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„E mică, da-i foarte harnică” — 
spun colectiviștii din comuna Furcu- 
lești, raionul Alexandria, ori de cile 
ori vine vorba despre utemista ELE
NA D. CÎȚĂ. Anul acesta gospodăria 
colectivă și-a dezvoltat mult ferma 
de păsări. A fost nevoie de mai mulți 
îngrijitori. Elena a cerut să lucreze 
aici. A crescut, în două serii, 1600 
de pui. Și n-a avut nici o mortalitate. 
Grijulie față de averea obștească, a 
drămuit întotdeauna cu pricepere ra
țiile de hrană pentru „protejații” ei. 
Le-a dat cît trebuie, pentru că altfel 
n-ar fi putut să-i scoată la peste un 
kilogram la vîrsta de trei luni, dar a 
economisit furaje mai scumpe, înio- 
cuindu-le cu resturi de la grădina de 
zarzavat, cu gozuri etc.

Fruntașă și neobosită agitatoare 
este și în activitatea obștească. Pen
tru asemenea calități utemiștii au 
ales-o membră în comitetul U.T.M. 
pe gospodărie.
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• De la tineri adunate

DELHI ÎS — Trimisul spe
cial Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite: Joi după-amiază, 
la Fortul Roșu din Delhi a 
avut loc o mare adunare cetă
țenească cu prilejul vizitei în 
India a tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu.

Fortul Roșu, numit astfel 
pentru că atît zidul exterior 
cît și construcțiile interioare 
sînt din piatră roșie, a fost 
timp de secole reședința ma
rilor moguli. Construit în 1648, 
din dispoziția lui Shah Jahan, 
împăratul care a hotărît să se 
înalțe și Taj Mahalul din 
Agra, Fortul Roșu a fost mar
torul multor evenimente 
seamă din istoria Indiei, 
la eliberarea țării, acest 
nument asupra căruia timpul 
pare a nu-și fi pus amprenta 
a fost transformat intr-un loc 
de întâlnire între conducăto
rii de stat indieni și populație 
și între oaspeții de onoare și 
locuitorii orașului Delhi.

In anul 1947, Jawaharlal 
Nehru a înălțat deasupra For
tului steagul tricolor al Indiei 
independente. Astăzi, pe tur
nurile acestei cetăți medieva
le flutură alături drapelele de 
stat ale Republicii 
Republicii Populare

La ora 18, în 
curte interioară mii 
tori ai capitalei indiene 
intîmpinat cu căldură pe to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer 
și Corneliu Mănescu, însoțiți 
de primul ministru al Indiei, 
Jawaharlal Nehru, ambasado-

de
De 

mo-

îndia și 
Romîne. 

spațioasa 
ele locui

au

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Așa procedează hii uiemasî

Din sectoarele apar- 
ținînd exploatării mi
niere Rovinari, regiu
nea Oltenia, au fost 
extrase ultimele can
tități de lignit pre
văzute în planul a- 
cestui an. Cea mai 
mare parte a sporu
lui de producție, care 
a permis îndeplini
rea planului anual 
cu aproape două luni 
și jumătate mai de
vreme a fost obținută 
pe seama ridicării 
productivității mun-

oii. Buna organizare 
a muncii în exploa
tarea și folosirea din 
plin a capacității u- 
tiiajelor de escavare 
și transport, au de
terminat depășirea 
cu 8,2 la sută a pro
ductivității planifica
te pe primele trei 
trimestre din acest 
an. Cărbunele expe
diat întreprinderilor 
beneficiare a fost de 
calitate bună, conți
nutul de cenușă al 
lignitului fiind mai

mic față 
stabilite, 
ducerii 
cost sub 
cat exploatarea mi
nieră din Rovinari a 
obținut economii 
peste plan în valoare 
de două milioane Iei.

Colectivul minei 
s-a angajat de a ex
trage pînă la sfîrșitul 
anului, peste plan, 
încă cel puțin 85 000 
de tone de lignit.

rie normele 
Datorită re- 
prețului <le 
cel planifi-

(Agerpres)

Acum trei ani cînd a lua ființă gos
podăria colectivă „23 August” din Ca- 
lafindești, raionul Rădăuți, utemistul 
GHEORGHE CIOBANU avea 16 ani. 
A cerut să lucreze în brigada de 
construcții. Organizația de bază 
U.T.M. l-a recomandat consiliului de 
conducere și dorința i-a fost înde
plinită. Sub îndrumarea meșterilor 
mai în vîrstă, a învățat meseria pe 
care a îndrăgit-o — dulgheria. Și de 
atunci n-a fost construcție în gospo
dăria colectivă la care să nu lucreze 
cu toată pasiunea.

Acum lucrările de construcții pen
tru acest an sînt terminate, dar pe 
utemistul Gheorghe Ciobanu îl gă
sești în fiecare zi la lucru unde e ne
voie : la recoltarea și depozitarea 
culturilor tîrzii, Ia însămînțat. Are 
aproape 200 de zile-muncă. în timpul 
liber este un participant activ la 
munca patriotică : la înfrumusețarea 
gospodăriei, Ia curățirea și întreține
rea izlazului, la săpatul gropilor 
pentru electrificare.

Tînărul Gheorghe Ciobanu își iu
bește gospodăria, îi place munca, este 
unul din cei mai harnici tineri co
lectiviști.

V

»

rul Indiei la București, Ma- 
thur, și ambasadorul Republi
cii Populare Romîne la Delhi, 
Iancu Horațiu. înalții oaspeți 
romîni au fost primiți de pri
marul orașului Delhi, Nurud- 
din Ahmad, și de membrii 
consiliului municipal. Erau 
prezenți șefii misiunilor diplo
matice și alți membri ai cor
pului diplomatic, corespon
denți ai agențiilor de presă, 
ziariști indieni și români.

Conducătorii de stat romîni, 
împreună cu primul ministru 
Nehru, și cu primarul orașu
lui Delhi au luat loc în pre
zidiu.

După ce a prezentat pe 
membrii consiliului municipal 
Nuruddin Ahmad a oferit to
varășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer și 
Corneliu Mănescu ghirlandele 
de flori cu care indienii pri
mesc; pe oaspeții de seamă

Au fost intonate imnurile 
de stat ale R.P, Romîne și 
Republicii India.

Primarul orașului Delhi a 
deschis adunarea cetățenească 
printr-o scurtă cuvîntare. El 
a rugat pe înalții oaspeți ro
mîni să primească în semn de 
amintire daruri lucrate de 
meșteșugari indieni. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
mulțumit pentru frumoasele 
daruri.

Întâmpinat cu aplauze a 
luat cuvîntul tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. Cuvân
tarea sa, tradusă în limba 
hindi, a fost ascultată cu mult 
interes de miile de oameni 
prezenți la adunare. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
rostit ultimele cuvinte ale cu
vântării sale în limba hindi.

A luat apoi cuvîntul primul 
ministru Jawaharlal Nehru.

Cele două cuvântări au fost 
subliniate în repetate rînduri 
de aplauzele puternice ale 
participanților la adunare.

In încheierea adunării s-au 
intonat din nou imnurile de 
stat ale celor două țări.

Manifestarea de la Fortul 
Roșu a constituit o expresie a 
prieteniei sincere dintre po
poarele indian și romîn.

După adunarea cetățenească, 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer și 
Corneliu Mănescu, însoțiți de 
primul ministru Nehru, au vi
zitat Fortul Roșu.

----------------- In pag. a 5-a --------------

Banchet oferit 
în cinstea oaspeților romîni

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer între|inîndu-se cu președintele Indiei, 
dr. Radhakrishnan,

Utilaj bine îngrijit
pmducfie de ofel sporită

trelor de cuptoare prin arderea 
superficială a stratului de magne- 
zită și prin alte metode, s-a au
zit nu numai în întreaga fără, dar 
și peste hotare. Din această expe
riență înaintată, ca și din boga
ta literatură tehnică de speciali
tate, învafă zi de zi un număr din 
ce în ce mai 
maiștri ojelari, 
țațele bune nu

Cuptorul nr. 
ne, de pildă, 
zile conduse 
Orelt Paul, Ispas Iulian și Drăghin 
loan, a funefionat 
septembrie 21 de 
repara)ie la vatră 
2 reparații a cîfe 
Evitate reparațiile, 
14 ore de muncă, timp în 
s-au elaborat în plus peste 750 
tone ofel. Sau, un alt exemplu : 
La cupiorul nr. 1, la care lucrea
ză brigăzile conduse de prim-fo- 
pitorii Karamanlis Teodor, Stoica 
Alexandru și Prodan Ion, îiP cele 
79 de zile de funefionare din tri-

S-a constatat că după evacuarea 
șarjei vatra fierbinte a cuptorului, 
venind în contact cu atmosfera, 
se oxidează repede, ceea ce îi 
scade din durabilitate. Pentru a 
combate acest fenomen, brigăzile 
de la cuptorul nostru introduc 
imediat după evacuarea șarjei un 
strat de minereu de fier pe vatră 
care o ferește complet de oxi- 
dare.

îngrijirea utilajului a condus că
tre însemnate economii de timp, 
materiale — în ultimă instanfă de 
bani. La o analiză mai atentă con- 
stafi însă că sînt mu"e rezerve 
insuficent valorificate r _ linia în
grijirii și folosirii rationale a uti
lajului.

Din păcate, nu foji ofelarii s-au 
străduit să-și însușească procede
ele înaintate de lucru. Din aceas
tă cauză, numărul orelor de sta
ționare neplanificată a unor cup
toare este încă mare. De exemplu, 
pe întreaga secție, în cursul tri
mestrului III au fost 173 de ase
menea ore, timp în care s-ar fi

mestrul III erau planificate 11 re
parații la vafră. Ele însă au fost 
reduse prin priceperea și grija de 
buni gospodari a ofelarilor la nu
mai 5 reparajii, ceea ce a condus, 
bineînfeles, la elaborarea unei 
cantităfi de 900 da tone de ofel 
în afara planului.

— „SecrefuH nosfru, spune Ka
ramanlis Teodor, constă în faptul 
că de fiecare dată începem ajus
tarea cuptorului înainte de a se 
fermină în întregime evacuarea 
șarjei de ofel, ceea ce ne per
mite să efectuăm o operafie de 
ajustare atentă, fără grabă și co
rectă. Tolodată însă, reducem și 
timpul de stafionare a agregatu
lui, deoarece îndafă după scurge
rea ultimului strop de ofel de pe 
vafră, cînd alfii deabia încep ajus
tarea, nouă ne mai rămîn de a- 
justat doar stîlpii de la ușa a 3-a 
și peretele din spate, după care 
începem noua încărcare.

— Și nu numai atît, intervine 
în discufie primul fopitor Stoica 
Alexandru de la același cupfor.

putut producă peste '4.500 tone 
de ojel. Numai cuptoarele nr. 3 
și 4 au avuf, din această cauză, 
pierderi de pesfa 1.800 de tone 
de ofel.

Pentru înlăturarea stafionărilor 
neplanificafe, precum și pentru re
ducerea timpului de reparafii la 
cald, este necesar ca organizafia 
U.T.M., în colaborare cu comite
tul sindicatului și conducerea sec- 
fiei, sub îndrumarea organizajiei 
de parfid, să freacă la generali
zarea în foafe brigăzile da ofe- 
lari a experienfei bune, însușită 
de brigăzile conduse de Karaman
lis Teodor, Sfoica Alexandru și 
Prodan Ion, privind folosirea ra- 
jională a timpului da ajustare a 
cuptorului după fiecare șarjă și a 
evitării oxidării vetrelor. Această 
generalizare poate fi făcută prin 
schimburi de experienfă, prin șe- 
dinfele de produejie și adunările 
generale U.T.M. Dacă procedeele 
folosita de ofelarij de la cuptorul 
nr. 1 s-ar extinde la toate cele
lalte 5 agregate, timpul de stafio
nare pentru reparafii a cuptoare
lor s-ar reduce lunar pe secjie cu 
aproximativ 60 de ore, timp în

ING. MAXIM BUNN 
ING. PETRU DAN 
LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scânteii tineretului" 
pentru regiunea 

Hunedoara
(Continuare în pag. a V-a) 
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240 de noi blocuri 
din panouri prefabricate 

la Bacău
Construcția blocurilor din pa

nouri mari, metodă industrială de 
mare productivitate își dovedește 
zi de zi eficacitatea. La Bacău, 
constructorii Trustului regional au 
terminat zilele acestea montarea 
unui bloc cu 40 de apartamente în 
numai 18 zile. Cu acesta, numă
rul apartamentelor construite de 
la Începutul anului în Bacău din 
panouri mari prefabricate a ajuns 
la 240. (Agerpres)

uptoarele, macara
lele ți mașinile de 
șarjat, ansamblele 
de turnare — iată 
agregatele și utila
jele cu ajutorul că
rora colectivul Ofe-

lăriel Martin nr, 2 din Combina
tul siderurgic Hunedoara plămă
dește ofelul. De priceperea și a- 
fenjia cu care știe să le mînu- 
iască, să le exploateze și să le 
întrefină, depinde în mare măsu
ră durata lor de funefionare și im
plicit producția de metal realiza
tă. De acest lucru depinde în 
bună parte și productivitatea 
muncii.

Cum îngrijesc tinerii ojelari a- 
gregatele și utilajele Cu care lu
crează ?

lată tema raidului nosfru recent 
organizat printre ojelari.

Există aici numeroși ojelari cu 
o bogată experiență. Despre mă
iestria tînărulul maistru ofelar 
Ștefan Tripșa, Erou al Muncii So
cialiste, în reparajia la cald a ve-

mare de ojelari, 
ingineri. Iar rezul- 
întîrzie să se arate. 
6 — de 400 de to- 
deservif de briga
de prim-topitorii

în cursul lunii 
zile fără nici o 
(planificate — 
7 ore fiecare), 
s-au economisit 

care
Cea mai înalta cinste

COMUNIC

Condijiile de studiu și viajă ala studenfilor ce în ce
mai bune. Noi cămine moderne cu camere spafioase, cantine fru
moase stau la dispozi|ia studenfilor. In fotografie : vedere gene

rală a complexului studenfesc din lași.

