchestrele din străinătate, noi, 
dirijorii avem la dispoziție pu
ține lucrări romînești scurte ca 
dimensiuni (de genul „Dansuri
lor“ lui Rogalski) care să nu 
prezinte mari dificultăți teh
nice, astfel îneît să poată fi ușor 
însușite de-a lungul a maximum 
2-3 repetiții și care să poată sta 
în același timp, prin valoarea 
lor artistică, alături de alte 
piese de „talie internațională“ 
pe care le propagăm în concer
tele noastre.

Aș fi bucuros ca tinerii noștri 
compozitori să ne dăruiască în 
scurt timp asemenea piese, 
scrise cu multă măiestrie, în- 
tr-un limbaj înaintat, cu o te
matică majoră, actuală, lucrări 
profund emoționale, pe care să 
le programez tot mai des în 
concertele din străinătate.

Tinerii creatori se pucură în 
prezent de condiții pe care nici 
nu le puteau visa înaintașii lor. 
Sînt programați în concerte, cu 
o prioritate nu de multe ori 
meritată. Toate acestea obligă!

Am certitudinea că tinerii vor 
crea an de an, un număr tot 
mai mare de lucrări de largă 
respirație care să reflecte în 
conținut, și formă mari probleme 
ale contemporaneității.

I. s.

La cercul de artă plastică al 
Casei de cultură a sindicate

lor din Baia Mare.

Foto : AGERPRES

Solemnitatea înmînăriî 
unor decorații

La Palatul Marii Adunări 
Naționale a avut loc joi la 
amiază solemnitatea înmînă- 
rii unor ordine conferite de 
Consiliul de Stat al R.P. Ro- 
mîne.

Tovarășul Avram Bunaciu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, a înmînat „Ordinul 
Muncii“ clasa I, tov. Ion Nis
tor și Nicolae Moraru, drdi- 
nul „Steaua Republicii Popu
lare Române“ clasa a IV-a, 
tov. Florian Farcaș — distinși 
pentru merite în opera de 
.construire a socialismului; 
„Ordinul Muncii“ clasa I, tov. 
Wiliam Szuder, pentru merite 
deosebite în muncă; Ordinul 
Muncii“ clasa I, prof. Con
stantin Teodorescu și „Ordi
nul Muncii” clasa a Il-a prof. 
univ. Gheorghe Călugăreanu, 
distinși pentru merite deose
bite în activitatea didactică 
și de cercetare științifică; 
„Ordinul Muncii“ clasa I, tov. 
Marcel Locar pentru contri
buția la organizarea și dez
voltarea activității de arhitec-

le închinate majoratului și înmî- 
nării buletinelor de populație 
etc. Astfel, punct cu punct, 
planul de muncă pe octombrie, 
inițial defalcat din planul tri
mestrial ;i apoi refăcut a luat o 
înfățișare concretă, operativă.

Un al doilea pas valoros a 
fost făcut atunci cînd s-a stabi
lit ca întregul activ în frunte cu 
tov. Gîtlan să plece imediat pe 
teren; fiecare tovarăș urmînd să 
îndrume activitatea organiza
țiilor U.T.M. din cîte două, trei 
comune. S-a mai hotărît ca fie
care activist să răspundă perso
nal de îndrumarea activității 
organizației U.T.M. din cîte o 
gospodărie înființată în acest 
an, unde să se ocupe în această 
lună de următoarele :

— Să ajute Ia întocmirea unui 
plan de activitate concretă, in
teresantă, . specifică organizației 
U.T.M. din G.A.C.; să ajute Ia 
clarificarea evidenței organiza
ției U.T.M.; să sprijine organiza, 
rea unei joi sau duminici a ti
neretului ; să orienteze concret 
activitatea P.U.C. ; toți uteniiș- 
tii să participe la viața de orga
nizație și să primească cîte o 
sarcină concretă.

în luna viitoare, același acti
vist să se preocupe de alte do
menii ale muncii de Organizație 
din aceeași gospodărie de care 
răspunde, astfel îneît întf-un timp 
scurt munca organizației U.T.M. 
de aici să se 
treaptă.

Întrucît au apărut și o seamă 
de nelămuriri 
ritele acțiuni concrete ce urmau 
să fie organizate, activul comi
tetului raional U.T.M. s-a con- 
sfătuit îndelung asupra modu
lui cum trebuie rezolvate una 

ridice pe o nouă

cu privire Ia dife-

Combinatul de industrializare « 
lemnului din Rm. Vîlcea, regiunea 

Argeș.
Foto s AGERPRES

La a 15-a inovație
7 înărul nostru, continuu preo

cupat să găsească, să des
copere ceva nou, este un 

muncitor simplu, un om obișnuit, 
un om al zilelor noastre care a 
învățat trei ani meseria de strun
gar la o școală profesională. Este 
Vasile Jean, strungar la secția 
strungărie-vagoane a Uzinelor 
„Grivifa Roșie“ din Capitală. N-a 
împlinit încă 26 de ani. Ceea ce 
remarci la el, în primul rînd, e 
strădania neobosită ca rezultatele 
muncii Iul să fie tot mai bune, 
preocuparea de a găsi soluții care 
să ușureze munca, pe a sa și pe 
a altora, s-o facă totodată mai 
productivă. Și căutările lui s-au 
concretizat, pînă acum, în cinci
sprezece inovații aplicate în pro. 
cesul de producție.

Ultima inovație a tînărului Vasile 
Jean este dispozitivul cu ajutorul 
căruia se strunjesc bucșele pentru 
rulmenfii de la osiile vagoanelor, 
înainte, aceste bucșe se sfrunjeau 
prin prinderea lor, cu ajutorul unei 
piulițe direct în universalul strun
gului. Acest procedeu avea o se
rie de dezavantaje. In primul rînd 
în ceea ce privește calitatea, s-a 
constatat că bucșele ieșeau puțin 
ovalizate. Apoi, strîngerea și cen
trarea piesei în strung lua timp, 
iar prinderea între bacurile uni
versalului era nesigură, ceea ce 
făcea ca, uneori, sa sară piesa 
din bacuri, existînd astfel pericol 
de accidente. Odată cu inovafia 
realizată, toate aceste dezavantaje 
au fost înlăturate, iar productivi
tatea muncii a crescut. A crescut 
și calitatea produselor. In loc de 
6—7 bucșe, cît se puteau strunji 
la o singură mașină în 8 ore, 
acum, in aceeași unitate de timp, 
se strunjesc de la 10 pînă la 14 
piese. De asemenea, inovafia a- 
duce uzinei o economie antecal- 
culată de 10 000 lei lunar.

RADU PADURARU

tură și sistematizare în R.P. 
Romînă ; „Ordinul Muncii“ 
clasa a Il-a tov. Valentin Li- 
patti, pentru contribuția adusă 
în domeniul relațiilor cultu
rale cu străinătatea.

La solemnitate au parti
cipat Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
acad. Mihail Ralea, membru 
al Consiliului de Stat, Nico- 
lae Bădescu, președintele Co
mitetului de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Siste
matizare, Vasile Mușat, vice
președinte al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, Eugen 
Matyas, adjunct al ministrului 
minelor și energiei electrice.

Tovarășul Avram Bunaciu 
a felicitat pe cei decorați în 
numele C.C. al P.M.R., Con
siliului de Stat și guvernului 
și le-a urat noi succese în 
activitatea viitoare.

Luînd cuvîntul din partea 
celor decorați, tov. Ion Nistor 
a mulțumit pentru înalta a- 
preciere adusă muncii lor.

(Agerpres)

sau alta dintre sarcini. Concret, 
cîțiva instructori au arătat cum 
intenționează să muncească pe 
teren. Ceilalți au pus întrebări 
ajutătoare, l-au corectat și fieca
re la rîndul Iui l-a îndrumat pe 
tovarășul său, evidențiind expe
riența bună dobîndită. Cu acest 
prilej activiștii au remarcat că 
trebuie să acorde mai multă a- 
tenție felului în care le vorbesc 
tinerilor, să se exprime simplu, 
clar, convingător și nu încurcat, 
general, păsărește. într-adevăr 
este o mare răspundere ce ți se 
acordă, aceea de a îndruma acti
vitatea cîtorva mii de utemiști !

Și fiecare activist s-a bucurat 
în sinea sa. Avea în față un plan 
de muncă concret, știa ce are 
de făcut, cu ce să înceapă, ce 
probleme să urmărească. Neîn
doios că asemenea ajutor dat ori
cărei organizații U.T.M. din co
lectivă însuflețește viața de orga
nizație, îi reunește pe tineri în 
activități interesante, cu valoare 
practică și educativă. Chiar mo- 
horîtul tovarăș Gîtlan și-a des
crețit cîteva secunde fruntea. 
Ceva mai însuflețit avea să de
vină chiar peste o zi, cînd, aflat 
în G.A.C. N. BălCescu, muncind 
cot Ia cot cu utemiștii, avea să-i 
cunoască, să încerce să-i ajute, 
să-și organizeze activitatea. Deși, 
și la acest capitol s-ar putea face 
remarca că tovarășul prim-secre- 
tar al Comitetului raional U.T.M. 
Hîrlău, se mișcă încă destul de 
neîndemînatic și greoi, printre ti
neri, folosind un limbaj încurcat, 
cu expresii șablon.

...Peste încă o zi l-am cunos
cut înviorat. Respira aerul proas
păt și dătător de viață al tere
nului, al muncii adevărate.

CAROL ROMAN



Campania agricolă de toamnă, ca întregul său 
complex de lucrări, este în plină desfășurare. Prin
cipalul obiectiv — însămînfările I Un ajutor pre
țios în activitatea celor care lucrează pe ogoare 
îl constituie experiența înaintată a fruntașilor.

Pentru a contribui la generalizarea ei am între
prins o anchetă prin gospodării colective din re
giunile Argeș, București, Oltenia și Ploiești. In fie
care din aceste regiuni ne-am orientat spre 

gospodării colective vecine, dar care au obținut 
producții diferite de grîu. Unii dintre interlocutorii 
noștri, care au obținut producții mai mici în acest 
an, pun totul pe seama condițiilor climaterice. 
Fără îndoială, seceta a avut o iniluiență negativă 
asupra recoltelor. Dar, vecinii lor, colectiviștii de 
ale căror tarlale îi desparte un drum de căruțe, în 
aceleași condiții de sol, cu pămînturi pe care au 

căzut aceleași cantități de apă In acest an sărac 
în precipitații, care au avut aceleași posibilități 
pentru aplicarea agrotehnicii, au obținut produc
ții mult mai mari.

Atunci, de unde provin diferențele 1 Răspunsul 
îl vom aila de la cei cu care am stat de vorbă (pre
ședinți de G.A.C., ingineri agronomi, brigadieri) 
cărora le-am pus aceleași întrebări.

5 ÎNTREBĂRI 
ȘI

FEL DE FEL 
DE RĂSPUNSURIÎnceputul e bun

G.A.C. Văleni-Podgoria: 
2 000 de kg de griu la hectar; 
G.A.C. Călinești 1 550 de kg 
de griu la hectar. Ambele din 
REGIUNEA ARGEȘ. Tarlale
le lor sînt despărțite doar de 
un drum.

La întrebarea noastră „Care 
au fost plantele premergătoa
re”, primul ne-a răspuns to
varășul GHEORGHE NEAC- 
ȘU, brigadier de cîmp la 
gospodăria colectivă Văleni- 
Podgoria.

— Am avut 80 de hectare 
cu grîu. Plantele premergă
toare griului au fost bune. Pe 
40 de hectare am avut po
rumb. Pe restul de 40 de hec
tare — mazăre, cartofi, zarza
vaturi și o trifoiște veche. 
Deci, plante care au compleCentimetri, timp optim și diferențe de sute de kilograme

Dacă la alegerea plantei 
premergătoare s-a procedat 
peste tot aproximativ la fel, 
de data aceasta la întrebarea 
noastră „Cum ați pregătit te
renul” ? — răspunsurile au 
fost mult diferite.

Colectiviștii din Văleni-Pod
goria (regiunea Argeș), care 
au obținut cîte 2 000 de kilo
grame de grîu la hectar, în
dată după recoltarea legumi
noaselor au făcut o arătură la 
25 de cm adîncime. Terenul 
fiind bolovănos, au trecut de 
două ori, în cruciș și în 
curmeziș, cu polidiscul în a- 
gregat cu grapa.Pămîntul nu se hrănește ca ursul, din propria grăsime

La întrebarea noastră : „Ce 
îngrășăminte ați folosit, cînd 
și cum le-ați administrat ?” 
am primit, de asemenea, răs
punsuri diferite.

— La noi — ne spune bri
gadierul Gheorghe Neacșu de 
la gospodăria colectivă Văleni- 
Podgoria — a fost nevoie să 
îngrășăm jumătate din supra
fața noastră cu grîu și anume 
terenul pe care ca plantă pre
mergătoare am avut porum
bul. Porumbul e bună plantă 
premergătoare, dar numai în 
condițiile în care a fost și el 
îngrășat. Dar suprafața noa
stră de care v-am vorbit, nu 
fusese îngrășată. în toamnă,

— Am început însămînțarea 
la 15 septembrie pe terenurile 
pregătite din vară — ne răs
punde brigadierul din gospo
dăria colectivă Văleni-Podgo
ria la întrebarea noastră „Cînd 
și cum ați pus sămînța sub 
brazdă ?”. Unde grîul a ur
mat după porumb, semănatul 
a început la 10 zile după exe
cutarea arăturii adînci de 
toamnă. Am folosit semănă
toarea universală în agregat 
cu grapa. Toată lucrarea a 
durat pînă la 10 octombrie.

La întrebarea noastră „V-a 
preocupat întreținerea cultu
rilor ?” am primit fel de fel 
de răspunsuri. Unii dintre in
terlocutorii noștri au arătat că 
în gospodăriile lor s-a acordat 
o mare atenție lucrărilor de 
întreținere, fapt care a influ
ențat obținerea unor producții 
sporite ds grîu, iar alții ne-au 
spus că n-au executat niciun 
fel de lucrări de întreținere. 
Firește că neglijarea acestei 
indicații a agrotehnicii — 
date fiind și condițiile clima
tice din acest an — a avut o 
înrîurire serioasă în obținerea 
unor producții mici de grîu 
la hectar.

tat în sol substanțele hrănitoa
re necesare griului.

Tovarășul ION' BACIU, pre
ședintele gospodăriei colecti
ve din Călinești, ne-a spus :

— Cele 135 de hectare pe 
care le-am avut ocupate cu 
această cultură au fost semă
nate astfel: după leguminoase
— 25 de hectare, după cartofi
— 10 hectare, iar restul după 
porumb.

De la alte două gospodării 
colective vecine, de astă dată 
din REGIUNEA BUCUREȘTI 
am primit următoarele răs
punsuri :

Inginerul agronom CON
STANTIN TEODORESCU de 
la G.A.C. din Făcăeni:

— Grîul însămînțat pe o 
suprafață de 1478 de hectare

Arătura după porumb s-a 
făcut la 25—30 de cm cu plu
gul cu scormonitor în agregat 
cu grapa stelată. Lucrarea, 
datorită eliberării la timp a 
terenului, a fost terminată cu 
10 zile înainte de epoca op
timă pentru începerea însă- 
mînțatului. Pînă la semănat 
s-a mai efectuat încă o dis- 
cuire. Deci, un teren bine 
fărîmițat, cu pămîntul așezat 
— un bun pat germinativ.

Să vedem acum, vecinii lor 
din Călinești au procedat oare 
la fel ? Au arat și ei în vară 
după recoltarea leguminoase
lor, însă la o adîncime de 

la arătură adîncă, am încor
porat sub brazdă cîte 150 de 
kg de superfosfat la hectar, 
pe suprafața de 40 de hectare, 
în primăvară, pe aceeași su
prafață am considerat că e 
necesar să administrăm pe a- 
celași teren și cîte 100 de kg 
de azotat de amoniu la hec
tar. N-a fost nevoie să îngră
șăm cele 40 de hectare cu grîu 
care . au urmat după legu
minoase pentru că leguminoa
sele, se știe, îngrașă și fertili
zează singure terenul.

Toate acestea s-au făcut la 
Văleni, unde producția, așa 
cum am amintit a fost de 
2 000 de kg de grîu la hectar.

Adică, ne-am încadrat în epo
ca optimă.

Colectiviștii din Călinești, 
care au terenurile peste drum 
de ceilalți au terminat însă- 
mînțatul cu 10 zile mai tîr- 
ziu decît vecinii lor, adică la 
20 octombrie. în plus, sămînța 
a fost pusă în arătura proas
pătă. Din această cauză, cînd 
pămîntul s-a așezat, semințele 
au rămas mai la suprafață, 
plantele n-au rezistat la ger, 
densitatea rămînînd doar de 
400—450 de fire pe metrul păCit o ploaie bună și chiar mai mult...

— Noi am grăpat întreaga 
suprafață însămînțată cu grîu 
ne-a spus tînăra CONSTAN
ȚA IVÄNESCU, inginerul a- 
gronom al gospodăriei agrico
le colective din comuna Zi
duri, regiunea Ploiești. Pe 47 
de hectare, unde am admini
strat azotat de amoniu pentru 
că grîul ieșise slab din iarnă, 
am tăvălugit. Peste tot acolo 
unde au apărut buruieni, am 
plivit.

Dar să vedem ce-au făcut 
în această direcție, vecinii lor, 
colectiviștii din satul Eliade 
Rădulescu.

— Am plivit și noi o supra
față de 150 de hectare, ne 

ne-a dat o producție medie de 
1962 de kg la hectar. Ca 
plante premergătoare am a- 
vut: leguminoase —■ 200 de 
hectare, porumb — 1111 hec
tare, alte prășitoare — 124 de 
hectare și păioase — 43 de 
hectare.

— Noi — ne-a răspuns ingi
nerul FIREA PETRESCU de 
la gospodăria colectivă din 
satul Progresul — am obținut 
de pe 1 145 de hectare o pro
ducție medie de 1755 de kg 
Ia hectare. Am semănat 
după: leguminoase, floarea- 
soarelui și borceag pe 300 de 
hectare, iar pe restul după 
porumb boabe și siloz.

Gostavăț și Stoienești sînt 
două comune vecine din RE
GIUNEA OLTENIA. Primul

15—18 centimetri, adică mai 
la suprafață cu 10—12 centi
metri față de cei din Văleni- 
Podgoria. Iată o primă dife
rență. La acest capitol au mai 
fost însă și altele. După re
coltarea porumbului au arat 
la 22—25 de cm (tot mai la 
suprafață), dar fără scormo
nitor. în plus, lucrarea s-a 
prelungit pînă la însămînțare, 
suprapunîndu-se o perioadă, 
cu aceasta. Sînt neglijențe 
care au contribuit într-o în
semnată măsură la diferența 
de producție de 450 de kilo
grame la hectar față de veci
nii lor din Văleni-Podgoria.

Ce au făcut vecinii din Că
linești? Ei au îngrășat o treime 
din suprafață și cu cantități 
mult mai mici (o parte — 20 
de hectare cu superfosfat, o 
altă parte — 30 de hectare 
cu azotat de amoniu).

Unde sînt diferențe în ce 
privește îngrășarea terenului, 
nu se poate să nu fie și di
ferențe la producție. Mai ales 
unde este vorba, ca în cazul 
gospodăriilor Văleni și Căli
nești, de același tip de sol, de 
aceleași condiții climaterice, 
de aceeași plantă premergă
toare.

Vom vedea demonstrat acest 
lucru și la gospodăriile colecCum semeni, așa culegi
trat. Dacă faceți socoteala cîte 
plante, cîte spice s-au pierdut 
astfel, veți vedea că acestea 
au tras greu la cîntar în di
ferența de 450 de kilograme 
la hectar dintre cele două 
gospodării colective vecine.

La această lucrare între 
gospodăria colectivă din Fă
căeni și cea din Progresul a 
existat o deosebire esențială: 
în prima, însămînțatul s-a 
terminat la 20 octombrie (deci 
a fost încadrat în epoca op- 
timă), iar în a doua acesta s-a 

răspunde președintele gospo
dăriei tovarășul VOICU HOR
HOGEA. Altceva...

Altceva n-au mai’ făcut. 
N-au grăpat, n-au tăvălugit 
unde era necesar, n-au plivit 
decît 150 de hectare din su
prafața de 400 de ha. Rezulta
tul ? s-a văzut: cu peste 600 
de kilograme grîu la hectar 
mai puțin decît vecinii lor din 
Ziduri. Desigur, diferența nu 
se datorește numai acestei 
cauze: dar și asta a tras se
rios în balanță.

— în ce privește lucrările 
de întreținere — ne-a răspuns 
inginerul C. TEODORESCU 
de la gospodăria colectivă din 

răspuns l-am primit de la to
varășul DUMITRU IOVA, 
președintele gospodăriei colec
tive din Gostavăț, unde pro
ducția medie de grîu de pe 
800 de hectare a fost de 1 700 
de kg la hectar.

— Am pus grîu după grîu 
150 de hectare, după floarea- 
soarelui pe 60 de hectare, 15 
ha după mazăre, iar restul 
după porumb boabe și siloz.

Inginerul CONSTANȚA RĂ- 
DULESCU de la G.A.C. — 
Stoienești (producția de grîu 
de pe 805 ha : 1 340 de kg la 
hectar) ne-a spus că aici s-a 
semănat grîu după grîu pe 
260 de hectar, pe 40 de hec
tare după leguminoase, pe 80 
de hectare după sfeclă, iar 
restul după porumb.

Diferit au lucrat la arătu
rile de toamnă și colectiviștii 
din Progresul față de cei din 
Făcăeni (regiunea București). 
Primii au prelungit arăturile 
pînă la 1 noiembrie, cînd de 
acum epoca optimă de însă
mînțare era depășită. Mai 
mult, arătura în pămîntul us
cat a ieșit bolăvănoasă. Acea
stă întîrziere n-a fost întîm- 
plătoare. în timp ce la Fă
căeni cîmpul era plin de 
colectiviști care urgentau re
coltarea porumbului și elibe
rau terenurile pentru ca 
tractoriștii să poată intra la 
arături, la Progresul aceste 

tive vecine Ziduri și din satul 
Eliade Rădulescu, regiunea 
Ploiești.

Colectiviștii din Ziduri au 
îngrășat 40 de hectare cu cîte 
400 de kg de superfosfat la 
hectar, încorporate în sol 
odată cu arătura pe terenu
rile cele mai puțin fertile. în 
primăvară, au mai administrat 
cîte 50 de kg de azotat de a- 
moniu la hectar și cîte 10 tone 
de mraniță pe o mare su
prafață unde nu înfrățise bine 
grîul.

în schimb, vecinii din Elia
de Rădulescu n-au dat niciun 
fel de îngrășăminte și firește 
au înțeles acum de ce vecinii 

prelungit pînă după 1 noiem
brie. în plus, din cauză că te
renul era bolovănos, colecti
viștii din Progresul au folosit 
tăvălugii grei, dar înainte de 
însămînțat n-au făcut nici o 
lucrare de afînare pentru pre
gătirea patului germinativ. în 
asemenea condiții, sămînța 
n-a mai fost, introdusă la a- 
dîncimea corespunzătoarei.

— Noi am terminat însă
mînțarea griului în numai 
10—12 zile de la data începe-i

Făcăeni — am dat o sapă ro
tativă pe întreaga suprafață 
în primăvară, devreme, ca să 
afinăm terenul și să împiedi
căm astfel evaporarea apei. 
Și cît de bine ne-a prins asta 
în perioada în care a început 
să se manifeste seceta ! De 
plivit, n-a fost nevoie. N-am 
avut buruieni în lanuri.

în schimb, la Progresul — 
gospodăria vecină — nu s-a 
aplicat nici o lucrare de în
treținere ; de aceea nici nu 
sînt de făcut comentarii. Poa
te că aceste comentarii le-au 
făcut colectiviștii de aici. Și, 
firește, ele au fost izvorul 
unor învățăminte prețioase

Din REGIUNEA PLOIEȘTI 
am primit răspunsuri de la 
gospodăriile colective înveci
nate : Ziduri (1 877 de kg la 
hectar) și „Drum nou” din 
satul Eliade Radulescu (1256 
de kg la hectar).

Inginerul CONSTANȚA I- 
VĂNESCU (Ziduri) :

— Grîul, semănat pe 390 de 
hectare, a avut ca plante pre
mergătoare mazăre și bor
ceag pe 122 de hectare, iar pe 
restul porumb.

VOICU HORHOGEA (pre
ședintele G.A.C. „Drum nou”):

— Am semănat cele 400 de 
hectare cu grîu pe terenurile 
eliberate de mazăre, sfeclă și 
porumb.

lucrări s-au desfășurat mult 
mai încet.

Aceeași întîrziere s-a făcut 
simțită și la colectiviștii din 
Stoienești (regiunea Oltenia), 
față de vecinii lor din Gosta
văț.

Arăturile nu s-au executat 
în epoca optimă pentru că te
renul n-a fost eliberat la vre
me de culturile do toamnă. 
De aici și depășirea epocii 
optime la însămînțat. Toate 
aceste lucrări sînt legate între 
ele asemenea zalelor dintr-un 
lanț. N-ai făcut-o la timp pe 
una, le întîrzii pe celelalte.

lor de la Ziduri au obținut 
cu 600 de kg de grîu mai mult 
pe fiecare hectar.

Este vorba și de diferența 
de îngrășare a terenului, ca 
și de diferența în ce privește 
alte lucrări.

în celelalte gospodării co
lective între care facem com
parația n-au existat diferențe 
prea însemnate în ceea ce 
privește îngrășarea terenuri
lor, și dacă au fost diferențe 
de producție acestea se dato- 
resc modului în care au exe
cutat alte lucrări.

rii, adică între 1—12 octombrie 
— ne spune tovarășul Dumi
tru Iova, președintele gospo
dăriei colective din Gostavăț. 
După însămînțare, am tăvă- 
lugit toată suprafața.

în schimb, în.gospodăria ve
cină din Stoienești, care a 
avut aceeași suprafață cu grîu, 
colectiviștii au prelungit pe
rioada de însămînțare pe par
cursul a 25 de zile. Se știe că 
o asemenea întîrziere nu ră- 
mîne fără urmări.

pentru viitor. De altfel, și co
lectiviștii din Stoienești, raio
nul Caracal care, la fel ca și 
cei de la Progresul, n-au exe
cutat nici un fel de lucrări de 
întreținere la grîu, în compa
rație cu vecinii lor din Gosta
văț, au tras învățăminte se
rioase.

La celelalte gospodării agri
cole colective despre care 
n-am vorbit la acest capitol, 
lucrările de întreținere apli
cate au fost asemănătoare. Di
ferențele de producție provin 
din nerespectarea altor fac
tori despre care, așa cum ați 
văzut, am vorbit în capitolele 
precedente.

■
 e observat că în mai toate aceste 

gospodării colective s-au ales 
bune plante premergătoare pen
tru grîu (cu excepția unora unde 
grîul a fost pus după el însuși), 
înseamnă, deci, că a existat aici 
o bună preocupare pentru apli

carea acestei recomandări pe care o face 
agrotehnica.

Firește, plantele premergătoare dețin un 
rol important în asigurarea unor producții 
mari. Ele asigură rezerve importante de sub
stanțe hrănitoare în sol. Și după cum s-a vă
zut, interlocutorii noștri au știut acest lu
cru. Cea mai mare parte a suprafețelor 
destinate culturii griului au fost alese din 
terenurile de pe care se strînseseră recoltele 
de porumb ; apoi, toate tarlalele care au fost 
cultivate cu leguminoase, cu cartofi.

Atunci care au fost cauzele diferențelor 
de producție?

Să urmărim răspunsurile la alte întrebări:

in cele relatate referitor la lu
crările de pregătire a solului di
ferențele sînt evidente.

Se desprind de aici cîteva con
cluzii importante cu privire la 
executarea acestor lucrări. Pen
tru asigurarea unor producții 

mari de grîu, contează și adîncimea arăturii, 
și perioada în care se face această lucrare, 
și dacă au fost sau nu făcute toate celelalte 
lucrări menite să asigure un bun pat germi
nativ semințelor.

Urmăriți cu atenție cele arătate pînă aici 
și veți observa că, fără excepție, gospodăriile 
care au obținut producții mai mari au făcut
arături mai adînci, au executat mai multe
lucrări de întreținere a solului și toate aces
tea le-au încadrat în epoca optimă.

Dar nici aceste lucrări, singure, nu hotă
răsc în întregime soarta producțiilor. Să ve
dem ce se întîmplă mai departe:

■
 olul îngrășămintelor în general

și al celor naturale în special 
este bine cunoscut. Nu există 
unitate agricolă socialistă care 
să nu fi verificat prin propria 
experiență foloasele lor. De fapt 
aceasta rezultă și din răspunsu

rile primite la întrebarea noastră. S-a des
prins, de pildă, în mod deosebit, necesitatea 
folosirii îngrășămintelor mai ales pe terenu
rile pe care grîul a fost semănat după grîu 
sau după alte păioase.

Nici îngrășămintele nu sînt singurul factor 
hotărîtor, dar ele pot contribui în foarte mare 
măsură la obținerea unor producții sporite. 
Iată de ce nici un efort nu rămîne nerăsplă
tit cînd folosim în acest scop toate rezervele 
posibile : gunoiul de grajd, compostul, urina, 
gunoiul de păsări, mranița, cenușa, îngrășă
mintele minerale.

■
 nvățămintele ce se trag de aici 

sînt clare. Să vorbim despre a- 
plicarea corectă a agrotehnicii 
însămînțărilor de către cei care 
au obținut producții mari și des
pre ceea ce au scăpat din vedere 
ceilalți.

La Văleni-Podgoria, Făcăeni și Gostavăț 
însămînțările s-au făcut în timpul optim re
comandat de agrotehnică. La Călinești, Pro
gresul și Stoienești au întîrziat. De aici un 
plus de recoltă la unii, un minus de recoltă 
la alții.

La Văleni-Podgoria, Făcăeni și Gostavăț 
s-a pregătit un bun pat germinativ pentru 
semințe, în timp ce la gospodăriile vecine 
(cu care facem comparațiile) s-a însămînțat 
în arătură proaspătă, fără lucrări pregăti
toare.

Dar nu s-au epuizat încă toate condițiile 
care determină producția. Să vedem mai de
parte.

■
 răpatul Ia timp (asemenea prăși- 

tului) face cît o ploaie bună și

chiar mai mult. Asta s-a văzut 
în mod deosebit în condițiile a- 
cestui an sărac în precipitații. 
Dar apa nu se pierde numai prin 
evaporare. Din totdeauna se știe 

că buruienile sînt dușmanul numărul unu ai 
plantelor cultivate. Ele fură nu numai apa, 
dar și hrana, aerul și lumina necesare plan
telor. Și nu se mulțumesc cu puțin ; consumă 
de patru-cinci ori mai mult decît oricare 
plantă cultivată.

Minusurile înregistrate la gospodăriile a- 
mintite (cu producții mai scăzute) n-au fost 
oare determinațe și de faptul că aici s-au 
efectuat mai puține, ori nu s-au făcut de loc 
lucrări de întreținere?
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u se poate stabili cu precizie care anume din lucră
rile amintite au hotărît obținerea producțiilor de care 
am vorbit, pentru că nu există o lucrare care să de
termine, singură, producția, ci întregul complex.