Tînărul DUMITRU ANGHELACHE 
a îndrăgit mult meseria pe care și-a 
ales-o. Este unul din îngrijitorii de 
animale fruntași. Toți colectiviștii din 
comuna .Vadul Săpat, regiunea Plo
iești îl prețuiesc pentru dragostea cu 
care muncește, pentru rezultatele 
bune pe care le obține în producție.

Prezența permanentă la muncă, 
respectarea programului de grajd, 
furajarea rațională a animalelor sînt 
pentru el legi de la care nu se abate 
niciodată. Astfel se explică succesele 
lui. Pînă la 1 octombrie a obținut 
cîte 2 000 de litri de lapte de la fie
care vacă furajată, adică atît cît pre
vede planul pentru întregul an.

Pentru toate acestea și pentru fap
tul că este prezent la toate acțiunile 
inițiate de organizația de partid, de 
consiliul de conducere pentru conti
nua consolidare a gospodăriei colec
tive, de curînd comuniștii de aici l-au 
primit în rîndul candidaților 
nartid.

Ne aflăm aproape 
tul epocii optime 
potrivit recomandărilor Con
siliului Superior al Agricul
turii, trebuie terminate în- 
sămînțările de toamnă- în 
unele regiuni din sudul țării 
această lucrare se apropie de 
sfîrșit. In Maramureș, Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
Crișana și alte regiuni din zo
na în care semănatul trebuia 
terminat mai 
însă serioase 
urmă.

De pildă, în
Silvaniej (regiunea 
reș) pînă la 15 octombrie pla
nul de însămînțări era reali-

de sfîrși- 
în care,

devreme sînt 
rămîneri în

zat în proporție de abia 17 la 
sută. Această situație se dato- 
rește în primul rînd neelibe- 
rării la timp a terenurilor de 
culturile de toamnă și în pri
mul rînd, de porumb. Din cele 
11.109 hectare ocupate cu a- 
ceastă cultură, 
pînă la aceeași 
dată se strînse- 
se recolta nu
mai .de pe 3600 
de hectare. A- 
poi, deși au e- 
xistat și există 
posibilități, din
1487 de tone de sămînță ne
cesară, fuseseră schimbate 1;! 
bazele de recepție aproxima
tiv 400 de tone.

In regiunea Hunedoara. în 
afară de raionul Sebeș unde

s-a semănat mai mult de ju
mătate din suprafața planifi
cată, în celelalte raioane ca 
Hațeg, Ilia, Orăștie, această 
lucrare este realizată în pro
porție de 23—48 Ia sută.

Rămase mult în urmă cu în-

RAIDUL NOSTRU
cantitatea de

raionul Cehul
Maramu-

sămînțările sînt și gospodări
ile colective din raionul Tg. 
Mureș. Pînă la 15 octombrie, 
din 18.700 de hectare planifi
cate pentru cultura griului, 
abia 2442 primiseră sămînța. 
Există aici o experiență bună.

Datorită bunei organizări a 
muncii, folosirii raționale a 
atelajelor, în unele gospodării 
colective însămînțatul este 
mult avansat. De exemplu, la 
G.A.C. Vărgata Ernei, Crăciu- 
nești, colectiviștii au urgentat 

recoltatul cul- 
==== turilor de toam

nă, au tăiat și 
transportat de 
pe cîmp coce
nii de pe mari 
suprafețe, dînd 
astfel posibili

tate tractoriștilor să are să 
pregătească la timp terenul și 
să însămînțeze. O contribuție 
importantă la toate aceste lu
crări au adus-o tinerii colecti
viști. Prezenți în cele mai im
portante sectoare de muncă, 
din zori și pînă seara tîrziu,

operativi, ei au imprimat un 
ritm intens lucrărilor. O însu
flețită întrecere se desfășoară 
între colectiviști și mecaniza
tori — primii urgentînd eli
berarea 
lalți

La 
una, 
însă, 
este 
gospodăriei colective 
gust“ din Acățari prevede în- 
sămînțarea în toamna aceasta 
a unei suprafețe de 380 de

terenurilor, iar cei- 
arăturile și semănatul. 
Berghia, Voiniceni, Nea- 
Acățari și alte comune 
viteza zilnică de lucru 

mult prea mică. Planul 
„23 Au-

Raid realizat cu ajutorul 
corespondenților noștri :

ST. NECANIȚCHI,
V. MOINEAGU, R. LAL.

(Continuare in pag. a V-a)

în cea de-a doua 
lunii octombrie, pe 
de sud-est al Republicii Popu
lare Romîne, au avut loc apli
cații militare la care, în baza 
planului de pregătire a Forțe
lor Armate ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia, au luat parte unități de 
diferite arme din Forțele Ar
mate ale Republicii Populare 
Romîne, Uniunii Republicilor 
Soviețice Socialiste și Repu
blicii Populare Bulgaria.

Aplicațiile au fost conduse 
ministrul Forțelor Armate 
Republicii Populare Romî- 
general de armată Leon- 
Sălăjan.

La aplicații au asistat: 
colae Ceaușescu, membru 
Biroului Politic al C.C. 
P.M.R., secretar al C.C.
PM.R., Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic al C.C. al

decadă a 
teritoriul

al

de 
ale
ne, 
tin

Ni- 
al 
al 
al

P.M.R., secretar al 
P.M.R., Alexandru I 
membru al Biroului 
al C.C. al P.M.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul afacerilor interne al 
Republicii Populare Romîne, 
și Gaston Marin, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romî
ne și președinte al C.S.P. De 
asemenea, au participat: ma
reșal al Uniunii Sovietice, 
A. A. Greciko, comandantul 
suprem al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, 
general colonel Dobrî Djurov, 
ministrul apărării naționale al 
Republicii Populare Bulgaria, 
general colonel Marian Spy- 
chalski, ministrul apărării na
ționale al Republicii Populare 
Polone, general colonel Czine- 
ge Lajos, ministrul apărării

C.C. 
Draghici, 

i Politic

naționale al Republicii Popu
lare Ungare, precum și dele
gații militare din partea ce
lorlalte state participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Aplicațiile au demonstrat 
buna pregătire a trupelor, 
comandanților și statelor ma
jore și capacitatea lor de a 
efectua acțiuni comune în ve
derea îndeplinirii sarcinilor 
de luptă trasate. Ele au con
tribuit la adîncirea trainicelor 
legături, frățești de nezdrun
cinat dintre armatele țărilor 
socialiste participante la Tra
tatul de la Varșovia.

Aplicațiile s-au încheiat 
printr-o paradă militară, la 
care au luat parte unități ale 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne, Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste și Repu
blicii Populare Bulgaria,



■eri in organizațiile de bază U. TM.

Cînd lipsește Note bune
ajutorul concret în tot timpul anului

a Uzina „Vulcan“ 
zilele trecute, a avut 
loc adunarea ge
nerală de dare de 
seamă și alegeri a 
organizației de bază 
U.T.M. numărul 2-

turnătoria de oțel.
Tinerii prezenfi la adunare 

urmărit cu mare atenție darea 
seamă dornici să găsească i 
puns multora din Irămîntările 
dar... Să vedem ce cuprindea 
rea de seamă.

— Secția noastră — citea 
cretarul — și-a îndeplinii planul 
la produefia globală în proporjie 
de 102 la sută. La obfinerea aces
tui succes au contribuit în mare 
parte utemiștii care reprezintă 
75 la sută din colectivul secției... 
După o serie de cifre și dale 
telegrafice, darea de seamă 
trece la capitolul munca edu
cativă. Și din nou se enumera 
cîte cercuri de învăfămînt politic 
au fost în anul trecut și cîte vor 
funcționa anul 
generale s.au 
tineri,date și 
Pînă la urmă, 
n-a reușit să 
meinică a activității 
de bază UTM. Ea nu 
prezinte sintetic, să analizeze te
meinic modul în care a crescut 
munca politică de organizație, 
cum au participat utemiștii la în
deplinirea sarcinilor de plan care 
au revenit secției. Din această 
pricină, nici discuțiile nu s-au 
ridicat la nivelul dorit. Florea 
Manole, Dumitru Scolăreanu, Cir- 
cimaru și ceilalți care au luat 
cuvîntul n.au făcut altceva decît 
să aducă completări neesențiale 
și să caute argumente pentru a 
justifica slaba lor activitate.

De ce 
acestea î

Printre 
și Tudor 
cretarului 
uzină.

— Darea de seamă prezentată, 
e foarte slabă, a ealilicat-o el. 
Ea nu face o analiză temeinică 
a muncii tinerelului în produc-

au
I da 
răs- 
lor 
cla-

se-

acesta, cîte adunări 
finut. Nume de 

cifre. Și atîta tot. 
darea

Iacă o
de seamă 
analiză te- 
organizafiei 
a reușit să

s.au întîmplat foaie

jie, nu analizează munca politică 
educativă desfășurată, nu vor
bește nimic despre timpul liber, 
nimic despre activitatea cultural- 
sportivă, puțin despre cursurile de 
ridicare a nivelului profesional... 
Și poate ar mai ti continuat 
cine știe pînă cînd dacă in
tervenția unui membru al birou
lui organizației de bază nu l.ar 
fi pus într-o încurcătură din care, 
chiar și roșind, nu a știut cum să 
mai iasă.

— Dumneavoastră ați văzut 
darea de seamă încă cu cîteva 
zile în urmă ; de ce nu ați făcut 
atunci toate aceste observații ?

— Eu, a bîiguif Eftimie, am vă
zut-o fugitiv, eram foarte ocupat.

Răspunsul locțiitorului secreta
rului comitetului UTM pe uzină 
ne duce de fapt la cauze — su
perficialitatea, lipsa de răspun
dere cu care s-a lucrat la pregă
tirea adunării.

Fugitiv, scuze și iar scuze, 
iată la ce a fost rezumată pe
rioada de pregătire a adunării 
de dare de seamă și alegeri 
UTM care ar fi trebuit să consti
tuie prilej de creștere a întregii 
muncii de organizație.

Darea de seamă a fost alcă
tuită numai de Gh. Neagu fost 
secretar al organizației de bază 
UTM. In acest fel ea nu a expri. 
mat -punctul de vedere a| tutu
ror membrilor biroului, judecata 
colectivă. Toate aceste neajun
suri ale pregătirii și desfășurării 
adunării s-au concretizat în ho. 
tărîrea adoptată care cuprinde 
doar niște lucruri „în general“, 
valabile peste tot.

Comitetul UTM al uzinei tre
buie să tragă concluziile cuvenite 
pentruca o asemenea manifestare 
de superficialitate să nu se mai 
repete în celelalte organizații de 
bază unde urmează să se des
fășoare 
rău ca 
biectul 
muncă 
modului în care membrii săi ajută, 
îndrumă, birourile organizațiilor 
de bază.

nul
1962
iat de către elevii 
clasei a X-a C (a- 
nul acesta — a Xl-a 
C) de Ia Școala 
medie nr. 2 din Pi-

școlar 1961— 
a fost înche-

tești cu rezultate bune la în
vățătură,
încă din primele zile de școală, 
cînd unii dintre elevi, luînd con
tact cu materii și probleme noi 
au început să obțină note slabe, 
organizația U.T.M. și-a fixat ca 
sarcină ca împreună cu dirigin
tele clasei și cu profesorii să-i 
ajute să studieze temeinic, orga
nizat.

Despre succesele obținute de 
colectivul acestei clase în cursul 
anului trecut s-a vorbit pe larg 
în darea de seamă prezentată 
de organizatorul grupei U.T.M. 
de clasă — utemista Adriana 
Ghemaru — cu prilejul adunării 
generale de alegeri și în discu
țiile purtate de cei 16 utemiști 
care au luat cuvîntul. în mod 
deosebit a fost subliniat rolul 
pe care l-au avut grupele de 
întrajutorare în combaterea me
diocrității Ia învățătură. în cla
să —• după orele de studiu, la 
internatul școlii — în timpul li
ber, sau acasă la elevi — în zi
lele de duminică, a arătat da
rea de seamă, grupele de întra
jutorare, în fruntea cărora au 
fost utemiștii fruiftași la învă
țătură Adriana Ghemaru, Dan 
Encscu, Gheorghe Marinescu, E- 
milia Niță și alții, au ajutat 
concret pe colegii lor mai slabi.

Pentru creșterea răspunderii 
elevilor față de sarcina lor prin
cipală — învățătura, 
folosite și alte metode. Cîți din
tre elevi nu au roșit — de pil
dă — cînd au fost puși în dis
cuția colectivului clasei, sau cînd 
părinții lor au fost chemați și 
li s-a cerut să contribuie la e- 
forturile colectivului școlii pen-

datorită faptului că

tru îndreptarea situației slabe la 
învățătură a unora ?

Discuțiile purtate pe margi
nea dării de seamă au subliniat 
însă o situație neplăcută, care 
n-a fost tratată de loc în darea 
de seamă prezentată. Utemistul 
Victor Boboc, elev fruntaș la în
vățătură, care are și în acest an 
numai note de 7, 8, 9 și 10, a 
spus :

— Dacă luăm catalogul cla
sei noastre și privim notele, ve
dem că printre ele și-au făcut 
loc multe note slabe. Surprinde 
faptul că 
elevii care anul trecut au avut 
o situație 
anul acesta au primit note de 
3, 4 și 5. Cum pot fi justificate 
asemenea note primite, de pildă, 
de utemista Filofteia Alexandru? 
Sau, de ce utemistul Alexandru 
Burlacu. a începui și anul acesta 
școlar, exact cum l-a început pe 
cel de anul trecut ? Deși are nu
mai 
alta 
3 și

Și

tocmai unii dintre

bună la învățătură,

rare pentru a putea învăța, chiar 
și la materii la care ei pot în
văța ușor și singuri. Utemista 
Cireșica Pătrulescu — după 
cum a reieșit din cuvîntul său 
— așteaptă să fie ajutată ca 
să-și poată îndrepta nota la is
torie și limba romînă, materii la 
care, după cum se știe, baza în
sușirii cunoștințelor este studiul 
individual.