Multe din învățămintele desprinse de aici sînt deo
sebit de utile celor care, în aceste zile, pun bazele 
recoltei viitoare de grîu.

Să recapitulăm :
Pentru grîu (ca și pentru alte culturi, de altfel) trebuie să ne 

orientăm mai iutii asupra alegerii celor mai bune, plante premer

gătoare. Am văzut că acestea sînt leguminoasele, porumbul, car
tofii și altele. In anul acesta în mod deosebit este bine să însă- 
mînțăm grîul în primul rînd pe suprafețele unde la porumb s-a 
aplicat o agrotehnică superioară.

Apoi să executăm arăturile la timp și la adîncimea recoman
dată pentru fiecare zonă. Iată de ce este necesar să urgentăm 
acum eliberarea terenurilor de culturile tîrzii.

Sub brazdă să băgăm numai sămânță din soiuri de mare pro
ductivitate, selecționată și tratată.

Și să nu uităm un factor esențial: încadrarea însămînțărilor 

în epoca optimă, care în acest an, așa cum recomandă Consiliul 
Superior al Agriculturii, este pînă la 20 octombrie.

Organizațiile de bază U.T.M. din S.M.T., G.A.S. și G.A.C. să 
se preocupe ca tinerii care lucrează în campanie să-și însușească 
și să aplice regulile pe care le recomandă agrotehnica, reguli care, 
după cum am văzut, în măsura în care au fost sau nu respectate 
au determinat obținerea unor producții diferite în gospodării ale 
căror terenuri sînt despărțite de o cărare.

Pagină realizată de: ing. N. SIMIONESCU, M. CARANFIL, 
N. BARBU, V. CĂBULEA



Àcad. prof. dr. À. F. Bilibin, 
conducătorul delegației 

sovietice despre:

U

— Vă rugăm să ne spuneți care sînt as
pectele noi ale luptei împotriva bolilor in
fecțioase dezbătute la lucrările congresului 
desfășurate în săptămîna aceasta la Bucu
rești?

— Se știe că secolul nostru a înregistrat 
cele mai mari succese pe plan medical mai 
ales în lupta împotriva bolilor infecțioase.

Totuși, odată cu progresele făcute în lupta 
împotriva bolilor epidemice, se ridică cu 
acuitate Sarcina intensificării eforturilor în 
combaterea altor boli cum ar fi cele provo
cate de stafilococi și virusuri. Mai ales bolile 
inframicrobiene fiind cele mai numeroase ri
dică totodată ți problemele cele mai com
plexe de cercetare, profilaxie ți tratament.

Pe acest tărîm s-au făcut multe în ultimii 
ani, dar apar în permanență aspecte noi, 
ceea ce este confirmat de multiplele dezba
teri organizate pe plan mondial privind cu
noașterea și combaterea bolilor microbiene 
și inframicrobiene. Manifestare internațio
nală de mare importanță științifică. Congre
sul al III-lea de patologie infecțioasă, orga-

nizat la București, a abordat chestiuni încă 
puțin clarificate, dar de mare interes, cum 
ar fi bolile intestinale de origină virotică, 
mononucleoza infecțioasă, vaccinarea preven
tivă a copiilor și aplicarea corticoterapiei în 
bolile infecțioase.

— De ce au devenit actuale aceste pro
bleme?

— în primul rînd fiindcă bolile amintite 
au căpătat o răspîndire mai largă in ultimul 
timp, iar în al doilea rînd, fiindcă vaccina
rea și tratamentul ajutător cu hormoni cor- 
ticosteroizi, pe lingă cel cu antibiotice a bo
lilor infecțioase, s-au dovedit a fi mijloacele 
cele mai eficiente de prevedere și combatere. 
Astfel, dacă înainte vreme majoritatea boli
lor intestinale erau puse pe seama unor fac
tori microbieni, astăzi se poate spune că ele 
sînt determinate și de virusuri. Aceasta mo
difică atît profilaxia cît și tratamentul boli
lor respective.

în schimb, rezultatele înregistrate in. pre
venirea bolilor infecțioase prin vaccinare, 
mai ales la copii, ne umplu de încredere.

Trebuie remarcate rezultatele obținute în do
meniul vaccinării antiscarlatinice, împotriva 
rujeolei, împotriva gripei și altele. Sînt sem
nificative rezultatele obținute în prevenirea 
pe această cale a difteriei și a poliomielitei. 
O perspectivă nouă în tratamentul bolilor 
infecțioase acute este deschisă de aplicarea 
hormonilor secretați de glanda cortico-supra- 
renală cortizon, ACTH), care prin efectele 
lor contribuie la stimularea funcțiilor de 
apărare a organismului împotriva bolii. A- 
cest tratament insă, după cum au pus în 
evidență discuțiile purtate la congres, pe 
lingă efectele directe de frînare a reacțiilor 
infecțioase locale și generale, de acțiune an- 
titoxică. de îmbunătățire a stării generale a 
bolnavului și a măririi eficienței medicamen
telor antibacteriene, manifestă și unele efec
te negative, ceea ce presupune o aplicare 
diferențiată a lui.

— Cum apreciați însemnătatea Congresului 
și felul în care s-au desfășurat lucrările lui?

— Fără îndoială că lucrările congresului 
de la București la care și-au adus contribuția

numeroși iluștri savanți din 25 de țări ale 
lumii vor avea o mare importanță asupra 
dezvoltării activității de cercetare și clinice 
în domeniul bolilor infecțioase. Printre pdr- 
ticipanții activi la lucrările Congresului un 
loc remarcabil îl ocupă oamenii de știință 
din R. P. Romină, printre care distingem pe 
savantul cunoscut de mulți ani in știința 
medicală — acad. Șt. S. Nicolau. De aseme
nea, nu putem să nu amintim contribuția va
loroasă a dr. G. Marinescu, M. Balș, M. Voi- 
culescu, V. Bușită și alții. Rapoartele 
prezentate de dr. L. Heilmeyer, (R. F. Ger
mană), G. Fanconi (Elveția) și F. de Fittis 
(Italia) au constituit o serioasă bază de dis
cuție științifică.

în concluzie trebuie remarcat felul în care 
a fost organizat congresul și desfășurarea lu
crărilor lui, posibilitatea audierii simultane 
a lucrărilor în cîteva limbi străine. Nu pu
tem să nu apreciem în mod deosebit institu
tele de cercetări din București care sa re
marcă printr-o activitate desfășurată la un 
înalt nivel științific.

•------

Teoria pi of. Oyciuikoî

conf. untv. Gheorghe Ciucu
« găsi solubile multi- 
cariatelor probleme ri- 
o activitate economică

l.a Institutul de fizică al Acade
miei R.P.R.

Foto : AGERPRES

Locomotiva electrică la Expozl|ia 
Realizărilor Economiei Najionale 

din Moscova.
Foto : TASS MOSCOVA
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Camioneta „LO 2500‘‘ 
pentru transportul 

mărfurilor
Uzinele ,Robur" din Zittau 

(R.D.G.1 au proiectat și construit 
noua camionetă „LO 2 500" pen
tru transportul produselor indus
triale și de alimente. Caroseria 
spațioasă este executată după o 
metodă de construcție mixtă si 
poate ii adaptată pentru orice 
scop prin amenajarea corespunză
toare a interiorului. Camioneta are 
o suprafață de încărcare utilă de 
7,25 ms și înălțimea spațiului de 
încărcare de 1 800 mm. Tonajul u- 
lil este 2,155 tone încît se poate 
spune că această camionetă este 
un nou mijloc de transport ren
tabil, util, care deschide posibili
tatea construirii a tot felul de mij
loace de transport special. Camio
neta de tip „LO 2 500", respectiv 
„LD 2 500", este înzestrată cu un 
motor Otto sau Diesel de 70 CP 
cu răcire cu aer. Schimbarea vite
zelor de Ia 2 la 5 este 
tă. Primele camionete 
nouă construcție vin să 
elegantele autobuze de
ne ți camioanele cu motorul In 
iată de 2,5 t. construite la Uzina 
„Robur" din Zittau.

sincroniza- 
de această 
completeze 
18 persoa-

Activitatea economică

în sala centrală a acceleratorului Institutului de fizică teoreticii și 
experimentală a Academiei de 'Șfiinfe a U.R.S.S.

Foto : TASS MOSCOVAnouîn cibernetica sovietică
A. Ovciuikov, profesor la Insti

tutul de prospect:,;! geologice din 
Moscova, a expus la simpozionul 
liidroguologic interr...țioiial de la 
Tașkent o nouă teorie a unor sis
teme unica de presiune a apei, 
care cuprinde bazinele arteziene și 
toate apele superficiale.

Teoria explică originea, dinami
ca și regimurile apelor subterane, 
permite să se determine cu exacti
tate rezervele și metodele optime 
de folosire a lor.

și aplicarea metodelor matematice
n ultimul țirnp me
todele matematice 
găsesc o aplicație 
din ce în ce mai 
largă în economie. 
Au și început să 
apară în țara noas- 
studii și lucrări îutra primele 

domeniul economiei matematice. 
Colaboratorul nostru, Teofil Roii 
s-a adresat conf. univ. Gheorghe 
Ciucu, cu rugămintea dc a ne 
arăta în ce constă însemnătatea 
acestui domeniu nou de cerceta
re științifică.

★
Metodele matematice găsesc 

în zilele noastre o largă aplicare 
nu numai în diverse comparti
mente ale științei sau tehnicii 
ci și în domeniul cercetărilor 
economice. Ele servesc atît la 
aprofundarea unor studii teore
tice în domeniul economiei po
litice, la punerea în evidentă și 
aprecierea unor fenomene econo
mice foarte complexe, cît si. mai 
ales, Ia indicarea celor mai bune 
soluții, a celui mai bun plan de 
activitate economică. De a- 
semenea. metodele matematice 
permit indicarea formelor cît 
mai raționale de organizare a 
producției, menite să asigure cea 
mai bună planificare a acesteia 
și îndeplinirea cu un randament 
maxim a planurilor de producție.

Totuși, specificul activității 
diferitelor ramuri ale economiei 
este foarte variat. Unele sînt 
problemele pe care le ridică, de 
pildă, o întreprindere construc
toare de mașini și altele sînt 
cele legate de buna funcționare 
a unui centru feroviar, sau de 
obținerea maximului de produse 
de pe o suprafață agricolă dată. 
Oare în toate aceste cazuri se 
folosesc aceleași metode mate
matice ?

Pentru 
picior și 
dicate de 
complexă, au upărut și se dez
voltă cu avîut diferite discipline 
matematice noi, cum sînt : pro
gramarea liniară, dinamică și 
stohastieă. teoria ușteptării, teo
ria jocurilor și altele, care utili
zează metodele probabilistice și 
statistice. Ele sînt grupate în- 
tr-un capitol mare, denumit 
CERCETARE OPERATIVĂ care 
a găsit o largă aplicație în do
meniul activității economice : 
organizarea rațională a aprovi
zionării și transporturilor, coor
donarea producției, planificarea 
investițiilor etc. adică peste tot 
unde apare problema coordonă
rii unui număr mare de acțiuni, 
care tind la realizarea unui țel 
anumit, precum și problema unei 
coordonări optime a acestor ac
țiuni, în scopul realizării maxi
me a obiectivului urmărit.

Metodele matematice ne per
mit, în acest caz, vorbind în ge
neral, să determinăm un program 
optim, adică cel care dă un efect 
maxim în condițiile unor chel
tuieli date, sau un rezultat dat 
în condițiile unor cheltuieli mi
nime.

Domeniile de cercetare, amin
tite mai sus, au început să se 
dezvolte la noi în țară mai ales 
după ce Congresul al III-lea al 
P.M.R. a subliniat necesitatea 
dezvoltării lucrărilor în dome
niile calculului mecanic, 
și statistic, cu aplicații în 
nomia națională.

Pentru aplicarea eficientă 
metodelor probabiliste si 
tistice în tehnică și economie co

lectivul secției de teoria proba
bilităților și statistică matematică 
a Academiei R. P. Romîne a în
cheiat o serie de convenții de 
colaborare tehnico-științifică cu 
Uzinele : „Electronica“, „Steagul 
roșu“ și „Tractorul* din Brașov, 
Institutul de cercetări metalurgi. 
ce, Institutul de cercetări pen
tru foraj și extracție, precum și 
unele instituții centrale. Astfel, 
la Uzinele „Electronica“ au și 
fost prelucrate o serie de date 
și s-au făcut propuneri în ve
derea aplicării unor standarde de 
control statistic ai calității. De 
asemenea, la produsele în serie, 
a fost întocmit un tabel pentru 
controlul eficient al calității pe 
bază de loturi mari.

Alte cercetări se referă la pro
blemele matematice ale prospec
tării zăcămintelor de minereuri

substanțe utile. Aplicarea me
todelor probabilistico-statistice 
permite ca prin mijloace minime 
de investigație să se obțină ma
ximum de informații asupra pers
pectivelor miniere ale diferitelor 
regiuni. De asemenea au fost a- 
bordate problemele optim.alizării 
unor procese de producție în 
industrie, agricultură și trans
porturi.

Cerințele dezvoltării cu avîut 
a economiei, impun extinderea, 
□ dîncirea și sporirea cercetărilor 
în domeniile economiei matema
tice. In acest scop este necesară 
coordonarea cît mai riguroasă a 
cercetării și crearea unor 
tive puternice formate din 
maticieni, economiști și 
tehnice, întrucît numai pe
tă cale se pot obține rezultate 
eficiente și corespunzătoare rit
mului de dezvoltare a economiei 
naționale.

colec- 
malc- 
cadre 
aceas-

n fiecare zi în 
Uniunea Sovietică, 
corespondenții a- 
fia numeroase 

'w ‘ l în dome- 
___ științei și 
tehnicii. Cineva 

remarca in glumă că este ne
voie ca fiecare ziarist să fie 
dotat cu...o mașină electroni
că de calcul portativă, pentru 
a se putea orienta cît mai re
pede printre aceste noutăți.

întrucît nu au apărut încă 
asemenea mașini portative, 
pentru a răspunde la între
barea : „Ce e nou în ciberne
tica sovietică“, am apelat la 
declarația unor cunoscufi sa
vanți sovietici și la cîteva in
formații interesante obținute 
la Institutele științifice de 
cercetări din Moscova.

Iată două exem
ple citate de 
acad. V. M. Klaș- 
co care dovedesc 
larga pătrundere 
a ciberneticii în 
economia și știin
ța sovietică.

Anul acesta, planul 
sport al sfeclei de zahăr re
coltată în Ucraina spre fabri
cile de zahăr, a fost alcătuit 
pentru prima dată de planifi
catori în colaborare cu Insti
tutul de cibernetică. Din pri
mul moment, s-a văzut avan
tajul : mașina de calcul a 
ales varianta optimă a grafi
cului de transport care a ela
borat 10 000 de vagoane 
marfă.

Sau iată un alt exemplu: 
Pentru analiza tuturor varian
telor construcției unui profil 
de cale ferată pe o lungime

ì noutăți 
I niul ș

de 200 km ți pentru alegere 
variantei optime unui om
1- ar trebui... 10 la puterea 40, 
secole.

Unul din institutele sovieti
ce a găsit cu cîțiva ani in 
urmă un sistem matematic 
care exclude de la bun început 
un mare număr de variante 
posibile în ața fel incit să ră- 
mînă de lucru doar pentru... 
100 de ani. Mașina electronică 
a Institutului de cibernetică 
a rezolvat însă problema în
2- .. ore alegînd varianta cea 
mai economică. Aplicarea ei 
in practică va aduce o econo
mie de 10 000 de ruble.

Iată acum o noutate de la 
Institutul 
domeniul 
U.R.S.S.
10—12 000

Corespondență

specială

din Moscova

de tran-

pentru expertiză in 
invențiilor. In 

se dau anual peste 
de patente de in

venții. Pentru lu
crările de verifi
care a dosarelor 
este nevoie de un 
studiu profund a 
mii și mii de alte 
brevete, 
blioteca

de altfel 7 mi- 
A- 

cele 300 000 de do- 
se primesc anual 
lumea, vom avea 

si- 
să-i 

mult 
în ajutorul lor a

In bi- 
institu-

NOU«NOU* NOU în laboratorul de radiații nu
cleare al Institutului de igienă 
și sănătate publică din Capi

tală.

Nou oțel pentru eilândri 
de lammor

„Ut-2“ Fofo : AGERPRES

Colectivul secției de cerce
tări a oțedăriei și laminorului 
din Coswig (R. D. Germană) 
a elaborat un nou oțel pentru 
cilindrii de laminor, care se 
situează la nivelul tehnicii 
mondiale și este destinat a fi 
folosit pentru laminoarele 
pentru profile.

Cilindrii folosiți în mod ex
perimental la oțelăria și la-

minorul din Riesa și la lami
norul din Maxhutte au dat un 
randament cu 15 la sută mai 
mare decît cilindrii similari 
de fabricație engleză și o pro
ducție de 3—4 ori mai mare 
decît a cilindrilor executați în 
același scop din fontă.

La Institutul de chimie din 
Sofia a fost elaborată tehnolo
gia pentru obținerea unguen
tului consistent „Ut-2“ pentru 
ungerea subansamblurilor a- 
flate 
rilor 
rea 
este 
care 
Noul 
perioare fizice și chimice.

sub acțiunea temperatu- 
ridicate. Pentru obține- 
unguentului „Ut-2“ nu 
nevoie de ulei de ricin 
este un produs deficitar, 
unguent are calități su-

Șalupa hidroglisoare 
cu elice

Un colectiv de tineri tehnicieni, 
ondus de cunoscutul constructor 

sovietic de avioane Tupolev, a 
construit o șalupă hidroglisoare cu 
elice care s-a experimentat recent 
intr-o călătorie de probă pe lacul 
de acumulare Istrin, din apropie
re de Moscova, cu viteza de 100 
km/h. Șalupa care are corpul de 
forma unei picături este pusă în 
mișcare cu o elice aeriană și nu 
intră în apă nici măcar 10 cenți- 
metri. Ea are lungimea de 5,5 m, 
lățimea de 2 m și înălțimea de 
1,5 m. și poate fi folosită deasu
pra mlaștinilor și a suprafețelor 
acoperite cu zăpadă. Șalupa are 
loc pentru 4 persoane și 500 kg 
încărcătură. Raza ei de acțiune 
est» de 500 km.

La Leningrad au început să se producă recent proteze de vase 
sanguine din laosan. Acestea sînt folosite cu bune rezultate 
pentru a înlocui vasele de sînge în unele operații chirurgicale,

Foto : TASS MOSCOVA

tului exj,stă 
lioane de lucrări fișate. 
dăugînd 
sare ce 
din toată 
un tablou complet al 
tuației căreia trebuiau 
facă față piuă nu de 
specialiștii.
venit... bibliografia electroni
că. Fiecare patent are fișa sa. 
Mațina electronică de calcul 
pe baza programului dat, cau
tă cu o viteză de 600 de.., pa
tente pe minut materialul 
necesar alegîndu-și numai a- 
cele lucrări care au tangență 
cu patentul dat spre cerce
tare.

Mașinile electronice de cal
cul au început să fie folosite 
și la controlul unor anumite 
lucrări științifice. Așa de pil
dă, unui cunoscut savant so
vietic i s-a cerut un referat 
pentru o dizertație de docto
rat pe o temă de algebră su
perioară. Controlul fiecărui 
calcul în parte al dizertației 
care aduce o serie de elemen
te noi în algebra superioară 
— cere cel puțin o jumătate 
de oră ți în această lucrare 
erau sute de calcule. Rezolva
rea a fost simplă. In mod ex
perimental în programul unei 
mașini electronice au fost in
troduse toate formulele spre 
verificare. In cazul că rezulta
tul nu ar fi coincis intr-un a- 
numit punct, mațina ar fi 
semnalat cu exactitate și a- 
tunci teorema ar fi fost revă
zută separat. Acest lucru nu 
s-a întîmplat și referatul pen
tru lucrarea de doctorat a pu
tut fi alcătuit intr-un timp 
foarte scurt.

AL. STARK

Moscova — octombrie 1962

Răspundem la întrebările cititorilor
ION ROMAN — ONEȘTI.
Te interesează cîteva amănunte 

despre „analiza prin activare".
Această metodă este rezultatul 

progreselor remarcabile pe care 
le-a înregistrat fizica nucleară în 
ultimii 15 ani. In comparație cu 
metodele clasice, analiza prin acti
vare prezintă avantajul de a fi 
nedistructivă, sensibilă și rapidă.

Principiile acestei metode sînt 
simple. Este cunoscut faptul că a- 
tunci cînd se bombardează un nu
cleu atomic al unui element chi
mic oarecare cu o particulă ele
mentară rapidă se produce o reac
ție nucleară. Izotopii 
au de cele mai multe 
însușiri care-i fac să 
identificat și măsurat
Măsurînd caracteristicile izotopu
lui format după bombardare, se 
obțin datele necesare pentru de
terminarea cantității materialului 
studiat.

Unul dintre principalele avan
taje ale metodei de analiză prin 
activare este faptul că avem 
de-a face cu o metodă nedistructi-

vă, iar materialul analizat poate 
fi recuperat integral. Prin apli
carea acestei metode se poate 
determina conținutul de molibden, 
cupru, fier etc. din diferite mine
reuri.

Dacă 
despre 
precum 
control 
tește broșura inginerilor I. Malek 
și Gh. Preda : „Metode moderne 
de control al calității produselor" 
recent apărută în librării.

te interesează amănunte 
acest sistem de analiză, 
și despre alte mijloace de 
al calității produselor ci-

radioactivi 
ori anumite 
fie ușor de 

cantitativ.

GH. BĂBULAC — ARAD.
Analizele fotocalorimetrice 

aplică în industria noastră. Dacă 
vrei să afli cîteva amănunte despre 
aceste aplicații îți reproducem scri
soarea pe care ne-a trimis-o labo
rantul DUMITRU BALAGHIA de 
la Combinatul siderurgic Hune
doara.

„în etapa actuală a dezvoltării 
economiei naționale — scrie tov. 
Balaghia — un accent deosebit se 
pune pe introducerea tehnicii noi 
și îmbunătățirea metodelor de lu
cru.

Mergînd pe această cale, colec-

sc

tivul de 
ingineri _______ _
binatului siderurgic Hunedoara, au 
reușit să pună în aplicare o serie 
de noi metode de analize calorime- 
trice. Pentru acest lucru au fost 
studiate și experimentate metode
le pentru determinarea calorime
trica a cuprului, nichelului, molib
denului și altele care se aplică cu 
succes în laboratoare și dau re
zultate foarte bune. Prin aplicarea 
acestor metode se reduce conside- 

, rabil timpul de execuție a analize
lor.

Introducerea metodelor calori- 
metrice în laborator, a avut un 
efect pozitiv și asupra secțiilor de
servite. Aplicarea noilor metode 
fotocalorimetrice va duce nu numai 
la scurtarea timpului de lucru dar 
va permite economisirea de reac
tivi chimici, hîrtie de filtru, sticlă 
de laborator etc."<

muncitori, tehnicieni și 
de la laboratorul Com-

ION CONSTANTINESCU — 
PAȘCANI.

Te pasionează opera lui Darwin 
și ai vrea să cunoști cît mai multe 
despre viața sa î

Istoria științei cunoaște într-a-

devăr puțini 
însemnătatea 
și curajul deosebit al ideilor afir
mate să fi modificat atît de ra
dical concepțiile noastre asupra lu
mii, așa cum a făcut-o în secolul 
trecut, marele naturalist Charles 
Darwin — fondatorul concepției 
științifice asupra evoluției lumii 
viețuitoarelor.

întreaga știință asupra vieții și 
apoi concepțiile asupra originii o- 
mului au suferit un salt nemaivă
zut odată cu fundamentarea 
către Ch. Darwin a legilor 
dirijează mecanismul evoluției 
ciilor.

Mărețul edificiu al operei 
Darwin a fost însă construit 
decenii de trudă și migăloasă 
nare a faptelor și argumentelor 
menite să sprijine această concep
ție revoluționară, care a dat o lo
vitură de moarte tuturor fantezii
lor creaționiste, mistice.

Acum cîteva zile a apărut în E- 
ditura Academiei „Amintirile des
pre dezvoltarea glndirii șj carac
terului meu" care poartă și denu
mirea de Autobiografie a lui Dar
win, care pune în evidență eta
pele importante ale drumului 
parcurs de marele naturalist de la

savănti, care prin 
descoperirilor făcute

primele idei evoluționiste ji pînă 
în ultimii ani de elaborare și dez
voltare a vastei teorii, în cele mai 
mici amănunte ale ei.

de 
care 
spe-

lui 
prin 
adu-

IOSIF GRAURE 
ȘOARA.

Iată cîteva titluri ale unor bro
șuri de popularizare a științei pe 
care le poți găsi în orice biblio
tecă și care te pot ajuta să-ți în
tocmești referatul:

V. Bologa „Despre vrăji, dofto- 
roaie și leacuri băbești”, I. M. Ște
fan .- „Semnele cerești și tălmăci
rea lor adevărată", I. M. Ște/an: 
„Adevărul despre năluciri”, S. Făr- 
cățan: „Poate fi prevăzut viito-

SIGHI-

cășan 
rul ?”.

ILIE 
raionul _______

In cartea inginerului Ion Pasca- 
ru „Zborul cosmic" apărută anul 
trecut în colecția „Știința învinge’’ 
a Editurii Tineretului, vei găsi toa
te amănuntele pentru a înțelege 
problemele care te interesează.

Comunică-ne alte întrebări care 
te interesează și-ți vom răspunde 
la rubrica noastră din această pa
gină.

PREDA — PRISEACA 
Slatina.
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Ann P
Simpozioane, conferințe, spectacole, vizite

în întreaga țară au loc în 
continuare numeroase mani
festări în cadrul Lunii prie
teniei romîno-sovietice.

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice din Capitală un nu
meros public a asistat la sim
pozionul cu tema „Realizări 
remarcabile ale medicinei so
vietice“, Cu acest prilej au 
luat cuvîntul 
Milcu, 
demiei

Arthur Kreindler, directorul 
Institutului de neurologie 
..I. P. Pavlov", prof. univ. dr. 
Ion Făgărășanu, membru co
respondent al Academiei R. P. 
Romîne.

-k
în sala de festivități a șco- 

nr. 22 ..Gheorghe

încheierea Congresului
international

acad, Ștefan 
secretar prim al Aea- 
R. P. Romîne, acad.

Iii medii
Lazăr“ s-a ținut simpozionul 
„Vizitînd U.R.S.S. în al 4-lea 
an al șeptenalului". Expune
rile făcute de Victor Iliescu,

Festivalul filmului sovietic

președintele Consiliului raio
nal A.R.L.U.S.-V. I. Lenin, și 
Nicolae Pătuleanu, membru al 
aceluiași Consiliu, au fost au
diate cu mult interes de sute 
de participanți.

★
La Turnu Severin, Corabia, 

Filiași, Hunedoara, Galați și 
Brăila au avut loc adunări 
cansacrate Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, iar la Bra
șov, un recital de muzică rusă 
și sovietică susținut de soliști 
ai Teatrului 
Dima".

muzical „Gh.

COPILĂRIA
★

cinematografului

B OI U 1

In sala 
„Muncitorul“ din Bacău a a- 
vut loc spectacolul de gală 
cu filmul „Casa de la răscru
ce", la care au asistat cinea
știi sovietici aflați în țara noa
stră cu - —
filmului■

rmmnill

e sute de ani ome
nirea, terorizată de 
spectrul războiului, 
a trăit periodic a 
menințarea sau tra
gica lui realilafe. 
Dar parcă niciodată

ca în ultimul război mondial el 
n-a răscolit mai adine straturile 
conștiinței umane afingînd zonele 
cele mai sensibile, mai potrivnice 
distrugerii. Tema dragostei, a ti
nereții, a copilăriei confruntate 
brutal cu moartea ori cu perspec
tiva apropiată ei, reapare — ob
sedantă temă a epocii noastre — 
în cele mai zguduitoare creații 
ale artei realiste. Dintre acestea 
fac parte și „Zboară cocorii“, și 
„Balada soldatului“ sau, recent 
prezentate în cadrul săptămînii 
filmului sovietic : „Casa de la 
răscruce“ și „Copilăria lui Ivan“ 
(tradusă la noi sub titlul „Flăcări 
și flori“). Despre ultimul, încărcat 
de meritată glorie la Festivalul 
venețian de anul acesta (marele 
premiu : „Leul de aur“) autorul 
său, Andrei Tarkovski relata in
tr-un interviu : „Am vrut să-mi ex- 

ura mea împotriva 
Am ales copilăria 

ea contrastează cel 
cu războiul“. Fil- 

consfruif pe opozi- 
elemenle incompa- 
cu celălalt : setea, 
viață

ză- .. .... .......

prim toată 
războiului, 
pentru că 
mai mult 
mul e 
ția acestor 
tibile unul
bucuria de 
și negarea, 
dărnicirea ei 
moartea. Tarkovski 
a găsit acel . lim
baj cinematogra
fic cu totul origi
nal, capabil să su
gereze cutremură- 
toarea imagine a 
răzoiului înregistrată de ochii 
unui copil sensibil.

Fire deosebit de impresionabi
lă, Vania de la începutul filmului 
trăiește cu intensitate fiecare a- 
diere de vînt, fiecare șoaptă a 
pădurii de mesteacăm ori scli
pirea dureroasă a soarelui încin- 
gind suprafața apei. Frenetic ca 
bucuria de viață, fuga aparatului 
de filmat de-a lungul razei obli
ce săgetînd desișul, amenință- 
foarea rotire a ochiului proaspăt, 
avînd să cuprindă totul, dintr-o 
dată, cerul deopotrivă cu marea 
-< fascinantul preludiu poetic cu 
care debutează „Flăcări și flori“ 
comprimă înfr-o imagine de rară 
expresivitate metafora copilăriei 
senine.

Natura In opera lui Tarkovski 
nu apare însă ca ilustrare plasti
că temei „bucuriei vieții“ care 
susține această parte a filmului. 
Ea izbucnește firesc, spontan, pe 
ecran din prea plinul unei sensi
bilități regizorale ce știe să des
copere cu neobișnuită prospeți
me farmecul unei dimineți înso
rite de vară. Aceasta e maro 
arfă : să culeagă emoția dintr-o 
realitate de atîtea ori văzută, dar 
prima oară tălmăcită astfel de 
imaginația, gindirea creatoare. 
Partizan al „cinematografului poe
tic“ (strălucit reprezentant în școa
la clasică sovietică de Alexandr 
Dovjenko), tînărul cineast îmbo
gățește o tradiție, înnoiește un 
drum care a oferit ecranului ati- 
tea autentice valori. Interesantul 
film sovietic este expresia fructi
ficării creatoare a moștenirii cla
sice de către un talent tinăr afir
mat puternic de la prima sa ope
ră. Sensibilității lirice de care e 
încărcat fiecare cadru al acestei

(Pe marginea 
filmului

Flăcări și flori“)

meditații poetice ii corespunde 
în egală măsură o fină analiză a 
sufletului copilului, pastă ușor 
impresionabilă, pe care orice eve
niment trasează adinei urme pen
tru tot restul vieții.