Cei mai mulți dintre utemiștii 
care au luat cuvîntul au arătat 
că este absolut necesar să 
valorifice 
dobîndită 
darea de 
scos-o în

au fost

două note, una la 
la chimie, ele sînt 
4.
discuțiile purtate 

la iveală și 
s-a creat o 
Organizația 
procedat ca 
luat măsuri 
zile de școală pentru 
răspunderii față de învățătură a 
tuturor elevilor, nu s-au orga
nizat pînă acum grupele de în
trajutorare, nu a folosit ase
menea mijloace cum sînt : gaze
ta de perete, discuțiile indivi
duale, postul utemist de control, 
sau 
dat anul trecut — 
părinților elevilor cu 
situația la învățătură a 
lor, 
manifestările de dezinteres 
tru studiu, manifestările de 
sau de indisciplină. Așa s-a a- 
juns ca unii elevi să aștepte 
„sprijinul“ grupelor de întrajuto.

fizică și 
însă de

au scos 
cauzele pentru care 
asemenea situație. 
U.T.M. nu a mai 

anul trecut și n-a 
chiar din primele 

creșterea

așa cum bine s-a proce- 
informarea 
privire la 

fiilor 
pentru a combate la timp 

pen- 
chiul

se 
din plin experiența 

anul trecut și pe care 
seamă și discuțiile au 
evidență. Ei au pro

pus, de asemenea, ca 
fiind ei înșiși exemplu personal, 
fruntași la învățătură, să se o- 
cupe îndeaproape și de elevii 
care nu sînt încă utemiști : Ele
na Voinica, Mircea Dragomires- 
cn, Toma Drăgănoiu, Grigore 
Sinărăndescu și alții care, învă- 
țînd în asalt, au în dreptul nu
melor lor din catalog note mici, 

în încheiere, secretarul comi
tetului U.T.M. pe școală, profe
soara Viorica Rotărescu, a făcut 
noului organ 
prețioase : să reia experiența a- 
nului trecut care s-a dovedit a 
fi deosebit de valoroasă și care 
a dat rezultate bune în privința 
antrenării elevilor la învățătură; 
să folosească pe larg toate mij
loacele de popularizare a frun
tașilor și a metodelor lor de 
muncă ; să reînceapă discutarea 
în colectivul clasei a cazurilor de 
delăsare, de indisciplină ; postul 
ntemist de control să-și reia ac
tivitatea. Toate aceste măsuri 
trebuie să ducă în cel mai scurt 
timp Ia mobilizarea tuturor ele
vilor pentru a se încadra în 
disciplina școlară, pentru a-și 
face pe deplin datoria de a în
văța, ca să devină cît mai folo
sitori patriei,

N. COTIGĂ

utemiștii, Zi de zi în orașul Tg. Mureș se 
înalfă noi construcții durabile, 
cu o linie svelfă, elegantă. In 
fotografie : vederea unor con

strucții noi din oraș.
----- e-----

Artiști în mijlocul 
muncitorilor

ales recomandări
Nu de mult, la clubul din 

Ștefănești. regiunea Argeș, 
artiștii orchestrei sfatului 
popular regional s-au întîlnit 
cu muncitori de la Uzina me
talurgică Colibași.

Programul intitulat „Pun
guța cu melodii“ a fost apre
ciat de muncitorii acestei 
uzine. Cîntecele executate la 
fluier de Florea NetOu sau 
melodiile populare romînești 
interpretate de Alexandru 
Grozuță. au fost mult aplau
date de spectatori.

După program, muncitorii 
și artiștii au discutat îndelung 
despre munca și activi
tatea

0 POVESTE
CU INSTRUMENTE

ȘI cu... CÎNTEC
Gheorghe Guraliuc, directorul 
căminului cultural, neputînd 
dormi deoarece îl vorbeau de rău 
instrumentele persecutate, se ră
sucea cînd pe o parte, cînd pe 
alta. Revedea ca într-un film 
toate întîmplările de aseară. S-a 
strîns laolaltă tot activul U.T.M. 
din comună. Comitetul comunal 
(din care face și el parte), co
mitetul U.T.M. al G.A.C., secre
tarii U.T.M. 
cuta despre

azele lunii pătrun
deau pieziș prin fe
restrele căminului 
cultural din comu
na N. Bălcescu, ra
ionul Hîrlău. Bezna 
dimprejur se re

trage ca rușinată. în taina nopții 
totul pare încremenit.

Deodată, de undeva din încă
pere un scîncet prelung se face 
auzit. Undele sonore vihrînd la 
început timid, se înalță

Ce era ? O vioa
ră se tînguia... Da
că ar fi să tradu
cem pe înțelesul o- 
menesc 
exprimată 
viate, am 
că biata vioară trăia 
marea dilemă harn
ic tiană — a fi sau a 
Care este rostul existenței mele ? 
— se întreba vioara, cînd duioa
să, cînd 
adus pe 
vreau să 
să rîd și 
oamenii, 
colo — sînt întemnițată de un 
director de cămin cultural insen
sibil și delăsător ? ! Și cîți flăcăi 
și codane nu ani auzit 
pe ulița mare din fața 
lui! Tare mi-ar place i 
rel din cei moldoveni, 
într-ale cîntecului, care 
strunească și să-mi dea glas. Nu
mai de ar vrea directorul cămi
nului să am și eu un rost în lume! 
Și nu numai eu, ci și celelalte 
surate ale mele : triștele, acor- 
deoanele...

din brigăzi. Se dis- 
cîte și mai cîte. As
culta liniștit. gin- 
durile fugindu-i hai- 
hui. Cînd, deodată, 
i sau Încețoșat 
parcă ochii. Da, da, 
chiar așa spunea 
cineva :

— Parcă noi n-am 
putea avea orches- 

ne cînte la progra-nu fi.

-

CAROL ROMAN

La Cheile Bicazului-funel

Foto : B. MAXIMILIAN

I. MARIA 
I. ȘERBU

deosebire 
directorul 
a fi de 
în ajutor

Nu 
în.
se 
nil

alegerile. Poate nu ar fi 
acest caz să constituie su- 
unei analize a stilului de 
a| comitetului UTM, a

Directorul 
a avut o 

• „în definitiv, 
o orchestră ?... 
se opri.

suferința 
in cu- 

constata

trecînd 
căminu- 

un tine- 
talentati 

! să mă

primii la cuvînt a fost 
Eftimie — locțiitorul se- 

comiletului UTM pe

MARIN LUNGU
frezor

furioasă, de ce m-au 
lume ? Să sufăr ? Eu 
vibrez din tot corpul, 
să plîng, să înveselesc 

să-i încint — iar cînd

to va- 
să-l 
cri-

★

Să sperăm că prima remușcare 
a tov. Guraliuc nu e doar o în
tâmplare de poveste.

ușurel.

VICTOR NITÄ

DIALOG CU UN PREȘCOLAR

Elevii din comitelui U.T.M. a| Școlii medii nr. 1 Vasile Alecsandrl 
din Galafi pregătind darea de seamă pentru adunarea U.T.M. de 

alegeri ce va avea loc în curîndîn școală.
Foto : N. STELORIAN

Cu soarele carbonizat în frunze 
Pădurile de veacuri zac ascunse 
Tresar de-abea în foșnetul lor mut 
Sub lespedea de cremene și lut.

Dogorile atîtor veri bogate 
S-au frînt de coasa vremii fulgerate 
Și cine știe cit noian de stele 
S-a prăbușit înmărmurind cu ele !...

Ies astăzi pe porțile școlii.
Ca pe-un fiu credincios 
viața în brațele-i largi mă cuprinde 
fluxul ei uriaș, sănătos, 
îmi urcă prin trup 
ca un val de sînge proaspăt, 
vijelios.

Și lunecă 
de țîntec 
In stingă 
zîmbesc și salut 
și nimeni nu bănuie 
zbaterea nouă din mine.

așa, ca o șoaptă 
încă neailat. 
și-n dreapta

Neobosit, în adîncimea lor 
Coboară omul căutînd comori. 
Din rădăcini și vreascuri arse-adună 
Sfărîmături de zare și de lună.

Nerăbdător încearcă să se prindă 
in cioburile negre de oglindă 
Să se privească scrutător de-aproape 
Ca-n profunzimea limpeziior ape...

Și tot mai sus, redobîndind viață, 
Pădurea crește iar la suprafață...

I. GEABÄU
SegarceaCEI MICI AU NEVOIEDE 0 LITERATURĂ MARE (I) j

n dimineața a- 
ceea de toamnă, 
pe. aleile Palatu
lui Pionierilor, aș
ternute cu covor, 
galben ruginit, au 
pășit povestitori

șl poeți, autori de piese, pro
fesori și educatoare, instruc
tori de pionieri, activiști ai 
U.T.M., redactori de cărți 
reviste, regizori de teatru și 
film, redactori 
S-au adunat, 
Radu, pentru tine, 
atîția oameni și tu d'e-abia știi 
că „O" este covrigul acela ro
tund, iar „E" e grebla în
toarsă. Tu ești un preșcolar și 
printre cei invitați am întîl- 
nit-o și pe educatoarea ta, 
venită să vorbească în numele 
tău și a colegilor tăi de la 
grădiniță. Atîta lume cunos
cută ție : și Marcel Breslașu, 
autorul lui Bondocei, și poe
tul Ion Brad și Tiberiu Utan, 
„Tatăl lui Ciopîrțilă“, și Gelu 
Naum, cu pinguinul lui Apo- 
lodor, și Pancu-Iași cu fiii lui, 
și Baruțiu Arghezi, cel cu 
ghicitorile, și Ștefan Len- 
kesch, regizorul care a făcut 
spectacolul „Doctorul Aumă- 
doare“, pentru tine.

Părinții tăi aveau atît

Și

de la radio... 
dragul meu 

laolaltă,

Părinții tăi aveau atît de 
puține cărți în copilăria lor... 
Teatre de păpuși — nici 
vorbă... Doar Vasilache de 
lemn și cîrpă își scotea nasul 
prin bîlciuri... Astăzi, în pla
nul editurii pe anul 1962 sînt 
înscrise 148 titluri de cărți cu 
4138 000 exemplare, avem 20 
de teatre de păpuși și 1 000 000 
spectatori pe an. De aceste 
cifre — prea mari pentru a 
le putea tu înțelege — sînt 
legate discuțiile din acea zi de 
toamnă ! Aș vrea să încep cu 
scrisoarea pe care a trimis-o

acelei adunări închinate ție 
marele scriitor Tudor Arghezi.

Ca să putem face o litera
tură mai bună a copiilor, tre
buie să ne referim la copilul 
din sufletul nostru, rămas 
copil și dorit să rămină copil 
pentru frumusețea și poezia 
noastră a tuturor, bunici, pă
rinți, frați și surori.

A păstra copilul în sufletul 
nostru nevătămat este pentru 
noi părinții și scriitorii o per
petuă tinerețe. Insă trebuie să 
ne ferim de titulaturile care 
jignesc copilăria. Trebuie su
primată din edițiile consacrate 
lor termenul didactic „litera
tură pentru copii“. Copilul 
este încă din leagăn o perso
nalitate delicată și acest pen
tru am simțit totdeauna că-i 
supără, cum mă supără și pe 
mine. Acest pentru face o 
clasă ca de infirmi, care n-au 
voie să iasă din categorie.

Așteptăm de la scriitorii ti
neri, care calendaristic sînt 
mai aproape de copilărie, li
teratură tînără intr-adevăr.

Esențialul este să nu piară 
niciodată din sufletul no
stru copilul. E de dorit ca 
nici profesorii, nici învățătorii 
să nu-și uite pe catedră și la 
notele de studii candida copi
lărie.

Unii din noi uită să surîdă. 
Aș dori un surîs permanent 
și fraged pentru toate editu
rile și toți scriitorii. Problemă 
esențială de nuanță.

Dați-mi voie să vă îmbrăți
șez copilărește.

Literatura 
pentru preșcolari 

și școlarii mici
O surpriză plăcută. Doi ti

neri critici, foarte tineri

și totodată dintre cei mai 
apreciați (Matei Călinescu și 
Eugen Simion), s-au așternut 
pe îndelete să studieze lite
ratura celor mai mici cititori. 
Ei au arătat că acelei litera
turi nu i se mai potrivește nu
mele de Cenușăreasă. Tudor 
Arghezi, Demostene Botez, 
Maria Banuș, Otilia Cazimir, 
Marcel Breslașu, Victor Efti- 
miu, Nina Cassian, Ion Brad, 
Tiberiu Utan, 
rumbacu, Al. 
hu Dragomir, 
Kiss Jenö, VI. 
cu-Iași, Cezar 
Naum, Călin Gruia, 
Cremene, Horia Aramă, Vio
rica Huber, Mircea Sîntim-

Veronica Po- 
Andrițoiu, Mi- 
Victor Tulbure, 
Collin, O. Pan- 

Drăgoi, Gelu 
Mioara

lui Marcel Breslașu, a Ninei 
Cassian, a lui Cicerone Theo- 
dorescu, a lui Demostene Bo
tez sau Tiberiu Utan. Creația 
nepieritoare a poporului nos
tru — folclorul reflectat în poe
zia pentru copii, lărgirea ne
încetată a orizontului d'e cu
noaștere al copilului — nu 
prin actualizări forțate și 
neinspirate, ci prin cărți de 
valoare literară certă cum e 
„Corabia de pe cîmpie”, 
Viorica Huber, 
ma și fac o dară 
între literatura despre copii 
și cea pentru copii — iară ce 
se cere. In același sens uni
versul tehnic modern poate fi 
făcut accesibil micului cititor.

de
care țin sea- 

distincție

Azl soarele 
trece în fiecare fir de iarbă 
prin inima mea, 
iar firul de iarbă 
prin prelungirea privirii mele 
scrutează cerul. acest timp, tovarășul

tră ? ! Să 
mele săptămînale de cămin. Du
pă munca patriotică, o horă în
suflețită, bine ar mai pica ■'

Cu o gură de căpcăun, 
rășul Guraliuc s-a repezit 
pună la punct pe cel care îl 
ticase :

— Tinerii sînt de vină!,., 
vor să învețe să cînte. Apoi, 
afară de asta, instrumentele 
strică, trebuie... protejate și 
pot fi date pe mina oricui.

— Rău e cînd omul nu vrea 
să înțeleagă — î-au spus cei
lalți. Nu putem face orchestră a 
căminului cultural ? Tinerii nu 
vor să vină să învețe ? Dar i-a 
îndemnat cineva, a vrut cineva 
să-i învețe ? Instrumentele dacă 
stau încuiate în ladă nimeni nu 
le află rostul.