Ivan și-a pierdut familia in 
război. Singur, zguduit de groaz
nica nenorocire, copilul delicat 
și visător de la început devine 
os’așul fanatic, trăind doar cu 
dorința răzbunării. Și cu obsesia 
chinuitoare — coșmarul războiu
lui. Visele băiatului de zece ani 
sînt împărțite și ele tragic, ca în
treaga sa existență, între clipele 
senine, fericite ale vieții de care-și 
amintește dureros și între imagi. 
nile cutremurătoare ale bombar
damentelor, ale masacrelor odioa
se comise de invadator. Dacă cei 
din jurul său nu l-ar înconjura cu 
atita căldură, înțelegere, copilul 
cu nervii zdruncinați s-ar pierde 
probabil, dezorientat, undeva în 
vălmășagul haotic de mine, sînge 
și lacrimi. Așa, ura sa fierbinte 
față de dușmani, setea de răzbu
nare care-l mistuie își găsește o 
matură canalizare către acțiuni 
concrete. Vania devine un încer

cat cercefaș și numai grija prie
tenilor săi, maturi față de viața 
micului ostaș îl împiedică să se 
avînte riscant în prima linie a 
frontului. Regizorul descifrează a. 
tent din haosul psihologiei acestui 

copil care a sufe
rit un puternic 
traumatism, mugu- 
rele unei perso
nalități interesante, 
impunîndu-se prin 
voința,
cu 
rește 
foarte 

ostaș 
în spatele frontu-

inteligența 
care-și urmă- 

E 
să-l 
în-

scopul, 
greu 
să-;ifaci pe micul 

țeleagă rostul 
lui. Războiul care l-a lovit și pe 
el la fel de crud ca și pe cei 
maturi l-a făcut să-și asume 
niște răspunderi egale la care nu 
vrea, nu poate să renunțe. „Ar fi 
o lașitate să renunți la luptă", 
consideră Vania, și face totul (fuge 
din mașina comandantului ce în
cearcă să-l îndepărteze de front) 
ca să ajungă din nou în prima li
nie. Acolo, într-o acțiune de re
cunoaștere va fi prins și executat 
de fasciști.

Tarkovski reușește prin micul 
său erou un caracter complet, 
interesant, inedit în peisajul ope
relor de acest gen. El întreprinde 
cu deosebit succes un minuțios 
studiu psihologic asupra copilului 
pe care războiul îl lipsește de co
pilărie și prin aceasta opera sa 
acuză cu o virulență rar egalată 
pe cei vinovați de o atare crimă. 
Expresia sa metaforică, energică, 
concentrează cu iscusință elemen
tele sintezei cinematografice. Ta
lentatul regizor știe să sugereze 
printr-un motiv muzical un detaliu 
de decor ori mișcare, o întreagă 
situație dramatică. Trecerea de la 
copilăria senină a lui Ivan la rea. 
litatea cumplită a războiului se 
face brusc, printr-un montaj e- 
nergic, opunînd două imagini di
ferite. Motivul muzical poetic 
(acel „cucii" frumos orchestrat) 
din secvența anterioară, e prelu
crat acum pe fondul canonadei, 
obsesie dureroasă a vieții senine 
pe care războiul a curmat-o tra
gic. Avem în față opera matură a 
unui tînar regizor care ne va tnai 
da, de bună seamă, strălucite do. 
vezi ale talentului său.

ALICE MĂNOnr

In cadrul Festivalului filmului sovietic azi, Ia cinematogra
ful „Republica“, strălucitul succes al cinematografiei sovietice

FLĂCĂRI ȘI FLORI
(Copilăria lui Ivan)

>
O producție a studiourilor „Mosfilm” după povestirea lui 

V. Bogomolov „IVAN”.
Film distins cu premiul „Leul de aur” la Festivalul inter
național al filmului de la Veneția, 1962 și eu „Premiul de 
excelență” pentru calități tehnice și metode de filmare la 

Concursul internațional tehnic de la Moscova, 1962,

?

)

prilejul Festivalului 
sovietic.

★
400 de profesori, in- 

Craiova
Peste 

gineri, studenți din 
au participat la simpozionul 
„Știința sovietică în slujba 
transformării naturii“, orga
nizat la Casa prieteniei ro
mîno-sovietice din localitate.

★
Continuîndu-și vizita în o- 

rașul Sibiu, joi dimineața, 
membrii delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romîne au 
depus coroane de flori la ci
mitirul ostașilor sovietici că- 
zuți pentru eliberarea țării 
noastre de sub jugul fascist.

în aceiași zi, oaspeții sovie
tici însoțiți de tov. Marin Flo- 
rea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
au părăsit Sibiul, îndreptîn- 
du-se spre Cluj.

(Agerpres)

Seară literară
In cadrul Lunii prieteniei ro

mîno-sovietice, la Școala medie 
mixtă din Gura Humorului, a 
avut loc zilele acestea o seară 
literară cu tema : „Personali
tatea și opera marelui scrii
tor N. V. Gogol“.

Referatul a fost prezentat 
de utemista Paicu Stela din 
clasa a Xl-a, umanistică. In 
continuare, elevii claselor a 
X-a și a Xl-a âu interpretat 
piesa „Revizorul“. Spectacolul 
s-a bucurat de succes. Cei mai 
buni interpreți s-au dovedit a 
fi elevii Doboș Gheorghe, Mi- 
hăilă Constantin, Moraru Flo
rin, Boca Rodica și alții care 
au fost îndelung aplaudați.

OSTAFE ADRIANA
1 elevă

de patologie infecțioasă
Joi după-amiază a avut loc 

ședința de închidere a celui 
de-al III-lea Congres interna
țional de patologie infecțioasă.

în prezidiul ședinței au 
luat loc conducători ai Socie
tății internaționale pentru stu
diul maladiilor infecțioase și 
parazitare, precum și acad. 
Athanase Joja, președintele 
Academiei R. P. Romîne, Voi
nea Marinescu, ministrul sănă
tății și prevederilor sociale, 
acad. Șt. Milcu, președintele 
Uniunii societăților de științe 
medicale. Sandu Ion, adjunct 
al ministrului sănătății și 
prevederilor sociale și alții.

Ședința a fost prezidată 
acad. Șt. S. Nicolau.

Participanții au aprobat 
unanimitate concluziile și 
comandările Congresului, pre
cum și modificările la Statut.

A luat cuvîntul în numele 
participanților străini, prof. 
A. Givannardi (Italia).

în încheiere vorbitorul a 
adus mulțumiri călduroase 
Guvernului R. P. Romîne, 
Ministerului Sănătății și Pre
vederilor Sociale, Academiei 
R. P. Romîne și celorlalte in
stituții care au acordat spriji
nul lor desfășurării în cele 
mai bune condiții a lucrărilor 
Congresului.

Cuvîntul 
Congresului 
acad. Șt. S.

Fabrica de confecții „Mondiala“ din Satu Mare. In fotografie : 
aspect din sectorul nr. 1.

Foto : AGERPRES
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Sosirea unei delegații 
economice guvernamentale a R. A. U

al 
de

d.e închidere 
a fost rostit 
Nicolau.

★
După încheierea lucrărilor 

celui de-al III-lea Congres in
ternațional de patologie infec- 
țioasă a avut loc o întîlnire 
între participanți la Congres 
și reprezentanții presei.

★
Joi seara, Comitetul execu

tiv al Sfatului
Capitalei a oferit în sala de 
marmoră a Casei Scînteii 
recepție în cinstea participan- 
ților la cel de-al III-lea Con
gres internațional de patologie 
infecțioasă.

Au luat parte Ștefan Voitec. 
președintele Marii Adunări 
Naționale, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, acad. 
Ștefan S. Nicolau, președintele 
Comitetului de organizare al 
celui de-al III-lea Congres in
ternațional de patalogie infec
țioasă, Voinea Marinescu, mi
nistrul sănătății și prevederi
lor sociale, acad. Ștefan Milcu, 
președintele Uniunii societăți
lor de științe medicale din 
R. P. Romînă, Dionisie Iones- 
cu, șeful Ceremonialului de 
Stat, personalități ale vieții 
științifice medicale și alți in
vitați.

Președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului popular 
al Capitalei, Ion Cozma. a 
rostit un cuvînt de salut în 
cinstea oaspeților.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

Joi seara a sosit în Capitală 
dr. Abdel Moneim El Kaisso- 
uny, ministrul Finanțelor și 
Planificării Republicii Arabe 
Unite, cu soția. Totodată, a so
sit și dr. Hamed El Sâyeh, mi
nistrul adjunct al Economiei.

Dr. Abdel Moneim El Kais- 
souny conduce delegația gu
vernamentală economică a 
R.A.U., care va purta discuții 
cu reprezentanți ai Ministeru
lui Comerțului Exterior în ve
derea lărgirii schimburilor co
merciale între Republica A- 
rabă Unită și R, P. Romînă.

Pe aerportul Băneasa, oas
peții au fost întîmpinați de 
ministrul comerțului exterior, 
Gogu Rădulescu, cu soția, ing. 
Ilie Voicu, secretar general, 
ing. Ion Marcu, șeful Agenției 
economice a R- P. Romîne Ia 
Cairo, funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului Ex
terior.

Au fost de față Saad Mor- 
tada, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii A- 
rabe Unite în R. P. Romînă și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)
Popular al

o

Ce discuta elevii
în orele de dirigenție

(Urmare din pag. I)

tribui mult orele educative. 
Dar, din păcate, tocmai la a- 
ceste clase, diriginții nu și-au 
rezervat nici o oră educativă 
problemelor atitudinii față de 
muncă, față de învățătură, 
respectării disciplinei etc.

Diriginții claselor a Vil-a și 
a Xl-a, (exceptînd a Xl-a C) 
n-au consacrat nici o oră unui 
lucru atît de important ca 
pregătirea elevilor din clasele 
lor în vederea examenelor și 
orientării lor asupra drumului 
pe care-l vor urma în viață, ■ 
adică tocmai ceea ce este spe
cific acestor clase.

Este bine știut că fiecare 
clasă constituie o etapă nouă, 
nu numai în activitatea ins
tructivă, ci și în munca educa
tivă. Fiecare clasă are deci ce
rințele ei și în ceea ce priveș
te educația. A asigura conti
nuitatea acestor etape și pro
gresul continuu al muncii 
educative este un lucru im
portant, de care trebuie să țină 
seama un diriginte care în
drumă un colectiv de elevi de 
la începutul pînă la termina
rea școlii.

Planificarea la clasa a IX-a 
(diriginte Roșea Valentina) sau 
chiar la a Xl-a (diriginte Vra
bie Victoria) a unor ore pen
tru prelucrarea „regulamentu
lui de ordine interioară", lu
cru care s-a făcut, începînd 
din clasa a V-a, în fiecare an, 
dovedește că nu întotdeauna 
se respectă cerința amintită. 
De asemenea, tema „Dragostea 
și recunoștința față de părinți“ 
e foarte potrivită și a consti
tuit o preocupare în clasele 
mici; la clasele a X-a, a Xl-a 
e mai firesc să vorbim elevilor

Nici un leu risipit,
fiecare leu fructificat

(Urmare din pag. I)

Chirtu. Sînt sudori. în locul 
unde se află și în împrejurimi 
se găsesc electrozi aruncați. 
Te aștepți să-i vezi aplecîn- 
du-se dar... trec mai departe.

„O nimica toată“ — zic unii. 
Oare așa să fie ? S-ascultăm 
părerea maistrului care răs
punde de această lucrare.

— Se face încă multă risi
pă de electrozi. în acest fel se 
pierd sume însemnate, se în
carcă prețul de cost al produ
selor. La motonava de 2 000 
de tone consumul de electrozi 
a fost depășit cu 800 de kg, 
la altele trei ceamuri s-au 
consumat în plus 300 de kg.

— Din ce pricină credeți 
că se întîmplă acest lucru ?

— Unii tineri, printre care 
Tudor Guriță, Ioan Roșu, Tu-

.> -ÿ - •

din

de sport a clasei • IX'a * de la Școala medie nr. 7. „I. L Caragiale“ din București.
Foto » N. STELORIAN

dor Iancu și alții lucrează ne
glijent. Lasă electrozii acolo 
unde au făcut sudura ; aceștia, 
fie că sînt căleați în picioare, 
fie că sînt udați de ploaie, și 
nu se mai pot folosi. Alții exe
cută lucrări de calitate neco
respunzătoare care trebuie re
făcute. Toate acestea înseam
nă un consum suplimentar 
de electrozi, pierderi deci.

în legătură cu folosirea e- 
lectrozilor am sesizat o pro
blemă foarte importantă. Con
sumul specific de electrozi pe 
metrul liniar de sudură nu 
este adus la cunoștința mun
citorilor sudori. Responsabilul 
brigăzii ia din grămadă, elec
trozi. dă fiecăruia o anumită 
cantitate care este folosită 
mai bine sau mai rău. Nu e- 
xistă o evidență precisă ca să 
se vadă unde merg sau unde 
nu merg treburile bine. A- 
cesta este un mare neajuns 
care generează risipa. Cînd te 
gîndești că numai cu 10 kg 
de electrozi — cît zic unii to
varăși că se pierd într-o lună 
(noi credem că se pierd mai 
mult) se pot realiza circa 
50 de metri liniari de sudură, 
îți dai seama ce valori 
pese unii tineri.

risi-

în cadrul anchetei a răspuns 
la întrebarea noastră și to
varășul Gheorghe Zbîrnea, in
ginerul șef al șantierului.

— Cea mai mare parte a e- 
conomiilor de metal se reali
zează în sectorul I. Acest 
lucru este firesc, dacă ne gîn- 
dim că aici zilnic se croiesc 
și se debitează zeci și zeci de 
tone de metal, tablă și profile 
de diverse dimensiuni. De a- 
ceea, fără a scăpa din vedere 
celelalte sectoare de produc
ție, atenția cea mai mare am 
acordat-o atelierului de con
fecționat din sectorul I.

Din discuția cu tovarășul in
giner șef a reieșit că în cen
trul atenției colectivului de 
aici au stat și -alte căi care 
au făcut ca în primele nouă 
luni să se realizeze consumuri 
reduse sub norma planificată

la cele mai multe dintre ma
terialele folosite.

îmbunătățirea calității a 
fost una din aceste căi. Dacă 
în trecut se mai întîmpla ca 
la asamblare să mai apară 
piese greșit croite, acest lucru 
se constată tot mai rar. Pro
blema îmbunătățirii calității 
nu este însă pe deplin rezol
vată. La atelierul de turnă
torie procentul de rebuturi (în 
special la piese turnate din 
metale neferoase) se men
ține încă ridicat. în felul a- 
cesta se mai irosesc încă im
portante cantități de metal. 
Cauza o constituie faptul că 
nu întotdeauna se respectă 
procesul tehnologic de turna
re. Aici, la turnătorie se mai 
constată și următorul feno
men : unele piese se toarnă 
supradimensionate ceea ce 
duce la pierderi de metal 
care, însumate, ajung lunar la 
cîteva sute de kilograme. Un 
singur exemplu. La vanele 
cu cep cu două căi de 40 mi
limetri se dă jos prin strun- 
jire la fiecare dintre cele trei 
flanșe cîte 11 milimetri.

Tovarășul inginer șef este 
de părere că aici va trebui să 
intervină mai energic condu
cerea sectorului, organizația 
U.T.M., ca și postul utemist 
de control.

Supradimensionări se 
întîlnesc și la o serie 
piese forjate. Strungarii 
plîng că la unele repere
nevoiți să „ușureze” piesa cu 
30 și chiar 40 la sută din 
greutatea totală.