Dar degeaba. Spre 
de instrumentele sale, 
chiar că se dovedi 
„lemn". Este drept că 
i-a sărit ca arsă si soția, Victo
ria Guraliuc — învățătoare :

— E greu... Tinerii nu vor, 
te lamenta.

— Dar ce ați făcut pentru a-i 
îndemna pe tineri să învețe să 
cînte din instrumente ?

f.Nu se poate" — și cu asta 
gata ? Nu. Așa nu mai merge!

Și iată că a început să se în
făptuiască minunea, 
căminului cultural 
primă remușcare : 
le ce nu fac i 
Poate că..." Aici i

zumat un punct de vedere cri
tic, amplu și judicios, investi- 
gînd diversele sectoare ale li
teraturii pentru preșcolari și 
școlarii mici, în căutarea spe
cificului ei, a „uneltelor" sale 
artistice.

Valoare artistică
Vorbind despre sarcinile li

teraturii pentru copii, Maxim 
Gorki, pe lingă alte atribute 
pe care le socotea indispensa-

trescu, care nu a putut înfăți
șa realitățile noi ale satului 
socialist.

Dorind a crea o anume po
ezie cît mai accesibilă copi
lului, unii poeți, ca Teofil 
Dumbrăveanu, recurg adesea 
la „onomatopej care n-au cir
culație. exercițiul acesta' sfîr- 
șind în arbitrar și inestetic“.

Cu discernămînt au fost tre
cute în revistă diversele sec
toare ale literaturii pentru 
copii. Un accent deosebit s-a 
pus pe literatură ca factor de

Pe marginea discuției organizată de C. C. al U. T. M. 
și secția de literatură pentru copii a Uniunii Scriitorilor

breanu, Gica luteș, Mihai Sto- 
ian și atîți alții au spulberat 
an după an acest „mit".

Poezia pentru cei mici 
poate să fie „mare", ne-au de
monstrat criticii inspirîndu-se 
în primul rrnd din viața nouă, 
socialistă. într-un chip lesne 
de înțeles de copil, al cărui 
suflet trebuie să ^fie bine cu
noscut de către creator. Ver
sul gol, searbăd și convențio
nal, infantilizarea ridicolă, nu 
e receptată de micul lector. 
Poezia închinată lui trebuie să 
dea întreaga vibrație a clipe
lor mărețe pe care le trăim, 
sensurile dominante ale vieții 
actuale și nu simple notații 
versificate sau scheme con
venționale.

Cu deosebită satisfacție pri
mesc copiii poezia satirică «

Dar lucrările cele mai in
teresante și mai reprezen
tative pot fi semnalate a“ 
colo unde tematica își pro
pune probleme de educa
ție morală, patriotică și este
tică a copilului. Cărțile lui Oc- 
tav Pancu-Iași, scriitor com
plex, dotat cu mult umor, scri
ind povestiri cu un adînc con
ținut educativ, cele ale lui 
Mircea Sîntimbreanu, poves
tirile Soniei Larian, spiritua
lul roman pentru copii „Nae 
deșteptul" de Anne și Ioszef 
Meliusz sînt ilustrații vii ale 
acestei majore arii tematice.

Cu mult elan și avînt se 
îndreaptă fantezia copilului 
mic spre domeniul fantasti
cului. al fabulelor, din păcate 
atrt de rar reprezentat. în 
foarte puțini cuvinte am re-

bile creațiilor pentru copii, le 
cerea acestora să fie literare. 
Tocmai de aceea, opiniile cri
tice ale tinerelor referenți 
și-au îndreptat ascuțișul spre 
acele lucrări lipsite de valoa
re și emoție artistică.

A fost astfel analizat volu
mul „Bucurii de primăvară“ 
de Păuna Răzvan în care, pe 
lîngă lipsurile ținînd de va
loarea artistică, se găsesc și 
greșeli ideologice, tendințe de 
a reduce noțiuni importante 
la o „scară infantilă“ care 
pot duce la deformarea 
unor realități pe care copilul 
le cunoaște sub adevăratul lor 
aspect. Tot ca o prezentare 
convențională, falsă a vieții a 
fost citat și volumul .Glasuri 
limpezi4, de George Dumi.

lărgire al orizontului de cu
noaștere ai copilului. S-a ară
tat
de cunoștințe oferit copilului 
în
rii

astfel că uneori nivelul

cărți, cum ar fi „Locuito- 
pădurii“ de Eugen Jianu, 

e destul de sărac și neintere
sant, iar alteori în cărți ca : 
„Poveste despre zi și noapte“ 
(ce-și propune să explice fe
nomene ale naturii) fabulația 
— factor esențial în literatura 
pentru cei mici — e de aseme
nea săracă. S-a arătat că une
ori folosirea neartistică a con
venției literare poate duce la 
rezultate mai slabe — cum 
se petrece, de pildă, cu volu
mul de povestiri „Unde cîntă 
ciocîrlia” de George Nestor 
ți in gar« amestecul dlnțra

basm și realitate — bagateli
zează de fapt realitatea. Pre
zentarea directă, lipsită de fa
bulație 
o face 
cristal” 
toricul 
duce la un contact neemoțio- 
nai cu micul lector. Deosebit 
de importantă ni se pare și a- 
ceastă observație a referatu
lui : „Multe din cărțile adre
sate copiilor mici nu rezistă 
la lectură și-ți dau impresia 
de ariditate, tocmai pentru că 
între ipoteza moralizatoare a 
autorului și substanța literară 
propriu-zisă e un enorm de
calaj“. Asemenea lucrări pla
te ca „Ochelarii mincinoși” 
de Viorica Dinescu, „Duduruș 
și purcelușul de ghips“ de 
Luiza Vlădescu, sînt exemple 
negative care ilustrează plas
tic acest adevăr.

Ceea ce e de reținut din 
această contribuție critică stă 
tocmai în cele subliniate mai 
jos : „Reflectarea cît mai di
versă a actualității socialiste, 
lărgirea ariei tematice, folo
sirea unei mari varietăți de 
modalități literare — sînt sar
cini importante de a căror re
zolvare depinde dezvoltarea 
pe un drum ascendent a lite
raturii noastre pentru copii, 
în ansamblul ei. Dezideratul 
accesibilității trebuie să stea 
mereu în centrul preocupări
lor celor care scriu pentru 
copii; el este strîns legat de 
îndatorirea principală a sec
torului literar discutat : edu- 
garea comunistă a copiilor de

și fantezie, așa cum 
volumul „Omulețul de 
de Ion Ionescu — (is- 

descoperirii sticlei)

azi. Accesibilitatea nu repre
zintă — cum vor să susțină 
unii — o frînă în creație. E- 
xistă, firește, un specific al 
literaturii pentru copii, dar el 
nu se opune valorii artistice 
de ordin mai general a crea
ției literare în acest domeniu. 
Dimpotrivă : adevărata efici
ență educativă nu e posibilă 
decît atunci cînd există va
loarea artistică de care vor
beam, cînd comunicarea e ori
ginală, vibrantă, sinceră (ceea 
ce e echivalent cu a spune : 
atunci cînd ea se realizează 
în funcție de obiectul ei, nu 
în vag și în abstract). Acce
sibilitatea e deci o condiție a 
valorii și pe planul poeziei, și 
Pe planul epicii pentru copii. 
Vom repeta o afirmație făcută 
adeseori: cei mici au nevoie de 
o literatură mare.

Criticii literare îi revine 
sarcina de a se preocupa mai 
îndeaproape, cu grijă și com
petență, de problemele lite
raturii pentru copii. Analiza 
atentă a operelor care apar și 
formularea unor judecăți de 
valoare exigente, ca și discu
tarea, în articole de sinteză, a 
direcțiilor principale de evo
luție a literaturii pentru co
pii din țara noastră, pot con
tribui substanțial Ia remedie
rea deficiențelor care se mal 
constată în acest sector".

AL. POPOVICI



Interviul nostru

demn de men- 
corelația care 
manifestă în 

și modificările
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Linotipe
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Uzina de utilaj pen
tru imprimerii din Le
ningrad a început sa 
iabrice un nou model 
de linotip care pre
zintă numeroase avan
taje iajă de linotipele 
uzuale. Noul linotip

Revista sovietică „Nauka i Jizn" 
Informează că oamenii de știinfă 
sovietici aplică un nou procedeu 
de acoperire a semințelor cu 
ceară pentru a ii plantate cînd 
anotimpul este destul de rece.

Acoperirea protejează semințele 
de bacteriile din sol. Vremea rece 
nu împiedică seminfele să germi
neze, declară oamenii de știință 
sovietici.

O mașină portabilă cu doi mun
citori poate înveli 440—600 pfunzi 
de seminfe pe oră.

președintele
R.P.R.,

„Trece peste tot"

cui munca linotipistu
lui, reglînd în spe
cial temperatura me
talului topit, calculînd 
lungimea riadului și 
controlînd răcirea ma
trițelor.

La Uzina din Sverdlovsk a înce- 
put producția în serie a unor in
stalații de foraj pe șenile, auto- 
purtate. Această nouă mașină este 
denumită „trece peste tot" deoa
rece ea are o mare manevrabili
tate, putînd trece prin bălți, desi
șuri de pădure, pustiuri nisipoase, 
regiuni înzăpezite, cu o viteză de 
pînă la 35 km/oră. Mașina poate 
executa lucrări de foraj pînă la o 
adîncime de 30 m, necesare pen
tru prospecțiuni seismice, avînd 
nevoie pentru aceasta de mai pu
țin de o oră.

iolosește zincul în loc 
de plumb și durata de . 
exploatare prevăzută 
este de 1,5 ori mat 
mare decît durata nor
mală.

O serie de siste
me automate vor înlo-

energetic în regiunea Harkov.
Foto : TASS-MOSCOVA

cu prof. dr. E. V. Smidt
Membru corespondent al Academiei de Științe Medicale 
a U.R.S.S., director adjunct al Institutului da neurologie 

din Moscova

rofesorul Smidt, membru cores
pondent al Academiei de Științe 
Medicale a U.R.S.S., director ad
junct al Institutului de neurolo
gie din Moscova, conducătorul de
legației sovietice la recenta sesi
une științifică comună romîno- 

sovietică consacrată bolilor vasculare cere
brale, este bine cunoscut prin lucrările sale în 
domeniul neurologiei.

Profesorul Smidt ne-a vorbit cu căldură des
pre lucrările recentei sesiuni romîno-sovietice 
de specialitate, care au luat în dezbatere două 

probleme importante: hemoragiile cerebrale și 
leziunile vaselor magistrale ale creierului. 
Acestea sînt cele mai frecvente tulbu
rări ale circulației sîngelui în creier. 
In cursul dezbaterilor, oamenii de știință so
vietici și romîni au expus cele mai noi date 
pe care le-au obținut în ceea ce privește me
canismul tulburărilor circulației sîngelui în

neurologiei romînești^ -5>
creier și modificările structurale ale sistemu
lui nervos, precum și tulburările metabolis
mului în aceste maladii.

Putem afirma — a declarat prof, E. V. 
Smidt — că lucrările seziunii s-au desfășurat 
la nivelul științei neurologice contemporane. 
Comunicările prezentate se bazează pe utili
zarea celor mai noi metode de investigație, 
iar rezultatele obținute se situează la un ni
vel corespunzător. A fost o confruntare rod
nică a datelor clinice și experimentale obți
nute în Uniunea Sovietică și R. P. Romînă.

Este, firește, greu să semnalezi toate rezul
tatele importante pe care ni le-a adus această 
sesiune. Este, în mod deosebit 
ționat faptul că s-a stabilit 
există între tulburările ce se 
diverse regiuni ale creierului
care intervin în activitatea bioelectrică a a- 
cestuia. S-au precizat de asemenea modifică
rile care se produc în inervația vaselor cere-

brațe, în structura fină a pereților acestor 
vase în primele stadii ale maladiei, semnele 
precoce ale leziunilor arterei carotide, precum 
și o serie de date cu privire la leziunile arte
relor vertebrale.

Este deosebit de important — a subliniat 
interlocutorul nostru — faptul că interesan
tele rezultate obținute în cursul sesiunii ser
vesc unui scop bine precizat și anume îmbu
nătățirea posibilităților de diagnostic și de 
intervenție chirurgicală.

Profesorul Smidt ne-a vorbit cu căldură 
despre activitatea oamenilor de știință din 
țara noastră.

Neurologia romînească, — a declarat el 
— s-a prezentat la sesiune cu lucrări intere
sante în special în domeniile atît de impor
tante ale modificărilor biochimice care se 
produc în cazul hemoragiilor cerebrale, în 
domeniul modificărilor pe care le suferă 
structura intimă a sistemului nervos, precum 
și în domeniul electrofiziologiei.

Considerăm că succesele obținute de neuro
logii romîni se datorează în mare măsură fap
tului că în cercetările lor aspectul elinico-fi- 
ziologic și cel neuromorfologic ocupă locul cu
venit, faptului că investigația clinică este 
strîns legată de activitatea experimentală.

Acordăm o înaltă prețuire științei neurolo
gice romînești, care se află la nivelul știin
ței mondiale și se dezvoltă cu succes.

In ultimii ani, timp în care, alături de 
celelalte ramuri ale științei, neurologia s-a 
dezvoltat atît în țara noastră cît și în R. P. 
Romînă, a subliniat prof. E. V. Smidt — am 
putut vedea, odată mai mult, cît de utilă este 
colaborarea științifică internațională.

Nu încape îndoială — astăzi mai mult de
cît oricînd — că pe calea colaborării interna
ționale a oamenilor de știință vor putea fi 
rezolvate în folosul omului, o serie de dificile 
probleme medicale.

Acoperirea cu ceară 
a semințeior

unanim cunoscută 
valoroasa tradiție a învăță
mîntului medical, care a depă
șit un secol de existență în 
țara noastră: reorganizarea lui 
prin reforma învățămîntului 
din 1348, progresele obținute 
în dezvoltarea bazei materia
le, în perfecționarea cadrelor 
și în nivelul de predare. Dar 
prin procesul de construcție 
și desăvîrșire a socialismu
lui, prin dezvoltarea rapidă a 
științelor medicale și mai ales 
a științelor auxiliare în stu
diul medicinei — fizica, chi
mia și biologie — în fața în
vățămîntului medical se pun 
sarcini și mai mari.

învățămîntul medical, ca și 
restul disciplinelor, reflectă în 
conținut și metodă acest pro
ces complex.

2. Ne putem întreba cu drept 
cuvînt dacă industrializarea 
țării noastre, terminarea co
lectivizării agriculturii, creș
terea nivelului de cultură și 
de trai, nu trebuie să aibă 
urmări și în obiectivele ce 

. stau la baza pregătirii specia
liștilor în domeniul 
cinii. Introducerea

de academician ȘTEFAN MIILCU
prim secretar al Academiei R. P. R., 
Uniunii Societăților de Științe Medicale din 
profesor, șef de catedră la I.M.F.-București

rismul medicinii clinice tradi
ționale și crește indicele știin
țific al acestei „arte de a vin
deca“.

Asigurarea fondului de cu
noștințe în aceste discipline de 
front 
poate 
derea 
toare 
nale ca : fiziologia, fizio-pato- 
logia, histologia, patogenia bo
lilor etc-, dezvoltînd discipli
nele ce le conțin ca : biochi- 
mia, biofizica, hormonologia, 
biologia și introducînd noi dis
cipline ca : biomatematica și 
genetica.

întrucît nu-i posibilă și nici 
necesară creșterea duratei în-

ale medicinei moderne 
fi făcută crescînd pon- 
capitolelor corespunză- 

în disciplinele tradițio-

dăugire a noului, fără a res
tructura ceea ce este vechi și 
de redusă utilitate teoretică 
și practică a dus la o „umfla
re” necorespunzătoare a unor 
cursuri.

Printr-o asemenea restruc
turare a cursurilor este deci 
posibil să se creeze acel timp 
disponibil atît de solicitat și 
necesar pentru formarea per
sonalității viitorului medic. E- 
ste dăunător să creăm acest 
timp prin renunțarea sau 
restrîngerea disciplinelor care 
reprezintă progresul științelor 
medicale și revenirea la un 
învățămînt medical simplifi
cat și inevitabil discutabil ca
litativ.

PUNCTE DE VEDERE
medi- 
cres- 

cîndă a mecanizării și a auto
matizării, extinderea continuă 
a muncii în echipă, dispariția 
efortului fizic istovitor și so
licitarea crescîndă a sistemu
lui nervos în procesul de mun
că, modificarea modului și 
ritmului de alimentație, uti
lizarea timpului liber și altele, 
modifică și mai ales vor mo
difica 
omului, 
pozitivi 
părut, 
mortalității infantile, crește
rea duratei medii de viață, 
scăderea pînă la dispariție a 
unor boli infecțioase.

în asemenea condiții, preda
rea extensivă în cadrul facul
tății a unor boli ar trebui re
considerată.

Accentul învățămîntului ar 
putea fi inspirat și de indicii 
de morbiditate și mortalitate 
ai țării noastre în actualita
tea și perspectiva lor

Reconsiderarea conținutului 
învățămîntului medical și co
nexarea la structura socială a 
țării noastre ar permite o 
primă eliminare de balast în 
ore și material, care ar crea 
timp dispónibil pentru preda
rea vechilor discipline în ac
tualitatea lor și ar permite 
introducerea de noi capitole 
și discipline

O reconsiderare asemănă
toare poate fi discutată de pe 
platforma noului în științele 
medicale. Sînt cunoscute pro
gresele realizate în genetică, 
biofizică, biochimie, biomate- 
matică și biologie, care au 
schimbat adînc sistematizarea 
și înțelegerea unor domenii 
ale medicinii și au creat în 
același tim,p noi specialități. 
Acest progres este inevitabil 
datorită dezvoltării continue 
a științelor fundamentale, fe
nomen care se repercută a- 
dînc în științele medicale. Nu 
este posibil să organizăm un 
învățămînt modern medical 
fără a ține seama de acest 
fenomen. Creșterea ponderii 
acestor discipline în învăță- 
mîntul medical elimină empi-

biologia și patologia 
Un număr de indici 
semnificativi au și a- 
cum sînt : scăderea

vățămîntului medical, dar 
nu-i posibilă nici renunțarea 
la ceea ce reprezintă progre
sul în medicina ultimelor două 
decenii, fără sancțiunea unui 
învățămînt medical depășit, 
sîntem obligați să creăm loc 
prin eliminarea din progra
ma analitică a tot ce-i înve
chit și a excesului descriptiv 
și empiric. Să economisim 
timpul de predare prin con
centrarea expunerii și recon
siderarea lecțiilor de catedră, 
care în unele cazuri se con
fundă cu demonstrațiile ce re
vin de fapt șefilor de lucrări 
și asistenților. Această recon
siderare este posibilă prin nu
meroasele cursuri 
manuale și tratate 
studenților.

Supraîncărcarea 
de predare prin continua a'

tipărite, 
accesibile

materiilor

a3. Dezvoltarea continuă 
învățămîntului medical în țara 
noastră prin încorporarea a 
tot ce reprezintă progresul 
științelor medicale și reconsi
derarea procesului de predare, 
va crea nu numai timpul ne
cesar pentru învățămîntul 
tehnico-științific al medicinei, 
dar și timpul necesar pentru 
educarea ideologică și cultu
rală a viitorului medic. Acea
sta este una din problemele 
cele mai de seamă ale învăță
mîntului nostru. Nu putem să 
fim mulțumiți cu un învăță
mînt redus la o tehnicitate 
elementară, lipsit de gîndire 
socială și umană. în procesul 
complex de învățămînt, stu
dentul se formează prin mun
că alături de profesori și 
asistenți, prin exemplul lor

personal, prin ținuta lor mo
rală și patriotică, prin nivelul 
lor cultural și științific ; de 
unde rezultă marea însemnă
tate a practicei în spitale și 
laboratoare.

Trebuie să acordăm în per
manență o atenție deosebită 
practicii studenților noștri în 
laboratoare și clinici în de
cursul studiilor și în primii 
ani de la absolvirea facultății. 
Sînt domenii do vîrf ale me
dicinii moderne ca endocrino
logia, în care „practica clini
că” se reduce la 5 zile pe săp- 
tămînă a 3 ore. Probabil că o 
situație asemănătoare există 
și la alte discipline. Este evi
dent că în asemenea condiții 
stagiul practio al studenților 
este formal.

S-ar ptitea considera primul 
an de stagiu în producția de 
astăzi după terminarea facul
tății de medicină ca anul 7 de 
practică în producție, cu re
partizarea în toate spitalele 
disponibile, și reducerea ac
tualului stagiu la 2 ani.

Anul 6 ar putea fi utilizat 
dimineața fără modificări, iar 
după amiază pentru dis
ciplinele cu caracter teore
tic, strîns legate de sarcinile 
viitoare ale medicului nespe
cializat: istoria medicinii, con
cepțiile teoretice ale medicinii 
moderne, antropologie ’ medi
cală, ș.a.

în acest fel s-ar contribui 
la o mai bună formare a gîn- 
dirii și perspectivei viitorului 
medic, la combaterea teoriilor 
idealiste și metafizice. Tînărul 
medic s-ar putea1 astfel integra 
organic în procesul de formare 
al specialității și nu discursiv 
în afara ei, s-ar putea crea 
condiții mai favorabile pentru 
o mai bună formație de cul
tură generală atît de necesară 
medicului a cărui știință este 
consacrată apărării sănătății 
oamenilor în procesul de 
muncă și de viață personală.

La I. O. R. din Capitală i | 
probarea unui aparat da pro- I 

lecția pentru film normal. I

Foto : AGERPRES I

Grigori Șlikov, botanist din Le
ningrad, încă în urmă cu 25 ds ani 
și-a fixat ca sarcină să stabilească 
cu precizie numărul plantelor cu
noscute. Un astfel da „inventar" 
era important pentru selecționa- 
tori, firește în afară de marea sa 
valoare științifică. Selecționatorli 
pot fi ajutați în felul acesta să se 
orienteze în numărul imens al 
plantelor și să aleagă pe acelea 
care convin mai bine pentru o a- 
numită regiune sau pentru hibri
dizare.

Cercetătorul sovietic a călătorit 
In numeroase țări din Europa, 
Asia și Africa în scopul studierii 
Ierbarelor și operelor speciale.

G. Slikov, a stabilit că circa 
250 000 de plante au fost desco
perite pînă acum. El a constatat 
însă că în domeniul descoperirilor 
de no iplante au fost comisa 
70.000 do greșeli.

Cercetătorul sovietic a expus re
zultatele cercetărilor sale într-o 
lucrare mare intitulată „Inițiere în 
cunoașterea plantelor". **

Un uriaș excavator în func
țiune la mina de cărbuni la zi 
Meuro din bazinul carbo
nifer Senftenberg — R. D, 

Germană.
Foto : ZENTRALBILD-BERLIN

Dacă vrei amănunte despre uria
șul rol pe care l-a jucat Galileo 
Galilei în Istoria științelor, ci
tește cartea prof. Șt. 
lileo Galilei" apărută 
„Oameni de știință" 
Tehnice, precum șl 
piesă de teatru 
lilei” - - - ■
volumul 
bllcat în

Bălan „Ga- 
în colecția 
a Editurii 
Interesanta 

„Viața lui Ga- 
a Iul B. Brecht apărută în 

„Teatru" de Brecht pu- 
1953 în E.S.P.L.A.

ION OARCĂȘU—SIGHIȘOARA.
Galileo Galilei, marele astronom 

Si fizician italian, luptător neîn
fricat pentru o concepție progre
sistă despre lume, este creatorul 
bazelor mecanicii. Galilei a apărat 
șl a dezvoltat sistemul lui Co- 
pernic, ridieîndu-se împotriva 
scolasticii bisericești.

Iată citeva dintre marile desco-

perirl ale Iul Galilei : El a 
primul care a folosit telescopul în 
cercetarea și studierea aștrilor, 
ceea ce a marcat începutul unei 
noi epoci în astronomie. Cu aju
torul telescopului, el a descoperit 
că în lună sînt munți și văi, înlă- 
turînd prin aceasta concepția că 
ar exista o deosebire principială 
Intru ceea ce este „ceresc’’ și 
„pămintesc", spulberînd astfel le-

genda religioasă despre natura 
deosebită a cerului.

Galilei a descoperit cei 4 sa
teliți ai lui Jupiter, a demonstrat 
mișcarea lui Venus în jurul Soa
relui și a descoperit rotația Soa
relui în jurul axei sale. Galilei a 
descoperit posibilitatea de a mă
sura longitudinea geografică pe 
mare după poziția sateliților lui 
Jupiter, ceea ce a avut o mare

importanță pentru navigația din 
acea vreme.

Galilei a stabilit legea inerției 
șl legea compunerii forțelor, cu 
ajutorul căr<ra a rezolvat o serie 
întreagă de probleme.

Galilei a descoperit legile că
derii corpurilor, legile oscilației 
pendulului etc.

MIHAI PLEȘNICUȚĂ — comuna 
Tichirlș — raionul Focșani.

In cartea „Cosmonautica —- o 
nouă știință’’ de lng. Dumitru 
Andreescu, pe care o poți afla 
în oricare bibliotecă, vei găsi In
tr-un limbaj larg accesibil toate

na

cu semiconductoare
in 1948, cînd a fost 
nventat transisto- 
rul, și pînă azi nu 
sînt prea ruulți ani, 
totuși, realizările 
obținute de oamenii 
de știință și de cer- 

domeniul semicon- 
sînt de-a dreptul im- 

au

cetători în 
ductoarelor 
presionante. în ultimii ani 
apărut noi și noi dispozitive cu 
semiconductoare. Iată cîteva din
tre ele :

Unul din noile dispozitive cu 
semiconductoare care va revolu
ționa tehnica frigorifică și ca
lorică este Frigistorul, Folosirea 
semiconductoarelor ca surse de 
căldură sau ca elemente de ră
cire este cunoscută mai demult 
și se bazează pe efectele Peltier 
și Seebeck ; dar proprietățile 
metalelor nu permiteau nici pe 
departe utilizarea lor, fie chiar 
și neeconomic, ca elemente de 
răcire. In ultimul timp, însă, pe 
baza metodei propuse de aca
demicianul sovietic A. Ioffe, s-a 
încercat folosirea unor aliaje de 
bismut și telur cărora li s-a 
adăugat un element izomorf pen
tru micșorarea conductibilității 
termice. In felul acesta s-au ob
ținut frigistoarele, 
semiconductoare 
tează de la o 
continuu.

Un frigider 
are elemente 
sau lichide corozive, nu produce 
zgomot, iar durata lui de servi
ciu este practio nelimitată. Ele
mentele de răcire ocupă un spa
țiu foarte redus și cîntăresc — 
la un frigider normal — cîteva 
sute de grame. Randamentul este 
cu aproximativ 50 la sută mai 
bun decît al unui frigider cu 
absorbție, dar mai redus decît 
al unui frigider cu compresor.

Un frigider avînd o capacitate 
de 150—250 litri este echipat cu 
180 frigistoare și consumă 10 
amperi la 12 volți, deci poate fi 
alimentat de la acumulatorul 
unui autovehicul.

Frigistoarele mai pot fi apli
cate cu succes la instalațiile de 
climatizare, în evaporatoare, dis- 
tilatoare, în instalații electronice, 
la termostate, în instalațiile de 
vid etc.

Rinistorul — un alt dispozitiv 
cu semiconductoare — va fi uti
lizat pe scară din ce în ce mai 
largă în circuitele de comutare 
ou două stări de echilibru, întru-

cît necesită cu cca. 40 la sută 
mai puține elemente de circuit 
față de montajele folosite în mod 
curent la ora actuală. Alte dome, 
nii de utilizare ale binistoarelor 
vor fi contoarele, circuitele de 
măsurare, mașinile electronice 
de calcul.

Se știe că semiconductoarele 
pot prezenta valori importante 
ale coeficientului de variație a 
rezistivității în funcție de tem
peratură și cele ale căror coefi
cient este negi .v au putut fi 
practio utilizate pînă la tempera
tura de —J—250°G în condiții de 
bună stabilitate sub denumirea 
de termistoare.