S-au făcut unele lucruri 
bune în această direcție. însă 
cea ce s-a făcut pînă în pre
zent este prea puțin. Forjarea 
în matrițe, deși există condiții 
să fie folosită (se lucrează 
mai multe piese de același 
fel) se aplică cu unele reți
neri.

Discuția cu tovarășul ingi
ner șef a scos în evidență că 
la fiecare loc de muncă mai 
sînt încă rezerve care, folosite 
mai bine, pot duce la continua 
reducere a consumurilor spe
cifice și pe această bază la 
economii tot mai mari de me
tal.

mai 
de 
se 

sînt

unctul de frontieră t 
rămas în urmă. Tre
nul străbate molcom 
întinsa cîmpie a Ga- 
lițiel, purtîndu-ne 
spre izvoarele Bu- 
gului vestic. Boarea 
nordului își face tot 
prezența. Ne apro- 

centrul Ucrainei

INSTANTANEE SOVIETICE
răcoroasă a 
mai simțită 
piem de Lvov, 
subcarpatice...

Gara de proporții uriașe, dem
nă de a fi „poarta“ unuia din 
marile orașe europene, prima sută 
de metri străbătuți cu autobuzul 
pe străzile orașului cu torentele 
sale de pietoni, îți dau de în
dată dimensiunile unui oraș mo
dern, cu sute de mii de locuitori, 
în care viața pulsează puternic.

Zeci de coșuri de fabrică con
cretizează explicațiile ghidului. 
Lvovul este astăzi unul din cele 
mai mari centre ale industriei de 
mașini și aparate de precizie. La 
recenta expoziție internațională de 
la Bruxelles, întreprinderile Lvo
vului au prezentat peste 100 de 
produse, Autobuzul fabricat la 
Lvov a primit de altfel Diploma 
de onOare și Medalia de Aur a 
expoziției. Mașinile agricole Ivo- 
viene sînt de asemenea, cunoscute 
în multe țări. în anii din urmă la 
Lvov se dezvoltă și o puternică 
industrie ușoară și de consum.

In cursul șeptenalului se vor 
face în întreprinderile Lvovului 
investiții în valoare de peste 1 
miliard de ruble. întrebat despre 
fabrica de autobuze, șoferul no
stru dă sumedenie de amănunte 
despre proporțiile ei cu adevărat 
gigantice. Nu uită să adauge în a' 
celași timp faptul că în 1965, fa
brica de autobuze din Lvov va 
fi nu numai una dintre cele mai

mari întreprinderi de acest fel 
din Uniunea Sovietică, ci din în
treaga Europă.

a Muzeul de arfă auzi 
deseori fripturi de 
discuții în mai toate 
limbile 
sfatului sovietic. Aici 
la Lvov, la mii de 
kilometri de marile 

orașe ale Uniunii Sovietice, sosesc 
adeseori iubitori ai artelor plastice 
din întreaga tară.

Muzeul din Lvov deține peste 
10 000 de lucrări artistice de 
mare valoare iar printre ele opere 
renumite ale lui Tizian, Tintoretto, 
Rubens, Goya, Matthejko care 
oferă muncitorilor Lvovului posi
bilitatea de a 
mari 
nirii.

La
(unul 
șuiul)

popoarelor

comori
cunoaște nemijlocit 
artistice ale ome-

muzeului de arfă
6 muzee ale ora-

parterul 
din cele 
mi-e daf să văd o expozi

ție unică prin felul ei. Doi pictori 
sovietici — I. A. Pohodaev și 
G. M. Manizer, — tineri, dar de 
pe acum repufați artiști pe plan 
internațional, .expun in comun 
peste 100 de lucrări elaborate în
tr-o recentă călătorie prin orașele 
Uniunii Sovietice, Indoneziei, 
R.A.U.

Pictorii stau alături de expo
nate și sînt de dimineață pînă în 
tirziul serii, literalmente, asaltați 
cu sute de întrebări, cuvinte de 
laudă sau de aspră critică.

Este un contact viu, creator, 
plin de semnificații între artist și

de
za-

iubitorul de artă, slujindu-i 
plin pe amîndoi.

Mă strădui să mă apropii 
Manizer. Orice încercare este 
darnică. înconjurat de zeci de
vizitatori ai expoziției, pictorul 
a început o largă și, după cum se 
vede, îndelungată discuție cu un 
fînăr artist amator de la clubul 
Uzinei de mașini, care a venit la 
această așteptată întîlnire cu un 
vraf de

așteptată întîlnire cu un 
lucrări.

vulul cultivă arte sunetelor cu ar
doarea unor suflete îndrăgostite 
de tot ceea ce este realmente 
frumos. In școli speciale, sau in 
școli populare de artă, mii de ti
neri studiază muzica.

Lvovul a dat de altfel țării mu
zicieni de renume.

La sediul Filarmonicii, la o repe
tiție a unei uverturi wagneriene, 
ascult un compartiment de suflă
tori pe care i-ar putea rîvni

NOTE DE DRUM
de grăbit sin! să plecOricît

spre oraș, să sorb comorile Lvo
vului, nu-mi permit să întrerup 
această pasionantă întîlnire.

I utreier înfr-o seară
I ‘drumurile periferice 

ale orașului. Spre 
Strijski-Park, în dru
mul spre sediul te
leviziunii, prin stră
zile ce se întind 

clădirii Operei, din 
casele vechilor și noilor cartiere 
răzbat acordurile unui cvartet de 
coarde, unui pian sau ale unui mic 
ansamblu coral.

Dragostea rușilor, ucrainenilor, 
pentru muzică este proverbială. 
Imi amintesc adeseori aici cil 
adevăr ascunde celebra anecdotă, 
de circulație universală, despre 
cei trei ruși care se întîlnesc un
deva pe glob, constituind de în
dată un cor pe... patru voci.

fn orele libere, locuitorii Lvo-

or-

rang.chestre simfonice de prim 
Concerf-maisfrul îmi declară cu un 
aer puțin oficial dar plin de min- 
drie, că serviciul de abonamente 
al agenției de bilele a Operei și 
Filarmonicii este asaltat cu mult 
înaintea deschiderii stagiunii.

Curînd, reîntors în țară, găsesc 
în paginile cunoscutei reviste 
moscovite, „Sovetskaia Muzika“ o 
dare de seamă despre una 
din cele mai interesante mani
festări muzicale care au avut loc 
în ultimul timp în Uniunea Sovie
tică : spectacolul artiștilor din 
Lvov închinat primilor cosmonauti.

versitar, ceea ce într-un anumit 
sens nu e departe de adevăr.

La 13 facultăți studiază la Lvov, 
40 000 de studenți. Numai anul 
trecut Lvovul a dat țării sovietice 
14 000 specialiști. Dar, nu numai 
instituțiile de învățămînf (în afara 
facultăților mai există la Lvov 
1 743 școli de diferite grade) dau 
coordonatele intensei activități 
culturale ale orașului.

Cinci teatre, zeci de institute de 
cercetări științifice, biblioteci, mu
zee, instituții artistice, desfășoară 
o activitate culturală departe de 
a putea fi caracterizată — chiar 
aici la granița Uniunii Sovietice — 
drept provincială.

Așezat la încrucișarea drumuri
lor Europei, Lvovul a intrat de se
cole în istorie ca un important 
centru cultural. Numele scriitorilor 
Ivan Franko, Maria Konopnicka,
publicistului Joroslaw Golan, al
multor generații de renumiți arhi- 
tecți, sînt indisolubil legate 
istoria Lvovului.

O inscripție pe o seculară 
năstire din centrul orașului, 
amintește trecătorilor locul
care a trăit Ivan Feodorov, primul 
tipograf rus. Cărțile sale „Apos
tol“ și „Gramatica“ sînt socotite 
comori de preț ale Bibliotecii Na
ționale din Paris.

Lvovul continuă secularele sale 
tradiții tipografice. In impunătoa
rea clădire a Institutului Poligrafic 
sînt pregătiți mii de specialiști

de

mi
ce
în

■ a anumite ore din
ii, centrul Lvovului 
este dominat de for 
Iota grupurilor stu- 
Senfești. 
Ucrainei 
tice fi «e pare a- 

tuncl un oraș prin excelență uni-

Capitala 
subcarpa-

și să le educăm dragostea și 
devotamentul pentru colecti
vul socialist, pentru această 
familie mare.

Educația estetică, formarea 
gustului și dezvoltarea la e- 
levi a înțelegerii frumosului 
îi preocupă pe toți diriginții. 
Găsim la fiecare clasă ore e- 
ducative consacrate unor com
pozitori, scriitori, artiști, pic
tori, discutării unor cărți, 
filme, spectacole sau lucrări 
de artă. Sînt însă cazuri (e- 
xemplu clasele a X-a A, a 
IX-a C, a IX-a B) în care cea 
mai mare parte din orele edu
cative sînt destinate unor ast
fel de teme. Mai mult chiar, 
în unele ore repetă lu
cruri pe care elevii le-au în
vățat la alte obiecte, ca ro
mînă, istorie, bazele darwi- 
nismului, muzică, desen. A- 
cest lucru face ca orele edu
cative să fie sărace, plictisi
toare.

Bună parte din orele edu
cative au drept scop dezvol
tarea la elevi a dragostei față 
de patrie. Educarea sentimen
tului patriotic se poate rea
liza prin studierea trecutului 
de luptă, a paginilor de ero
ism din lupta clasei munci
toare, a poporului. Dar și cu
noașterea prezentului contri
buie într-o măsură foarte 
mare la dezvoltarea patriotis
mului, a dragostei față de 
partid, față de popor. Tot
odată, studiind trecutul și 
cunoscînd bine prezentul, ele
vii au posibilitatea să facă 
comparații, din care pot înțe
lege mai bine uriașul salt pe 
care l-a făcut țara noastră sub 
conducerea partidului. De a- 
ceea, diriginții de la școala 
amintită trebuie ca, pe lîngă 
temele „Figuri de luptători 
din trecut pentru cauza po
porului", „Pagini din trecutul 
de luptă al poporului“, „Din 
viața și lupta țărănimii între
cut" pe care și le-au planifi
cat, să consacre ore educative 

. realizărilor poporului nostru 
pe drumul desăvîrșirii con
struirii socialismului, izbînzi- 
lor obținute, sub conducerea 
partidului, în domeniul in
dustriei, agriculturii și cultu
rii, al creșterii bunăstării oa
menilor muncii în țara noa
stră. Prezentul plin de avînt, 
de eroism în muncă, are asu
pra tineretului o deosebită pu
tere educativă.

Cu privire la tematica ore
lor educative se pot face încă 
multe observații. Toate sînt de 
natură să demonstreze că din 
partea profesorilor diriginți se 
cere o preocupare mai atentă 
in stabilirea acestor teme, 
pentru a le alege pe cele mai 
potrivite, mai adecvate speci
ficului clasei, preocupărilor e- 
levilor. Direcțiunea școlii să-i 
sprijine pe profesorii diriginți 
în această privință, să-i în
drume mai îndeaproape. In 
cadrul comisiei metodice a 
diriginților e bine să se dis
cute nu numai aspectul des
fășurării unor ore educative, 
ci și problema atît de impor
tantă a conținutului lor. Le
gătura permanentă cu organi
zația U.T.M. din școală, în ca
drul căreia se dezbat nume
roase probleme de educație 
politică, ideologică, morală îi 
va ajuta pe diriginți să evite 
paralelismul in stabilirea te
melor pentru orele educative, 
și totodată să găsească teme 
variate, atrăgătoare și ac
tuale, care vor face din oțele 
de dirigenție ore cu n „arat 
educative.

.— »___

Știri sportive
• In sala sporturilor de la FI 

reasca s-au desfășurat joi Intîlni 
riie din ziua a treia a turneului 
internațional masculin de handbal 
în 7. Echipa Steaua București a 
obținut cel de-al doilea succes 
învingînd cu scorul de 25—16 
(13—9) echipa Honved Budapesta.

® Pe stqdionul Giulești s-a dis
putat joi meciul internațional de 
fotbal dintre echipele Rapid Bucu
rești și Lokomotiv Sofia. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 1—1. Scorul a fost des
chis în minutul 12 de oaspeți prin 
Kotkov, care a șutat imparabil de 
la 12 m. In partea a doua a în- 
tllnirii, feroviarii bucureșteni au 
dominat categoric reușind să ega
leze în minutul 77 prin Ionescu.

(Agerpres)

pentru tipografiile 
Două edituri, publică 
de titluri de cărți in 
condiții grafice.

crainenij au un real 
cult al florilor.

. Dimineața în fața 
pieței te întîmpină 

'covorul multicolor al 
; sutelor de coșuri cu 
flori. Pe fiecare stra

sovietice. 
anual sute 

ireproșabile

dă, piațetă, în oricare loc posibil, 
locuitorii Lvovului cultivă florile 
cu pasiunea unor îndrăgostiți.

Monumentele partizanilor, ale 
eroilor, care au căzut în lupta 
pentru eliberarea orașului lor, au 
zilnic flori proaspete.

Dar nu poți vorbi despre cul
tul Ivovienilor față de flori, fără 
a aminti parcurile ce se întind 
pe sute de hectare constituind de 
altfel una din marile bogății ale 
orașului. Numai în Strijski-Park 
poți găsi pe o întindere de 56 de 
ha peste 200 specii de plante și 
arbori care fac de altfel acest loc 
minunat — după unanima decla
rație a călătorilor ce au trecut 
prin acest oraș — drept unul din 
cele mai frumoase parcuri euro
pene. Să nu uităm, de asemenea, 
parcul ce poartă numele lui 
Franko cu bicentenarii săi 
bori, sau cel mai fînăr parc 
oraș „Bogdan Hmelnițki",
struit pe un loc viran acum io ani.

In ultima zi, urcăm emoționați 
dealul vechii cetăți. De aici. Lvo
vul, orașul plin de fabrici, școli, 
flori își arată toate splendorile 
sale urbanistice.

Ivan 
ar- 
din 

con.

IOSIF SAVA
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Vizita La Moscova:

N. S. Hrușciov
Dezbaterile din Comitetul

solilor poporului romîn l-a primit
pe compozitorul

politic al O. N. U.

Ain Indonezia american
Igor Stravinski

(Urmare din pag. I)

porului indonezian pentru po
porul romîn. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
urat apoi reprezentanților or
ganizațiilor politice și obștești 
succese în activitatea lor, con
sacrată întăririi și dezvoltării 
Republicii Indonezia, priete
niei între țările noastre.

Seara a avut loc la Palatul 
Merdeka solemnitatea înmî- 
nării de ordine ale Republicii 
Populare Romîne președinte
lui Sukarno și unor înalți 
demnitari ai Republicii Indo
nezia.
Tovarășul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, a în
mânat președintelui Republicii 
Indonezia, dr. Sukarno, Ordi
nul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne cl. 1“, conferit de 
Consiliul de Stat al R. P. Ro
mîne pentru contribuția adusă 
la lupta popoarelor pentru in
dependență, pentru merite în 
aplicarea principiilor coexi
stenței pașnice și dezvoltarea 
relațiilor dintre R. P. Romînă 
și Republica Indonezia.
Tovarășii Gheorghe 

Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer l-au felicitat și 
s-au îmbrățișat cu dr. Sukarno.

Au mai fost conferite Ordi
nul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne cl. a U-a" mini
strului prim Djuanda, „Ordi
nul 23 August clasa a II-a“ dr. 
Leimena, prim-locțiitor al mi
nistrului prim, și dr. Suban- 
drio, locțiitor al ministru
lui prim, ministrul afa
cerilor externe și al relații
lor economice.

După solemnitatea înmînării 
înaltelor distincții, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 
a oferit în saloanele hotelului 
„Indonesia“ un banchet în 
cinstea președintelui Republi
cii Indonezia, dr. Sukarno.