Do curînd s-a reușit să se 
producă termistoare care pot 
funcționa la temperaturi mult 
mai ridicate ce pot ajunge pînă 
la -}-l 100°C ; acestea sînt termis- 
toarele refractare cu largi dome
nii de aplicații în termometrie, 
la reglajul temperaturilor, la li
mitări de încălzire, în circuitele 
de supraveghere și alarmare, la 
detectoarele de incendiu eto.

Porumb hibrid „Sibirski 3 
mănaf po cîmpurile experimen
tale ale Institutului de biologie 
și genetică al Academiei da 

științe a U .R. S. S.
Foto : TASS - MOSCOVA

RazeSe cosmice 
și ... geologia

dispozitive 
ca se alimen- 

sursă de curent

cu frigistoara nu 
mecanice mobile

datela necesar» pentru a înțelege 
bazele noii științe și rolul pe 
care-1 are fiecare lansare cosmică 
in lupta pentru pătrunderea omu
lui in spațiul interplanetar.

In momentul cînd va apare o 
lucrare de sinteză despre zborul 
pa orbită al cosmonauților Nico- 
laev și Popovlci îți yom comu
nica.

IOANA FLORESCU — IAȘI.
Vrei să cunoști în amănunt cum 

se poate fac o traducere dintr-o 
limbă în alta cu ajutorul unei ma
șini electronice de calcul î

Au apărut multe lucrări de 
clalitate în această direcție, 
deoarece dorești o carte

spe- 
dar 
de

Ing. T. M. BĂJENESCU 
cercetător la Institutul de 

Energetică al Academiei R.P.R.

Savanfii sovietici au propus fo
losirea razelor cosmice pentru 
prospectarea minereurilor utile. 
Aceste raze au o putere enormă 
de pătrundere și sînt absorbite în 
mod diferit de către roci, ceea ce 
permite stabilirea densității medii 
a rocilor și prezenta minereurilor.

Cu ajutorul acestor raze nu nu
mai că se pot stabili locurile unde 
se găsesc zăcăminte de mine
reuri utile, dar și dimensiunile lor 
geometrice.

O cărămidă din material plastic ce nu cîntărește mai mult de...
1 kg produsă pentru industria construcțiilor din R. S Cehoslovacă.

Foto : C. T. K. - PRAGA

popularizare Iți propunem să ci
tești atent capitolul „Traducăto
rul automat’’ din cartea „Roboții 
și viața” a prof. univ. Ed. Nico- 
lau apărată In colecția „Știința 
învinge’’ a Editurii Tineretului.

GHEORGHE SZABO — BRAȘOV,

Iată cîteva lucrări care te pot 
ajuta să întocmești un referat in
teresant pe tema "Incompatibili
tatea dintre morala comunistă și 
morala propovăduită de reprezen
tanții misticismului : „Morala șl 
religia" de Paul Popescu-Neveanu, 
„De vorbă cu credincioșii’’ (Răs
puns la unele întrebări ale cre
dincioșilor), „Ce este fericirea"

de N. Kallos șl A. Roth, „Marx- 
tsm-leninismul despre religie" de 
P. F. Kolonițchi, „Materialismul 
șl religia" de M. P. Baskin, 
„Călăuza ateistului".

Scrie-ne cum ai conceput pla
nul pentru acest referat.

M. MARDARH — CLUJ.
Granodioritul esta o rocă care 

sa utilizează în special ca piatră 
brută, piatră spartă, piatră pentru 
construcții și piatră cioplită pen
tru drumuri. In țara noastră există 
exploatări de granodiorite în re
giunile Banat și Dobrogea. Grano
dioritul a fost de altfel folosit șl 
în construcția scărilor da la sta
dionul „23 August” din București.



PARADA MILITARĂ
DE LA CONSTANȚA

în ziua de 18 octombrie a.c. 
în orașul Constanța a avut 
loc parada militară cu prile
jul încheierii cu succes a apli
cației militare la care au luat 
parte unități de diferite arme 
din forțele armate ale R.P. 
Romîne, Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste și R.P. 
Bulgaria.

La tribuna oficială au luat 
loc: mareșal al Uniunii Sovie
tice, A. A. Greciko, coman
dantul suprem al forțelor ar
mate unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la 
Varșovia, general colonel Do- 
brî Djurov, ministrul Apără
rii Naționale al R.P. Bulga
ria, general colonel Ma
rian Spychalski, ministrul 
'Apărării Naționale al R.P. 
Polone, general colonel Czine- 
ge La jos, ministrul Apărării 
Naționale al R.P. Ungare, șe
fii delegațiilor militare ale 
R.S. Cehoslovace și R.D. Ger
mane, generali ai forțelor ar
mate ale R. P. Romîne 
JT.R.S.S., R.P. Bulgaria.

De asemenea, la tribună 
au luat loc tov. Vasile Vîlcu, 
membru al C.C. al P.M.R.. 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Dobrogea 
și alți reprezentanți ai orga
nizațiilor locale de partid și 
de stat, fruntași în muncă din 
întreprinderile constănțene, 
oameni de știință și cultură.

Ora 16... Ministrul Forțelor 
Armate ale R.P. 
neral de armată 
lăjan, membru 
Biroului Politic 
P.M.R., primește

ge- 
Să- 

al 
al

CO-

Romîne, 
Leontin 
supleant 

al C.C.
raportul 

mandantului parăzii, general 
locotenent Marcu Stan, și apoi 
trece în revistă trupele ali
niate pentru paradă.

Luînd cuvîntul, general de 
armată Leontin Sălăjan 
transmis în numele C.C 
P.M.R., al Consiliului de Stat 
și al guvernului R.P. Romîne, 
precum și din partea Coman
damentului suprem al Forțe
lor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de 
la Varșovia, un călduros salut 
generalilor, ofițerilor, subofi
țerilor, gradaților șl ostașilor

a
al

care au participat la organi
zarea, pregătirea și desfășu
rarea aplicației comune.

Aplicația noastră comună — 
a spus in continuare general 
de armată Leontin Sălăjan — 
a demonstrat forța armatelor 
noastre care stau strajă mun
cii pașnice a popoarelor țări
lor lagărului socialist. Ea a 
avut o mare însemnătate pen
tru ridicarea continuă a nive
lului de pregătire a unităților 
și marilor unități, a contribuit 
la întărirea prieteniei și co
laborării frățești dintre po
poarele și armatele noastre, a 
căror unitate de monolit con
stituie izvorul invincibilității 
lagărului socialist.

Sub conducerea partidelor 
noastre marxist-leniniste, po
poarele țărilor socialiste fră
țești își consacră talentul și 
energia creatoare înfăptuirii 
grandioasei opere de constru
ire a socialismului și comu
nismului.

Omenirea iubitoare de pace 
și progres privește cu dragoste 
și admirație epocalele realizări 
ale lumii socialiste, vede în 
puternicul sistem mondial al 
socialismului factorul determi
nant în dezvoltarea istorică a 
societății, reazemul cel mai 
de nădejde al păcii în lume. 
Uniunea Sovietică, celelalte 
țări socialiste, militează cu 
consecvență pentru rezolvarea 
pe calea tratativelor a pro
blemelor litigioase internațio
nale, pentru coexistență paș
nică în relațiile dintre statele 
cu orînduirl sociale diferite.

Preocupate de munca paș
nică — a spus în continuare 
vorbitorul — popoarele noa
stre urmăresc în același timp 
cu vigilență activitatea cercu
rilor imperialiste, care orga
nizează blocuri agresive și 
întrețin focare de război în 
diferite părți ale lumii, caută 
să înăbușe cu forța armelor 
lupta dreaptă a popoarelor 
pentru libertate.

în asemenea condiții, este 
evident că statele socialiste

pentru asigura- 
lagărului socia- 
pașnice a po-

sînt nevoite să ia măsuri co
respunzătoare 
rea securității 
list, a muncii 
poarelor lor.

în vederea ridicării nivelu
lui de pregătire a trupelor și 
a Statelor Majore — a spus 
vorbitorul — a fost organizată 
și această aplicație. Coman
danții și Statele Majore și-au 
dovedit capacitatea de a orga
niza și conduce lupta potrivit 
cerințelor războiului modern, 
priceperea de a lua în timp 
scurt hotărîrî care să asigu
re îndeplinirea fermă a misiu
nilor încredințate.

Aplicația a demonstrat că 
unitățile participante sînt 
pregătite să ducă acțiuni ho- 
tărîte, că se pot deplasa ra
pid pe distanțe mari, cu capa
citatea de luptă completă. Ac- 
ționînd în comun, unitățile ro- 
mîne. sovietice și bulgare au 
dovedit că sînt pregătite să în
deplinească misiuni compleXe. 
printr-o strînsă cooperare în 
condițiile folosirii mijloacelor 
moderne de luptă

Popoarele țărilor socialiste 
— a spus In încheiere tov. 
Leontin Sălăjan — pot fi si
gure că Forțele Armate Unite 
ale țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia sînt per
manent gata să-și îndepli
nească nobila lor misiune de 
a apăra cuceririle revoluțio
nare ale oamenilor 
integritatea lagărului 
și pacea în lume.

Răsună acordurile 
lor de stat ale R.P. 
U.R.S.S. șl R. P. Bulgaria.

A. urmat apoi parada mili
tară. Ea a demonstrat înaltul 
nivel de pregătire a trupelor 
precum și calitățile deosebite 
ale tehnicii de luptă din 
zestrarea armatelor care 
luat parte la aplicație.

După parada militară, 
sala Teatrului de Stat 
Constanța, a avut loc un spec
tacol de gală prezentat de 
Ansamblul Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne.

muncii, 
socialist

imnuri-
Romîne,

în- 
au

în 
din

În Editura
• - ica

au apărut :
V. I. Lenin — Opere complete

— ediția 
de față

a Il-a
cuprinde

voi. 10
Volumul 

lucrările scrise de V. I. Lenin 
în perioada martie—iunie 1905- 
în condițiile dezvoltării con
tinue a revoluției burghezo- 
democratice din Rusia.

Mișcarea muncitorească 
din țările capitaliste

" Culegerea cuprinde un bo
gat material informativ refe
ritor la organizațiile muncito
rești din țările capitaliste, la 
lupta clasei muncitoare sub 
conducerea partidelor comu
niste și munoitorești, pentru 
revendicările ei imediate și 
generale în condițiile noii eta
pe a crizei generale a capita
lismului.

I Ceterchi — Republica 
Populară Romînă 

socialist

Cartea pune la îndemîna ci
titorilor din țara noastră o a- 
naliză a problemelor statului 
nostru democrat-popular de la 
procesul făuririi sale pînă la 
dezvoltarea sa în etapa desă- 
vîrșirii construcției socialiste. 
Lucrarea se adresează unui 
cerc larg de cititori. Ea este 
deosebit de folositoare propa
gandiștilor, cursanților, pro
fesorilor și studenților din în- 
vățămîntul de partid și de 
stat, lucrătorilor de pe fron
tul ideologic : istorici, filozofi, 
economiști, juriști, ziariști etc.

Școli și cursuri de calificare

pentru muncitorii mineri
în 6 exploatări 

miniere din regiu
nea Maramureș, 
printre care „Dra
pelul roșu" — 
„Herja“, „Steaua 
Roșie" — Cavnic și 

. „7 Noiembrie" — 
Nistru âu început 
cursurile unor școli

profesionale cu du
rată de doi ani. Ele 
sînt frecventate de 
aproape 1 000 mun
citori care, sub în
drumarea unor in
gineri, tehnicieni și 
maiștri cu o înde
lungată experiență 
în producție, se ca-

lific-ă în meseriile 
de mineri și ajutori 
miner. Alți peste 
1 000 de muncitori 
din exploatările mi
niere urmează curs
uri de 
durata 
luni.

calificare cu
de 6—10

(Agerpres)

SPORTULUI I
n tînăra istorie a 
atletismului ieșan, 
marile competiții 
populare cum sînt 
crosurile de primă
vară și toamnă, 
Spartachiada tine

retului ca și campionatele șco
lare erau înscrise cu majuscule. 
Și aceasta pentru că atît la lași, 
ca și în alte localități din țară, 
aceste competiții au constituit 
primele manifestări mai viguroa
se în discipline sportive aproa
pe necunoscute pînă atunci și 
totodată un prețios izvor de ca
dre pentru sportul de performan
ță. Numele unor atleți și atlete 
ca Aurel Palade Ursu, Nicolae 
Ivanov, Elena Carp, Radu Silvia 
și altele au devenit cunoscute în 
întreaga țară.

Experiența primelor mari com
petiții populare, frumoasele re
zultate obținute cu acest prilej în 
popularizarea anumitor discipline 
sportive mai puțin cunoscute au 
demonstrat în mod clar că,’ în

--------s.

Echipele R.P.R. victorioa
se în primele meciuri din 
turneul final al campio

natelor mondiale de 
volei

MOSCOVA (prin telefon).— 
Telefonez doar la cîteva mi
nute după, ce alături de cei 
10.000 de spectatori prezenți 
azi în splendida, sală a Pala
tului sporturilor am asistat la 
ceremonialul premierei echi
pei noastre masculine pentru 
victoria obținută în partida 
cu formația R. P. Chineze. A 
fost pentru a doua oară în 
cursul aceleiași zile cînd pe 
catargul central din sala Luj- 
niki s-a înălțat în acordurile 
Imnului R.P.R. stindardul pa
triei noastre.

Dimineața, formația femini
nă a țării noastre a reușit să 
întreacă echipa Braziliei cu 
scorul de 3—0,

„A fost cel mal bun'meci al 
echipei noastre din acest, cam
pionat. ne-a declarat maestra 
sportului Doina Ivănescu. Toa
te jucătoarele au acționat efi
cient, clar și precis. Dip echi
pa Braziliei a plăcut. în mod 
deosebit căpitana echipei, Mi- 
ragli Martha pentru forța și 
exactitatea cu care acționează 
în atac“.'

IOAN N. CHITU

special pentru centrele în care 
nu a existat o tradijie în ceea ce 
privește dezvoltarea . anumitor 
sporturi, mobilizarea unui mare 
număr de tineri și tinere în com
petițiile populare și organizarea 
acestor întreceri reprezintă o cale 
sigură pentru promovarea cu 
succes a disciplinelor respective 
în masa largă a tineretului.