Din partea indoneziană au 
participat Leimena, prim-loc
țiitor al ministrului prim, Sub- 
andrio, locțiitor al ministrului 
prim, ministrul afacerilor ex
terne și relațiilor economice, 
Chaerul Saleh, președintele A- 
dunării Populare Consultative, 
locțiitor, al ministrului prim, 
Zainul Arifin, președintele 
parlamentului, locțiitor al mi
nistrului prim, Suhardjo, loc
țiitor al ministrului prim, 
Notohaniprodjo, locțiitor al 
ministrului prim, general Na- 
sution, locțiitor al ministrului 
prim, generalul Jani, ministrul 
forțelor terestre, Dani, mini
strul forțelor aeriene, Sukarno 
Djojonegoro, ministru al poli
ției, Prijono, ministru al învă
țămîntului și culturii, Suharto, 
ministrul comerțului, Aii Sa- 
stroamidjojo, vicepreședinte 
al Adunării Populare Consul
tative, Ichsan, secretar de stat, 
Sukrisno,
neziei in Republica Populară 
Română, 
ședinți ai parlamentului, mem-

ambasadorul Indo-

miniștri, vicepre-

bri ai Adunării Populare Con
sultative, șefi ai diferitelor 
departamente, oameni de ști
ință, artă și cultură.

Din partea romînă, la ban
chet au participat tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele 
niștri al Republicii Populare 
Romîne, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne, membrii Amba
sadei R. P. Romîne și alte 
persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la Djakarta.

La sfîrșitul banchetului to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a rostit un toast.

După ce a mulțumit pentru 
prilejul oferit de a cunoaște 
mai îndeaproape viața minu
natului popor indonezian, dra
gostea sa de libertate și de 
muncă constructivă, pașnică, 
imensul său tezaur milenar de 
dansuri, cîntece și monumente 
de artă, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus: Pretu
tindeni în frumoasa dv țară 
am simțit aproape de noi 
ma caldă, prietenească a 
doneziei. Sîntem fericiți 
constatăm încă o dată că 
porul romîn și poporul indo
nezian, însuflețite de o sinceră 
afecțiune și stimă reciprocă, 
sînt prieteni de nădejde, prie
teni de nedespărțit. Popoarele 
noastre sînt dornice de pace 
și libertate, de prietenie și co
laborare între toate țările 
lumii.

Referindu-se la convorbirile 
rodnice avute cu președintele 
Sukarno și cu alți oameni de 
stat ai Indoneziei, președintele 
Consiliului de Stat a subliniat 
că declarația comună semnată 
la Djakarta deschide noi și 
multiple posibilități de dez
voltare continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare sta
tornicite între țările și popoa
rele noastre. Promovind cu 
consecvență o politică de co
existență pașnică între state cu 
orînduirî sociale diferite, Ro
mînia militează cu hotărire 
pentru încetarea experiențelor 
cu arme nucleare și încheierea 
unor acorduri între marile pu
teri în această problemă, pen
tru crearea de zone denuclea- 
rizate, pentru dezarmarea ge
nerală și totală, pentru o lume 
fără arme și fără războaie.

Țările socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică consideră 
că în domeniul relațiilor între 
state nu există preocupare 
mai nobilă, mai imperioasă de- 
cit aceea de a asigura o pace 
trainică în lume, a grăbi li
chidarea definitivă a colonia
lismului și triumful mișcării 
de eliberare națională și so
cială a popoarelor. Avem în
credere că toate problemele 
litigioase între state pot fi re
zolvate pe calea tratativelor. 
Noi nu dorim o întrecere în 
cursa înarmărilor ci o între
cere economică pașnică între 
state cu regim social diferit. 
Popoarele să aleagă singure 
care orânduire socială este su
perioară, care din ele asigură

Consiliului de Mi

Corneliu Mănescu,

ini-
In- 

să 
po-

omului o viață demnă și feri
cită.

Ne exprimăm convingerea 
că în relațiile între state va 
învinge rațiunea, spiritul de 
înțelegere și colaborare.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a toastat pentru fe
ricirea și prosperitatea po
porului indonezian, pentru să
nătatea eminentului său con
ducător, dr. Sukarno, pentru 
prietenia și colaborarea fră
țească dintre Romînia și Indo
nezia, pentru pace în lumea 
întreagă.

A toastat apoi președintele 
Indoneziei, dr. Sukarno.

In cuvîntarea pe care am 
rostit-o ieri la Den Pasar, în 
insula Bali, a spus dr. Sukar
no, am arătat că între Romî
nia și Indonezia, între poporul 
romîn și poporul indonezian 
există foarte multe asemă
nări. Noi ne situăm pe aceeași 
poziție, avem aceleași idea
luri, idealurile libertății, ale 
păcii între popoare, ale pros
perității și frăției între oa
meni. Poporul romîn a luptat 
pentru înfăptuirea acestor 
idealuri. Dv. care ați fost ți
nut în închisoare și în lagăre 
de concentrare aproape 13 ani 
ați luptat dîrz pentru aceleași 
idealuri.

Noi, indonezienii, am luptat 
de asemenea pentru libertate, 
frăție între oameni, prosperi
tate și dreptate. Mulți condu
cători ai poporului indonezian 
au zăcut în temnițe sau au 
luat calea exilului. Iată de ce, 
există atît de multe legături, 
atîtea simțăminte de înfrățire 
și tovărășie între poporul ro
mîn și poporul indonezian.

Mîine veți părăsi Indonezia, 
cu toate eforturile mele de a 
vă reține aici mai mult timp.

Șederea dv. aici reprezintă 
o mare contribuție adusă la 
întărirea prieteniei dintre In
donezia și Romînia și de ace
ea noi încercăm un sentiment 
de regret pentru că sînteți 
nevoit să plecați. Relațiile 
personale între conducătorii 
diferitelor state pot contribui 
la îmbunătățirea relațiilor in
ternaționale. Am ținut să vă 
arăt cum trăiesc și muncesc 
indonezienii din Djakarta, Bo- 
gor, Bandung, Djokdjakarta, 
Bali, Sumatra, Kalimantan, 
Sulavesi, Moluce ete. Am ținut 
să vă arăt bogățiile acestei 
frumoase țări, pe care noi in
donezienii o iubim atît de 
mult. Am ținut să vă convin
geți direct de toate acestea.

Vizita dv. ia sfîrșit, a spus 
în încheiere dr. Sukarno. Veți 
fi departe de ochii noștri, dar 
întotdeauna aproape de ini
mile noastre.

Apoi președintele Sukarno a 
toastat pentru întărirea con
tinuă a prieteniei dintre po
porul romîn și poporul indo
nezian, în sănătatea tovarășu
lui Gheorghe 
a tovarășului 
Maurer.

în timpul 
domnit o atmosferă de caldă 
prietenie.

MOSCOVA. — N. S. Hruș
ciov a primit la 11 octombrie 
în cabinetul său de lucru din 
Kremlin pe cunoscutul com
pozitor american Igor Stra
vinski, cu soția. Intre I’. 
Hrușciov și 
avut loc o 
dială.

S.
I. Stravinski a 
convorbire cor-

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 10 octombrie, 
Comitetul politic al celei de-a 
17-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. a început să discute 
problema necesității imperioase 
de a se pune capăt experiențelor 
cu arma nucleară și termonu
cleară. Reprezentantul Indiei, 
care a luat primul cuvîntul, și-a 
exprimat speranța că Comitetul 
va cere în unanimitate puterilor 
nucleare să realizeze 
cu privire la încetarea experien
țelor nucleare pe baza memo
randumului celor opt țări neutre, 
prezentat la Geneva spre exami
nare Comitetului celor 18.

un acord

Aprobarea unei noi propuneri 
a reprezentantului R. P. Romîne 

in Comitetul nr. 3
NEW YORK 11. — De la 

trimisul special Agerpres: 
Comitetul nr. 3 a terminat 
discutarea proiectului de con
venție asupra căsătoriei adop- 
tînd o rezoluție către Aduna
rea Generală privind exami
narea și ratificarea ei de că
tre toate statele. Convenția 
astfel aprobată are un pre
ambul și zece articole privind 
liberul consimțămînt, vîrstă 
minimă și înregistrarea căsă
toriei. Discuția începută la 
sesiunea trecută a O.N.U. s-a 
încheiat acum prin stabilirea 
clauzelor formale.

Se știe că la propunerea 
delegației R. P. Romîne, spri
jinită de un mare număr de 
delegați,
convenție o 
cu caracter 
care a avut 
a produs o 
re puterilor
tuația s-a repetat în ședința 
finală a dezbaterii, la 10 oc
tombrie, cînd o nouă propu
nere formulată de profesorul 
Traian Ionașcu din partea 
delegației R. P. Romîne, spri
jinită de Ghana, Indonezia și 
Uniunea Sovietică, a fost 
aprobată prin votul Comitetu
lui, în ciuda opoziției delega- 
ților occidentali. Această pro-

a fost scoasă din 
clauză teritorială 
colonialist. Votul 
loc zilele trecute 
serioasă înfrînge- 

occidentale. Si-

Radiograma din Djakarta

MĂRTURII Al

lecăm "din Insula 
Bali. Ultimele strîn- 
geri de mină, ulti
mele saluturi, 
mele 
deka, 
după

ulti- 
strigăte : Mer- 

Merdeka. Și 
ce înalții 

oaspeți trec 1n revistă garda de 
onoare, parcurg din nou culoarul 
viu format din șirurile de fete 
balineze care presară în cale pe
tale de flori...

Am plecat din Bali pentru a pe
trece ultima zi pe pămîntul Ino- 
neziei. Mîine, la ora cînd ziarul 
se va afla la chioșcuri, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, împre
ună cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, și Corneliu Mănescu, vor 
fi poposit de cîteva ceasuri în 
mijlocul marelui popor al Indiei. 
Acum, în ajunul despărțirii de mi
nunății noștri prieteni indonezieni, 
nu se poate să nu te întrebi care 
anume moment din duzina de zile 
petrecute a fost cel 
cel mai profund, cel 
nant. E greu să faci 
aproape imposibil să 
mai pentru unul din 
atîtea clipa de neuitat I

A fost, totuși, între aceste fapte, 
unul care a sintetizat în el cu cea 
mai mare simplitate și cea mai 
avidă trăire sufletească neasemu
ita valoare a prieteniei; cu două 
zile In urmă, lingă Den Pasar, în 
Bali, nî s-a întîmplat un lucru ne
prevăzut, o pană de mașină ne-a 
scos din convoi pe noi ziariștii 
și pînă cînd șoferul să remedieze 
defecțiunea am pierdut contactul 
cu restul delegației. Am pornit a- 
tunci încercînd să scurtăm drumul 
pe o șosea mărginașă, drum de 
țară, care tăia partea sudică a 
insulei Bali prin cîteva zeci de

mai vibrant, 
mai emoțio- 
o selecție. E 
te decizi nu- 
ele. Au lost

sate indoneziene. Intr-unui 'din 
ele, la Kodewatan, ne-am oprit 
pentru a sta de vorbă cu oame
nii. Am fost învitaji ca oaspefi de 
cinste în casa unul țăran fericit 
că-i călcăm pragul. S-a strîns a- 
colo în mai puțin de un sfert de 
ceas tot satul. Numeroasa familie 
a proaspătului nostru prieten nu 
mai prididea cu atențiile. Ni s-au 
adus nuci de cocos, proaspăt cu
lese din cocotierii înalți, banane, 
ceai fierbinte, cel mai bun răco
ritor în căldura tropicală, bucate 
de orez și pește. Gazdele noastre 
ne-au spus că deși salul lor se 
află la aproape 15 kilometri de 
șoseaua principală, au ieșit acolo 
în* ziua sosirii tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Bali 
pentru a fi printre primii venifi să'i 
salute pe oaspeții romîni. Și deși 
prin satul lor nu trecea traseul vi
zitei și-au arborat la case steagu
rile țării noastre atît de îndepăr
tată dar pe care o simt atît de a- 
propiafă, prietenă. Ne-am fotogra
fiat împreună, am gustat din buca
tele lor, i-am însoțit pe ogorul de 
orez, i-am privit cum își treierau 
recolta cu maiurile de bambus, 
sau cum întorși acasă se împodo
beau pentru spontana sărbătoare 
în cinstea noastră. La un moment 
dat, tovarășul meu de drum, a 
cerut să i se arate cel mai bătrîn 
și cel mai tînSr membru al fami
liei. Au ieșit din cele două du
zini de oameni, o băfrînică firavă 
și o femeie tînără finind un prunc 
în brațe. 
lingă ea 
drie.

— Clți 
trebat.

— 55 — ni s-a răspuns.
Și gazda noastră — Suwana

Bătrina 
și ne-a

ani are

punere se referă la articolul 
privind reglementarea de 
către Curtea Internațională de 
Justiție a diferendelor ce s-ar 
ivi în aplicarea convenției și 
care în formularea propusă 
inițial intenționa să impună 
în mod unilateral jurisdicția 
Curții și asupra celorlalte sta
te care nu o recunosc. Acum, 
Comitetul a început dezbate
rea raportului Comitetului 
Economic și Social al O.N.U.

Delegatul S.U.A., Sfevenson, a 
repetat vechea poziție a S.U.A. 
în problema controlului asupra 
încetării experiențelor subterane 
cu arma nucleară. In ciuda date
lor îndeobște cunoscute, el a afir
mat că mijloacele științifice nu 
permit să se deosebească expe
riențele nucleare subterane de 
cutremure. Pe această bază Ste- 
venson a cerut stabilirea unui 
control internațional și a inspec
ției, ca o condijie absolut nece
sară pentru încetarea experien
țelor subterane cu arma nu
cleară.

El a ajuns pînă acolo încît a 
propus ca reprezentanții organe
lor controlului internajional să fie 
„legați la ochi“ pînă ce, aflîn- 
du-se pe teritoriul tării inspec
tate, vor ajunge la locul fixat.

Luînd apoi cuvîntul reprezen
tantul sovietic V. A. Zorin a de
monstrat pe bază de fapte cine 
împiedică încheierea unui acord 
cu privire la încetarea experien
țelor nucleare. Nu este necesar 
să se intre înfr-o casă străină 
nici chiar cu ochii legați, a spus 
el ca răspuns la propunerea lui 
Stevenson. Statele noastre dispun 
de suficiente mijloace precise și 
sigure pentru a controla modul 
în care este îndeplinit acordul cu 
privire la interzicerea experien
țelor nucleare.

Chestiunea e că S.U.A. nu țin 
cîtuși de puțin seama de voin)a 
și dorin)a popoarelor ca arma 
nucleară să dispară de pe plane
ta noastră, a subliniat Zorin.

Principala dificultate care 
piedică realizarea acordului
privire la încetarea experiențelor 
nucleare, a spus el, o constituie 
numai și numai poziția S.U.A. și 
a aliajilor lor din blocurile mili-

im-
cu

Evenimentele din
CAIRO 11 (Agerpres). După 

cum anunță agenția M.E.N., 
guvernul Republicii Arabe 
Yemen a declarat că se consi
deră în stare de război cu A- 
rabia Saudită. Această decla
rație a fost făcută la 10 oc
tombrie la Sanaa de El-Bai- 
dany, vicepreședinte al Con
siliului de miniștri și coman
dant suprem adjunct al arma
tei yemenite.