Din păcate, alta este însă acum 
situtia atletismului ieșan, expri
mată și. prin slaba participare în
registrată în probele atletice 
programate în cadrul competiții
lor de masă. în lași sînt la ora 
actuală doar trei secții de atletism 
dintre care una în cadrul 
C.S.M.Si-ului, iar celelalte două 
la Școala medie nr. 2 și Școala 
sportivă de elevi precum și la 
Institutul pedagogic de 3 ani. De 
acăste secții se ocupă patru an
trenori în frunte cu maestrul 
sportului Alexandru Merică, 
condat de Gheorghe Teșu, 
Butnaru" și : ~ '
drul secțiilor’ 
peste 
dintre 
pători. 
s-au afirmat 
lentate ca Suciu Viorel, Rădulescu 
Dan,. G'agea. Adrian și -Lăcătușu 
Remus.

în cadrul celorlalte asociații

sportive și în primul rînd la cele 
ala marilor întreprinderi, ca Ate
lierele de reparat material rulant, 
Moldova, Țesătura și Penicilina 
nu există nici un fel de preocu
pare pentru propagarea atletis
mului, pentru mobilizarea tinere
tului în practicarea acestui sport. 
Și aceasta datorită faptului că 
toate privirile sînt îndreptate spre 
fotbal.

Această situație de... cenușă- 
. reasă a atletismului în viaja spor-

ti vă

de

din lași este confirmată

Tinerii juniori 
preiau ștafeta?

100
care, 

Din

se- 
lon 

îrt ca- 
amintife activează 

de tineri și tinere, 
majoritatea înce- 
rîndul acestora 

cîteva .elemente ta-

Puică lori.

de 
care 

noului 
locali- 

Asffel, în tot timpul, verii 
acces pe sfa- 
ar strica... ga
li se mai per- 
cînd, intrarea 
pune condiția

dezinteresul manifestat față 
acest sport pînă și de cei 
răspund de administrarea 
și frumosului stadion din 
tate. 
atlejii nu au avut 
dion pe motiv că 
zonul. Cînd totuși., 
mile, din cînd în 
pe stadion, li se 
să nu intre pe pistă mai mulți de 
20—25, ca argument servindu-li- 
se replica : „la fotbal sînt numai 
vreo 18 și au reușit să ajungă în 
categoria A“ ( I ?).

în această situație nu e de mi
rare că pe tabelele cu recordu
rile regionale de atletism a 
început să se aștearnă praful de 
cînd nu s-a mai umblat la ele.

Această situație a dăinuit și va 
dăinui atita timp cit atletismul 
nu va intra în preocupările clubu
rilor și asociațiilor sportive, 
în întrecerile atletice din 
rile competiții populare nu 
fi mobilizate mase tot mai 
de tineri. Dacă primelor 
competiții populare li s-a acordat 
atenția meritată — și rezultatele 
nu au înfîrziat să se arate — în 
momentul de față fiecare concurs 
■atletic nu înseamnă decit reîntîl- 
nirea acelorași reprezentanți ai 
celor trei secții amintite. Așa se 
explică modesta participare la 
principalele concursuri atletice 
desfășurate în acest an. Astfel, 
din datele furnizate de comisia 
regională de atletism rezultă că 
la competiția de juniori, dotată 
cu „Cupa păcii“ s-au prezentat 
la startul probelor 70 de partici
pant, la etapa regională a cam
pionatului de seniori 70 de parti
cipant, la etapa regională a cam
pionatului de juniori, orașul lași 
a fost reprezentat de circa... 70 
de sportivi și că in finalele cam
pionatelor universitare disputate 
la CLUJ cei peste 12.000 de stu-

iar 
ma- 
vor 

largi 
mari

denți din lași au fost reprezen- 
tați de... 9 atleți și atlete.

Și mai concludentă este situa
ția înregistrată în actuala ediție 
a Spartachiadei de vară a tinere
tului. După cîteva nereușite ten
tative de a se organiza concursu
rile atletice prevăzute pentru 
prima etapă, pe asociații sporti
ve, ,s-a trecut direct la organi
zarea fazei pe oraș.

Pentru redresarea atletismului 
ieșan e necesar ca în viitor atît 
consiliul regional U.C.F.S. cit și 
cluburile să acorde o mai mare 

- atenție antrenării unor mase fot 
mai largi de tineri în concursu
rile atletice a marilor competiții 
populare. De aici trebuie să se 
pornească și numai folosind din 
plin întrecerile de cros ale spar
tachiadei tineretului, campionate
le școlare și universitare ca și 
compionatele asociațiilor sportive, 
atletismul ieșan se va pufea a- 
firma din nou. In această direcție 
un rol important îl au și organi
zațiile de bază U.T.M., care tre
buie să se preocupe cu mai mult 
spirit de răspundere de propa
garea sportului, a atletismului în 
special, în rîndurile tineretului, 
de mobilizarea acestuia în marile 
competiții sportive de masă.

ION CRISTIAN

Frumosul se naște gîndind. 
Olga Teban, creatoare de mo
dele de la întreprinderea de 
industrie locală Tg. Mureș, își 
studiază cu atenfie noul mo
del. Multe din modelele 
ale de ea in acest an.au 
multiplicate pe covoare

cre- 
fost 
per

sane care se bucură de multă 
apreciere atîf în jară cîf și 

peste'hotare.
Foto :’N. STELORIAN

•ATare Nae, sa-i a/ungem. din urma 
lipsit la două lecții.

TlirFT?I ADUNATE
dansuri corecte“

place 
foarte mult să dan
sez... Și să știți că la 
reuniunile organiza
te în uzina noastră 
am învățat să dan
sez bine. Merg la 
Casa de cultură a 
tineretului din raio
nul . Grivița roșie, 
unde întotdeauna e 
un program bogat, 
eâucațiv. Dar înțr-o 
seară, trecînd pe 
Calea Griviței, mai 
precis chiar în sta
ția de tramvai 
Stoica Dudescu, aud 
muzică. In clădirea 
de alături , ,la 
de cultură, se 
sa. Pe perete 
chiar un afiș 
care scria „Curs de 
dansuri corecte”. 
N-ar fi rău să mai 
învăț cîte ceva — 
mi-am zis și am in
trat înăuntru. Am 
deschis ușa, dar 
m-am retras repede

ensa 
don

erà 
pe

crezînd că am 
merit în 
vecină 
zaiafet.

Băieții

ni-
vreo casă 

la vreun

dansau în
tre ei un dans care 
nu semăna nici a 
tango, nici a vals,

nici a rumbă, 
degrabă era ceva 
care aducea a gim
nastică pentru bo
xeri. Iată și o pere
che. Țopăiau, să
reau și sincer vă

mărturisesc, m-a 
cuprins mila.

Și chinul acesta a 
durat pînă la mie
zul nopții. Eu nu 
am dansai, pentru 
că asemenea dan
suri „moderne“ nu 
am învățat și nici 
nu vreau să învăț.

Cam atît am avut 
de scris și închei cu 
rugămintea să a- 
mintiți tovarășilor 
de la Comitetul ra
ional U.T.M. Grivi
ța roșie, că și a- 
ceastă casă de cul
tură se află tot în 
raza lor de activi
tate și că ar fi bine 
să se intersseze ca 
și aici să sc organi
zeze curs de dans, 
într-adevăr corect, 
nu ceea ce am fost 
nevoit să suport eu 
și alți tineri în sea
ra cu pricina.

ION ENACHE 
corespondent 

voluntar

f E B R de

CONCEDIUL. PIRAMIDOANELOR

Marin Gheorghe, secretarul 
comitetului U.T.M. de la 
G.A.C. Balta Doamnei, raionul 
Ploiești, își drese glasul, mai 
bău două înghițituri de apă, 
apoi, aruneîndu-și privirea 
spre sala plină, continuă :

— Tovarăși! Noi, biroul, 
ne-am propus ca 30 de tineri 
să participe la concursul „iu
biți cartea“.

— Iar ? — șopti cineva din 
sală.

Secretarul însă l-a auzit.
— Iar tovarășe, e concurs 

permanent și ca să vă con
ving, am să vă spun 
vorbe mai mult, despre 
portanța lui.

— Ai mai spus-o și 
două luni, și acum petru luni, 
așa că... îl întrerupse cineva.

Și s-a hotărît ca 30 de ti
neri să devină purtători ai 
insignei „Prieten al cărții".

După alte două luni, la o 
o nouă adunare 
U.T.M., secretarul a 
nou cuvîntul.

— Două vorbe,

două 
im

acum

generală 
luat din

Sora medicală caro răsptinde 
de farmacia dispensarului din 
comuna Perieți, raionul Slatina, 
a plecat în concediu de odihnă. 
Lucru firesc. Nu a plecat nici la 
munte, nici Ia mare, ci acasă, la 
o distanță de cîțiva pași de dis
pensar. Și asta se poate. Dar s-a 
întîmplat ca o femeie s-o ză
rească și lă-i solicite un pirami- 
don pentru un copil care n-a 
avut de lucru și a făcut guturai 
tocmai acum, cînd sora medica
la Elena Bîacoveanu era în con
cediu.
— Un piramidon, v-aș ruga...
Sora îi răspunse calm :
— Sînt în concedia I
— T l
— Du-to la Potcoava, la Sla

tina, poți să te duci și la Bucu
rești, acolo sînt farmacii deschi
se și noaptea...

Acum nu știm dacă Elena Bîs- 
coveanu și-a terminat concediul 
sau nu, noi însă respectăm an
gajamentul, nu răcim, nu ne dor 
măselele, ba chiar și copiii ma
niacă mai puțini struguri, ca să 
nu-i supere stomacul.

Aceasta pînă cînd sora medi-

cală va termina concediul sau 
pînă cînd secțiunea sănătate a 
sfatului popular va lua 
ca în asemenea cazuri

măsuri 
(conce-

din) să fie totuși cineva care să 
vegheze la sănătatea cetățenilor.

I. ANDRIAȘ
funcționar

Desene de :
C. NICOLAE, 

tehnician

— Dé ce mămnei 
struguri ?...

— S-a întors tanti 
doctori/a din con
cediu.

Necazuri cu un „portativ
— Am auzit că fi-ai cumpărat aparat de radio portativ ? — m-a în

trebat într-o zi un prieten al meu.
— Dai am răspuns.
— Îmi pare rău că nu-1 ai la tine să-l aud cum clntă.
— Chiar dacă-1 aveam tot nu auzeai nimic știi... 

poate... L-am dus la cooperativă și mi s-a răspuns 
timpul că nu avem piese de schimb.

— Și acum ce Iaci cu... „portativul" tău ? mă 
grijorat.

— Portativul t O să mă poarte pe drumuri după

potenliometrul, nu 
clar : Nu mai pierd»

întreM prietenul în-

piese de schimb.
A. DOBBIN

corespondent voluntar

H. Lovinescu

tovarăși, 
despre concursul „Iubiți car
tea“...

— Să începem de la impor
tanță, că angajamentul îl cu
noaștem — spuse un tînăr.

— Dar de data aceasta nu 
numai 30, ci toți — spuse se
cretarul încălzit. Avem biblio
tecă, avem cărți... N-are ra
ionul insigne cîți tineri avem 
noi; atunci de ce să nu fim 
și noi purtători ?...

Și iar s-a hotărît ca tinerii 
să participe la concurs.

De curînd, a avut loc o 
nouă adunare. Printre altele 
secretarul și-a luat un nou an
gajament care de altfel e tot 
prințul. „Să avem 30 de pur
tători ai insignei „Prieten ,al 
cărți“.

O să-și mai ia secretarul 
multe asemenea angajamente? 
Poate 
U.T.M., 
U.T.M. 
meinic 
hotărîrile adunărilor generale, 
în această comună.

pînă cînd instructorul 
Comitetul raional 

vor controla mai te- 
cum sînt îndeplinite

V. PORÜMBOIU
tehnician agronom

ANUNȚ

proape întreaga cri
tică da specialitate 
(inclusiv semnatarul 
acestor rînduri) și-a 
spus cuvîntul cu pri
vire la „Febre“, ul
tima dramă a lui

Horia Lovinescu. Opinia tuturor 
cronicarilor a fost, în esenfă, a- 
ceeași, deși cu argumentație felu
rită, ceea ce, evident, a ajutat 
mult la enunțarea completă, dacă 
nu la epuizarea datelor principale 
ale problematicii acestei drame.

Toată lumea a fost, deci, de a- 
corcf, că partea a doua a dramei 
(drama este organic și tranșant 
împărțită în două părji, nu prin 
pauza necesară în cursul oricărui 
spectacol, ci prin cotitură bruscă 
și amplă în evoluția problemelor 
de bază) nu îndeplinește frumoa
sele promisiuni ale părții înfîia. 
Cazul soților Dărăscu, transfor
marea lor ca oameni în condițiile 
transformării socialiste a mediului 
primitiv și înapoiat al Deltei de 
altădată, și destinul iubirii lor pa
tetice și frămînfafă, se separă, o 
pornesc pe căi diferite. Autorul 
rămîne credincios celui de-al doi
lea fir al acțiunii, îl conduce și 
II urmează, în același fimp, pe ca
lea unei dezvoltări autonome, pe 
care încep să se arate din ce în 
ce mai ascujifi și mai frecvenfi, 
spinii unei concepții fictive despre 
dragoste, concepjia dragostei cu 
lege proprie, cu fatalitatea interi
oară. De pe celălalt drum — al 
luptei comuniștilor — dinspre ce
lălalt destin, al evoluției poporu
lui din Deltă, nu mai sosesc decîf 
•couri vagi și Intîrziate pa care 
autorul le înregistrează politicos 
dar grăbit, în măsura în care spec- 
taforul nu trebuie să uite că dra
ma lui Toma și Nelli Dărăscu se 
consumă într-un cadru ciudat, a- 
proape exotic, mai curînd pitoresc 
decit social,

Demonstrația scriitorului pe a- 
cest drum nu mai poate fi con
vingătoare, iar concluzia, evident, 
nu poate fi... concludentă. Că un 
bărbat tînăr, care iubește cu pati
mă o femeie (și în întreaga at
mosferă a iubirii celor doi rezul
tă că a vorba mai mult de pati
mă, decit de pasiune) se simtă 
adine rănit și tulburat de o infi
delitate a acesteia, chiar comisă 
din spirit de ranchiună și irespon
sabilitate, e foarte firesc. Că o 
femeie tînără, marcată de su
perficialitatea burgheză, care.și 
iubește cu pasiune soțul (și e foar
te ciudat că ușuratica și izmenita 
burgheză Nelli dă, ea, mai curînd 
impresia de pasiune decit da pa
timă) poate face o sinceră și dis
perată tentativă de redemefiune, 
urmărind să devină demnă de iu
birea bărbatului prin asimilarea 
ideilorf iubirea față de oameni, 
muncă dezinteresată in slujba co
lectivității, aspirația spre un înalt 
ideal moral și social) care i-au 
devenit scumpe acestuia, și care 
au provocat grava lor divergență 
inițială •— este posibil, deși cam 
singular. Că intervenția acestor 
noi date morale în relațiile dintre 
cei doi soți poale provoca o nouă 
serie de contradicții ala vieții su
fletești infime, este inevitabil. Dar 
că rezolvarea acestui conflict dra
matic, foarte verosimil, foarte au
tentic, foarte real, se produce cu 
fotul în afară da datele rațiunii so
ciale ,este toarta neverosimil, foar- 
ta artificial, toarta nerealist. Da 
•ci, soluția și atmosfera melodra- 
Mtieă • celei de • doua părți.

impasul final, regretabil mai ales 
într-o operă începută sub atît de 
bune auspicii.