I El-Baidany a declarat: „Au
toritățile saudite și-au concen
trat trupele Ia frontierele Ye
menului și au introdus în se- 
icret arme pe teritoriul Yeme
nului, Un asemenea act

jpoate fi considerat decît ca o 
agresiune împotriva Republi
cii Yemen și de aceea guver
nul Yemenului se consideră în 
stare de 
Saudită”.

război cu Arabia

★

11 (Agerpres). 
presa

CAIRO
După cum anunță presa și 
radioul, de-a lungul frontierei 
yemenito-saudite continuă 
lupte înverșunate între trupe
le guvernamentale ale Yeme
nului și detașamentele de 
mercenari. Cu sprijinul trupe
lor saudite Și iordaniene do
tate cu armament american 
și englez, mercenarii încearcă

tare. Atitudinea Uniunii Sovietice 
fa|ă de experiențele cu arma nu
cleară este bine cunoscută : 
Vrem interzicerea imediată și ne
condiționată a tuturor experiențe
lor nucleare în atmosferă, sub 
apă, în spațiul cosmic și sub pă- 
mînt.

Guvernul sovietic, a spus în 
continuare V. A. Zorin, a apreciat 
așa cum se cuvine 
rilor neutre membre 
tulul celor 18 de a 
din situația care s-a 
tativele cu privire

eforturile fă- 
ale Comite- 

găsi o ieșire 
creat la tra- 
la încetarea 

experiențelor nucleare. Guvernul 
sovietic a răspuns favorabil 
chemarea statelor neutre și 
exprimat hotărîrea de a examma 
propunerile cuprinse în memo
randumul celor 8 țări ca bază 
pentru continuarea tratativelor. 
Din discursul de astăzi al repre
zentantului S.U.A. rezultă 
partea americană consideră 
morandumul celor 8 țări o pro
punere absurdă, întrucît ea sub
minează principiul controlului.

Dacă puterile occidentale, a 
spus în continuare reprezentantul 
U.R.S.S., nu sînt gafa acum să 
realizeze un acord cu privire la 
interzicerea tuturor experiențelor 
cu arma nucleară, Uniunea Sovie
tică este de acod să semneze 
tratatul cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în atmo
sferă, sub apă și în Cosmos, ur- 
mînd ca țările să-și asume obli
gația de a continua tratativele cu 
privire la interzicerea experiențe
lor subterane, bineînțeles cu con
diția ca atît timp cît se desfășoară 
tratativele și pînă la realizarea 
unui acord cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare subterane, 
asemenea experiențe să nu 
efectuate.

Yemen

PRIETENII

Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe

banchetului a

a luat copilul 
zîmbif cu mîn-

bătrina î am In

Made — văzînau-ne surprinși 
completat:

— La noi oamenii au îmbătrâ
nit întotdeauna repede pentru ca 
stăpînii să trăiască o viață lungă. 
Acum va fi altfel. Băiețașul acesta 
n-are decît cîteva săptămîni. El 
va trăi altă viață :

— Și cum îl cheamă pe năz
drăvan ? am întrebat noi.

—• Rumâni —- ni s-a răspuns.
*- Cum adică 7
— Simplu. Rumâni —• Romînia, 

l-am botezat acum.
— Cum asta 7
— Așa spune datina cea mat 

scumpă a indonezienilor. Datina 
priefeniei.Dacă-/i intră un oaspete 
drag în casă, și ai un nou năs
cut să-i dai numele lui. Noi îi 
vom zice pruncului Rumâni. Pen
tru noi, voi sînteți Romînia. Și el 
va li de acum Rumâni...

Emoția acestui moment nu se 
poate transmite prin cuvinte. Sa
tul întreg, strîns în ograda lui 
Made se bucura repetînd cu dra
goste : Rumâni I l-am oferit mici 
daruri acestui proaspăt cetățean 
al Indoneziei, înlîlnit undeva, 
fundul unui sat balinez și care 
vea să păstreze în întreaga 
viață un nume simbolic.

Acum, în ajunul plecării din 
donezia, întorși la Djakarta gîn- 
dul ni se duce din nou la Ru
mâni. Va crește drept și puternic 
ca Rama — eroul Ramaianei și 
va trăi, -desigur, o viață mai bună 
decît cea a părinților și strămoși
lor săi. Și poate, ...cine știe 7 O- 
dată îl vom întîlni in țara prietenă 
al cărui nume îl poartă.

Revista americana
Aspect din cursul unei demonstrații 
care a avut loc la New York îm
potriva politicii fată de Cuba a 
cercurilor conducătoare din S.U.A.

la 
și-a

că
me-

ile

Ye-
ve-

U. S. News & World Report

Sub titlul „S.U.A. NU ESTE 
SINGURUL LOC 1N CARE 
1NVĂȚĂM1NTUL RIDICĂ 
PROBLEME", revista ameri
cană „U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT“ dezvăluie 
cîteva din racilele sistemului 
de învățămînt în lumea capi
talistă. Iată extrase din ano- 
neta lui „U. S. News and 
World Report".

recunoaște.,,
PARIS. —

ca 
facă

LONDRA. —

xvăiuiri
despre L -cutul politic 

al lui Adenauer

în
a- 
lui

In-

IOAN GRIGORESCU

Djakarta, 11 octombrie 1962

Școlile și universitățile din 
Marea Britanie au început un 
nou an școlar ducînd lipsă a- 
cută de profesori localuri de 
școală și de material didactic...

Numai 11 la sută din nu
mărul tinerilor de 17 ani din 
Britania continuă să învețe...

Ideea învățămîntului în uni
versități pentru toți cei ce 
doresc continuă să fie respin
să în mod vehement de către 
tradiționaliști, care se pronun
ță pentru un învățămînt su
perior rezervat celor conside
rați ca făcînd parte din elita 
intelectualității.

Franța, 
trebuie să 
șteri rapide a 
vîrstă școlară, 
ceasta creștere există cele două 
probleme — a costului învă
țământului și a unui corp pe
dagogic adecvat...

...Numeroși copii din familii 
cu venituri mici părăsesc 
școala pentru a începe să 
muncească. Numai 3 la sută 
din studenții francezi sint din 
familii de muncitori...

și alte țări, 
față unei cre- 
populației de 
Paralel cu a-

ROMA. —

întregul sistem de învăță- 
mînt din Italia se află în fața 
crizei. Numărul copiilor de 
vîrstă școlară a crescut rapid 
în timp ce numărul profeso
rilor și al școlilor a rămas a- 
proape același ca acum 20 de 
ani.

*

Autoritățile din Washington 
pot fi deci liniștite, tnvăță- 
mîntul american nu deține 
monopolul dificultăților. „A- 
liații" din N.A.T.O. se zbat în 
aceleași greutăți...

BERLIN II (Agerpres). — 
Institutul de istorie generală 
modernă al universității Hum
boldt din Berlin a publicat noi 
documente în legătură cu trecu
tul cancelarului vest-german 
Adenauer. După cum subliniază 
ziarul „Neues Deutschland", din 
aceste documente rezultă că, cu 
cinci ani înainte de venirea la 
putere a lui Hitler, Adenauer a 
desfășurat o propagandă fățișă 
a lozincii naziste „poporul fără 
spațiu”, urmărind expansiunea 
imperialistă.

In anul 1928, scrie „Neues 
Deutschland", în cadrul „Expo
ziției internaționale a presei" 
din Köln, a fost deschisă o ex
poziție colonială specială. Ziarul 
publică o fotografie care redă 
felul în care populariza lozinca 
nazistă „Poporul fără spațiu", 
organizatorul acestei expoziții 
internaționale, actualul cancelar 
de la Bonn, Adenauer, pe atunci 
primarul general al orașului 
Köln. Fotografia reprezintă u- 
nul din standurile „Expoziției 
coloniale speciale” cu inscripții 
elocvente.

REDACȚIA ți ADMINISTRAȚIA; București. Piața „Sctnteli“, Țel. 17.60.10, Tiparul : Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii“.

să creeze pe teritoriul 
menului un cap de pod în 
derea înaintării în interiorul 

prezent însă 
lor au fost

țării. Pînă în 
toate eforturile 
zadarnice.

Luptele se duc 
regiunea orașului Saada 
nordul Yemenului. ~ 
mercenarii încearcă să treacă 
frontiera în regiunea orașului 
Mariba (din estul Yemenu
lui).

La 10 octombrie, ca și în 
zilele precedente, avioanele 
trupelor guvernamentale au 
continuat să atace concentră
rile trupelor agresoare în re
giunile situate de-a lungul 
frontierei nordice a Yemenu
lui. A fost distrus un detașa
ment al trupelor saudito-ior- 
daniene care a reușit să trea
că frontiera și să se întărea
scă într-o veche fortăreață.

După cum anunță din Sanaa 
corespondentul agenției MEN, 
un purtător de cuvînt al gu
vernului yemenit a declarat 
că în foarte scurt timp tru
pele guvernului revoluționar 
vor curăța complet de merce
nari regiunea orașelor Mariba 
și Djau. Aici au loc în ultima 
vreme ciocniri între trupele 
guvernamentale și beduini 
sprijiniți de emirul din Bei- 
han, cu ajutorul armamentu
lui pus la dispoziție de auto
ritățile engleze.

La 10 octombrie El-Bai
dany, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a dezmin
țit știrea transmisă de postul 
de radio Amman care anun
ța că trupele prințului Has- 
san, pretendentul la tronul 
Yemenului, ar fi ocupat ora
șul Saada în apropiere de 
frontiera cu Arabia Saudită. 
El a spus că trupele guverna
mentale controlează întregul 
teritoriu național al Yemenu
lui și a subliniat că știrile 
false difuzate de posturile de 
radio și agențiile de presă ale 
țărilor imperialiste și regimu
rilor reacționare urmăresc să 
submineze moralul poporului 
yemenit.

în special în 
din 

Totodată,

★
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transmite: Republica Arabă 
Unită sprijină prin toate mij
loacele sale Yemenul pentru 
a-1 ajuta să respingă agresiu
nea, a declarat la 10 octombrie 
Aii Sabri. primul ministru al 
R.A.U. Această declarație a 
fost făcută în urma ședinței 
Consiliului prezidențial al 
R.A.U. care a avut loc sub 
președinția lui Nasser. La șe
dință a fost dezbătută proble
ma actualei agresiuni a Ara- 
biej Saudite și Iordaniei la 
frontierele de nord ale Yeme
nului și amestecului străin din 
partea de sud în treburile in
terne ale Republicii Yemen.

upă trei pagini de 
osanale pentru 
Rockeffeler și 
„Standard Oii Sa- 
turday Review 
of Literature" — 
care se autoapre-

ciază, cu modestie, „cea mai 
importantă publicație literară 
din Statele Unite", oferă ci
titorilor articolul de fond 
„Spre o nouă filozofie a bu
sinessului“ — semnat de 
Courtney Brown.

Precum se știe, business 
vrasăzică, pe englezește, afa
cere — cu subînțelesul de ac
cepție internațională „nu toc
mai curată“. Pe românește, 
i-aș zice, mai curînd învârtea
lă sau matrapazlîc. Numai că 
mister Brown reprezintă „ma
rea învîrteală", fiind nici mai 
mult nici mai puțin directo
rul lui „Esso Standard Oii", 
din New Jersey. Acest impor
tant factor ideologic în sfera 
benzinei și a lubrifianților se 
dovedește a fi un filozof în
născut. El este de părere că 
„^...oamenii de afaceri trebuie 
să. depună eforturi perseve
rente, pentru a convinge so
cietatea că businessul aduce 
foloase întregului popor și-i 
poate ~ asigura prosperitatea".

Iată o idee într-adevăr re
marcabilă, foarte originală și 
foarte elegant formulată. Din 
păcate, autorul ei nu găsește 
spațiul necesar pentru a pre
ciza unele detalii — de altfel, 
insignifiante — de pildă, dacă 
în rîndurile „societății“ se in
clud și cele cîteva milioane de 
compatrioți ai săi, care — fie- 
ne iertată expresia brută, în- 
tr-un context atît de rafinat 
— ard gazul de pomană, din 
motive de șomaj total sau 
parțial...

Dar „Sâmbăta literară” (Sa- 
turday, în engleză “ sâmbă
tă), este încă departe de a-și 
fi epuizat caseta cu surprize! 
După filozofie, urmează tea
trul : „Businessul pe scenă", 
se intitulează eseul lui Henry 
Ford jr. Da, este vorba de cu
noscutul magnat, fiul benzii 
rulante, prim-regizor al tra-

apa
sîmbetei...

ficului auto pe șoselele celor 
două Americi. Ceea ce spune 
acest specialist în montări de 
tot felul vine să confirme re
velațiile senzaționale, înfăți
șate într-o parte a „Sîmbetei", 
cum că s-ar observa o inten
sificare a interesului pentru 
problemele de artă și litera
tură printre oamenii de afa
ceri din S. U. A. De exemplu, 
mai bine de jumătate din capi
taliștii chestionați de redacție 
au declarat că citesc cinci sau 
chiar peste cinci cărți pe an!

(Cu titlul de curiozitate, 
„best — sellersurile" busi- 
nessmanilor sînt, actualmente 
un roman polițist de mîna a 
șaptea și memoriile lui Her- 
bert Hoover ...)

Evident, un client atît de 
propice nu se poate să nu a- 
țîțe ambițiile estetice 
Ford-secundus, care 
în rolul de mentor al 
literaturii din Statele

„Businessul conduce_ ___
nă deschisă. Oamenii conside
ră guvernul ca fiind exponen
tul concepției despre lume a 
businessului, chemat să înde
plinească răspunderea ce in
cumbă businessului ... Arta și 
literatura trebuie să ajute, de 
asemenea, businessul și gîn- 
direa lui“.

Cu această maximă finală, 
Ford-junior se cam dă în 
spectacol! Bine, pricepem les
ne sensul piosului deziderat, 
ca și arta și literatura să a- 
jute businessului — dar, des
pre ce „gîndire" o fi vorba? 
Cine poate ajuta ceva ce nu 
există ?

Se vede treaba că Ford și 
cei ca dînsul ar trebui să în
locuiască, măcar pentru un 
timp, poveștile polițiste și me
moriile politicienilor răsuflați 
cu abundentele pagini din o- 
perele lui Dreiser, Stribling, 
Sinclair Lewis, Hemmingway 
și alți scriitori americani, care 
descriu elocvent și veridic fi
zionomia morală a unora din
tre eroii „învîrtelii în stil 
mare“.

Cît despre forța de convin
gere a filozofiei lui Brown, 
Ford al doilea et comp — a- 
ceasta, cu toate eforturile 
„Saturdayulai" se duce tot 
mai evident pe apa sîmbetei...

ale lui 
apare 

artei și
Unite : 
la sce

DAN DEȘLIU

APROAPE TOATE PARTIDELE DIN FRANȚA 
ÎMPOTRIVA PROlECmiU ANTIDEMOCRATIC 

DE REFORMĂ A CONSTITUȚIEI
PARIS 11 (Agerpres). — A- 

proape toate partidele și grupă
rile politice din Franța se pro
nunță împotriva proiectului auti. 
democratic de reformă a consti
tuției, elaborat de președintele 
de Gaulle. Ele cheamă poporul 
francez să spună un „nu” hotă- 
rît Ia referendumul în această 
problemă care va avea loc la 28 
octombrie. Acest lucru a fost 
anunțat la 10 octombrie în ca
drul conferinței de presă orga
nizate de liderii partidelor și 
grupărilor care au prezentat în 
Adunarea Națională moțiunea de 
neîncredere în guvernul Pom- 
pidou.

La conferința de presă au 
participat liderii partidului so-

cialist, M.R.P., partidului rădică- 
Iilor și radical - socialiștilor, 
grupului „Concilierea democra
tică”, partidului republicanilor 
independenți și grupului „Parti, 
dul liberal european”.

în cuvîntările lor, Maurice 
René Simonnet, secretarul gene
ral al M.R.P., Bertrand Motte, 
președintele grupului parlamen
tar al republicanilor indepen
denți, Maurice Faure, președin
tele partidului radicalilor și ra- 
dical-socialiștilor, și alții au ară
tat că partidele lor vor spune la 
referendum „nu“ atentatului lui 
de Gaulle la democrație.