Să ne înțelegem bine : nu fap
tul că Nelli moare înainte ca iu
birea celor doi soți să-și fi recîș- 
tigat armonia, armonia unei avîn- 
tate și profunde iubiri, constituie 
soluția facilă și neconcludentă a 
dramei : microbii circulă, un om 
se poate îmbolnăvi și muri, chiar 
fără ajutorul excesiv al unei epi
demii. Nimeni nu e setos, și noi 
mai puțin decîf oricine, de săruta
rea zaharată a hoppy-end-u- 
fui. Dar, din două, uni : sau scrii
torul trebuie să-și pună problema

• . vieții noi, amintirile sale , , 
aceasta nu se putea iarăși realiza, 
decît printr-o analiză vie și con
vingătoare făcută prin prizma iz- 
bîndei moralei noi asupra moralei 
vechi. Căci dacă unul din ter
menii conflictului a fost înlăturat 
prin') decret al naturii, prin trăz- 
netul morlii iresponsabile, nu în
seamnă că procesul este încheiat : 
el trebuie să continue în con
știința lui Dărăscu, vinovat în re
alitate, de o atitudine greșită, 
brutală,., disprețuitoare față de fe
meia sa, tocmai cînd aceasta în
cepe să merite afecțiunea, stima 
și mai ales sprijinul soțului, Iar

pe Dărăscu recunoscîndu-șl dra
ma cu melancolie a omului căruia 
i-a murit nevasta. Nici o analiză 
etică, nici o lecție a eroilor, nici 
o condamnare severă, dar fecundă 
a unor greșeli morale grave.

Pentru că teatrul a devenii, de 
la o vreme, sediul memorialis
ticii și al retrospeejiunii, și pentru 
că Lovinescu pare să simpatizeze 
în mod deosebit cu această for
mulă, să ne închipuim o clipă că 
evocarea tragediei amoroase a 
soților Dărăscu ne-ar fi fost fă
cută de la rampă de către 
personaj, de pildă, de 
unul din activiștii comuniști

specfacolul realizat de 
Nafional nu a fost satis- 

aceasta se datorează fap- 
regîzoruf Miron Niculescu 

s-a lăsat foarte sedus de

GNOMICĂ DRAMATICĂ
dificilă a rezolvării contradicțiilor 
intime și să o ducă la bun sfîrșit, 
aceasta presupunînd sarcina arză
toare dar singura interesantă, de a 
ne arăta cum acționează în mod 
pozitiv viața și morala colectivă 
asupra vieții individuale și intime ; 
sau , dacă moartea eroinei a inter
venit înainte de încheierea acestui 
proces de cauterizare a rănilor 
provocate de supraviețuirile unei 
morale vechi, să ne arate atunci 
care sînt efectele morale ale 
acestei morți asupra lui Dă
răscu, cel care ne împărtă- 
șeșto Je rampă, 1« lumina toricW

acesfui proces nu 
consfa decîf în înțele- 
adevăratului fond al tra- 
iubirii sale, înțelegere 

care nu poate veni decîf 
afirmarea în propria sa con-

continuarea 
pufea 
gerea 
gediei 
nouă 
din 
știință a moralei socialiste, a ac
țiunii colectivităfii, a noilor rapor
turi între oameni. Concluzia, ade
vărul cu valoare de lecjie și 
de exemplu, singurul jel al 
dramei realist-socialiste, nu i 
se pufea impune altfel lui Dă
răscu, și numai însoțit de o se
veră aufocondamnare indispen
sabilă. Ceea ce nu se întîmplă, 
După vreo 12 ani de la aceste 
bitbnpfări, «utoraf »1-1

un alt 
către 

Frîncu

ar
astfel ar

fi 
fi

sau Danilov. Oare fot astfel 
prezentat ei și fot 
interpretat tragedia acestei iubiri 
înfiripată în condițiile societății și 
moralei burgheze și încheiată în 
condițiile societății și moralei 
noastre noi ? In limbajul lor, iu
birea ni s-ar mai fi prezentat 
oare condusă de legea unei fa
talități interne, al cărei agent 
invincibil este gelozia și a cărei 
sferă este impenetrabilă față de 
factorul eticii sociale, al eticii 
colective 1 Desigur, nu toți oame
nii au, încă, aceeași capacitate de 
înțelegere a dramei intime, 
aceeași optică a iubirii. Insă nouă 
m trebuie «pbM Frtncu, aptiw

comunistă. Dar pentru aceasta, 
autorul nu trebuia să părăsească 
terenul solid și fertil al frămînfă- 
rilor colective, foarte bine zu
grăvite în prima parte a dramei, 
nu trebuia să întrerupă contactul 
cu viața obștească, cu acțiunea 
revoluționară, cu oamenii...

Dacă 
Teatrul 
făcător, 
tului că 
însuși
latura pitorească și melo a acestei 
drame, pe care incontestabila 
măiestrie de dramaturg a lui Horia 
Lovinescu o face, nu rareori, cap
tivantă. Din sceneta de masă re
gizorul a 
pitorești 
Epidemia 
zenfaf-o 
terifianta 
demii de 
accentuează la modul Bromfield, 
Somersset Maugham și Hollywood, 
ideea cuplului izolat ca și în tra
gedia sa eroică, în medii și con
diții funeste. Cînd s-a hotărît să 
pună surdina pe pitorescul de at
mosferă și pe melodramă, solu
țiile au fost absolut melo — Co
mice, ca aceea, de pildă, a scenei 
finale în care Nelli zace și ago
nizează timp de două zile și nopți 
(autorul dixit) întinsă pe du
șumea, îmbrăcată înfr-o cochetă 
rochie de apres — midi, cu cio
rapi de mătase și excarpeni de 
lac în , 
ghează și li culege ultimele cu
vinte, 
flori șl cu canadiana pe el. Da
torii Mfbwutaf ari «ă Mute

Înclinat să facă tablouri 
și hazlii de șezătoare, 

de tifoidă, el ne-a pre- 
în culorile senzaționale, 
ale unei medievale epi- 
ciumă, ceea ce evident,

timp ce so/ul său o ve-

susfinînd-o vag de sub-

complexitatea cazului psihologic, 
șl să ne releve latura sa defici
entă, prin mijloace îndrăznețe, 
dar limpezi și omogene.

Drama s-a bucurat de o inter
pretare bună, care însă a șovăit, 
în nu puține momente, din pri
cina incertitudinii regizorale, ast
fel că nici un interpret nu a iz
butit să dea maximum pe toată 
întinderea rolului. Sepfimiu Se
ver, interpretul doctorului Toma 
Dărăscu, care a trebuit să joace' 
pe două planuri, fiind, în același 
timp, erou și evocator al acțiunii 
piesei, s-a dovedit același ex
celent tehnician el psihologiei 
subtile și reținute, mal puțin sigur 
însă în scenele de mare tumult și 
de explozie verbală. Pe Nelli 
Dărăscu, rol în cuprinsul căruia 
transformările morale apar mult 
mai abrupte și mai contrastante, 
a interpretat-o Marcela Rusu, nu cu 
accent egal 
unei Nelli 
și inferior 
a fost mai 
mai variat, 
realizarea sa este categoric meri
torie. Virgil Popovici și Raluca
Zamfirescu au dat cuplului Mareș 
multă omenie sinceră, cu o re
zervă pentru atitudinile prea sta
tuare, în fond rigide, ale celei 
din urmă. Cu autentică forță și în 
real progres profesional, Emil 
Liptac a interpretat rolul cam 
fragmentar, dar frumos al secre
tarului de partid Frîncu, iar Matei 
Alexandru a pus drept coordo
nată principală a comunistului 
Danilov, un optimism generos, 
calm, deschis, de cei mai bun 
efect. In rolurile mai curînd schi
țate, dar nu lipsite de savoare, 
Chirii 
ciov, Maria Voluntaru, Dem. Ra
dulescu, Nelli Donea au sprijinit 
bine osatura dramei, ca niște 
buni actori ce sînt.

RADU POPE8OU

Aducem la cunoștința secției de 
invățămint a Sfatului popular al 
raionului Bacău că a trecut mai 
bine de un an de cînd biblioteca 
din comuna Rădeni este închisă, 
din... lipsă de bibliotecar. Am gă
sit de cuviință să vă anunțăm pe 
această cale, deoarece nu vrem să 
vă creăm necazuri cu cererile pe 
care vi le expediem și la care... 
nu ne răspundeți.

GH. REBEGEA
corespondent voluntar

: în prima parte, a 
ușuratice, superficiale 
pasionate, jocul său 

spontan, mai nuanțat, 
dar și în ansamblu

Economu, Victoria Coș-

Trasajul pieselor e o adevărată 
artă, spune adesea Emeric Bol- 
dijar de la Uzinele „Unirea“ Cluj 
și are dreptate, lată de ce el a- 
cordă mare atenție trasării pentr 
a înlesni obținerea unor piese d 

cea mai bună calitate.

Foto: N. STELORIAN



Prietenilor Manifestări culturale

dragi
In cadrul Lunii prieteniei 

romîno-sovietice cei 22 de stu- 
denți ai grupei 123 din anul 
III — Facultatea de geologie 
tehnică de la Institutul de pe
trol, gaze ți geologie — Bucu
rești, au transmis studenților 
sovietici, urări de noi succese 
în construirea comunismului 
și urări de sănătate, prin in
termediul unei scrisori expe
diate redacției romîne din 
cadrul Radioteleviziunii cen
trale de la Moscova.

Noi sîntem recunoscători 
poporului sovietic din a cărui 
experiență învățăm continuu. 
Iată cîteva aspecte numai din 
institutul nostru: în anii 
1948—1950, după înființarea 
institutului, profesori sovietici 
au predat cursuri și și-au 
împărtășit experiența lor. Noi, 
viitorii ingineri geologi, folo
sim curent cursuri și lucrări 
traduse din limba rusă, mulți 
colegi își efectuează practica 
de producție în Uniunea So
vietică.

Invățămîntul nostru supe
rior se dezvoltă, sub conduce
rea partidului, pe baze știin
țifice folosind din plin bogata 
experiență a învățămîntului 
sovietic.

A. CONSTANTIN 
student

Să terminăm 
în epoca 

(Urmare din pag. I)

hectare. Din acestea însă, pînă 
la 15 octombrie fuseseră însă- 
mînțate 130. din care cu grîu 
abia 48, cu toate că în zona 
respectivă această lucrare tre
buia să fie de acum termina
tă. Aici rămînerea în urmă la 
însămînțări este explicabilă 
dacă ținem seama de faptul 
că recoltarea sfeclei de zahăr 
și a porumbului (culturi după 
care urmează grîul) se desfă
șoară foarte încet. Din cauză 
că terenul nu este eliberat, 
din cele șapte tractoare repar
tizate gospodăriei, doar două 
lucrează la arături, restul 
fiind folosite la diferite trans
porturi.

Zilele acestea sînt hotărâ
toare pentru terminarea însă- 
mînțărilor. De aceea se impu
ne urgentarea tuturor lucrări
lor din cîmp.

Intîrzierile despre care am 
amintit se datoresc în primul 
rînd faptului că suprafețe 
mari nu sînt eliberate de cul
turile de toamnă. De aici re
zultă că un însemnat număr 
de brațe de muncă și de ate
laje trebuie îndreptat acum la 
recoltări. Acolo unde mijloa
cele de transport nu sînt sufi
ciente, este bine să se scoată 
cocenii la marginea tarlalelor 
pentru ca tractoarele să intre 
la arat.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din G.A.C. pot da un prețios 
sprijin în această acțiune, mo- 
bilizînd un mare număr de ti
neri la recoltat, tăiat coceni 
și transportat.

Pentru ca viteza zilnică de 
lucru la arături să fie în con
tinuă creștere, este necesar să 
se folosească întreaga capaci
tate a tractoarelor ; mecani
zatorii din schimburile de 
noapte să se străduiască să 
ajungă la nivelul celor din

Utilaj bine îngrijit — 
producție de oțel sporită

(Urmare din pag. I) 

care s-ar putea elabora șarje în- 
sumînd 1.800 tone de ofel.

Muiie staționări sînt, de ase
menea, cauzate de deteriorarea 
stîlpilor cuptoarelor. Uneori, in 
momentul încărcării cu fier vechi, 
serpentinele de răcire a acestor 
stîlpi sînt lovite și se sparg. La 
cuptorul nr. 5, de exemplu, în 2 
luni s-au spart în felul acesta 3 
serpentine pentru repararea că
rora cuptorul respectiv a staționat 
12 ore.

— Eu sînt de părere, spunea 
prim-topitorul Enache Constantin, 
ca pe stîlpii metalici să fie sudate 
plăcuțe de tablă de 10 mm care 
să protejeze serpentinele de ră
cire, de eventualele lovituri.
Cu concursul conducerii tehnice a 

combinatului, conducerea oțelăriei 
trebuie să studieze, de asemenea, 
posibilitatea confecționării grăta
relor din partea superioară a ca
merelor regeneratoare din cără
midă de Șamotă aluminoasă și nu 
din șamotă normală, care se fo
losește în prezent.

— Noi am observat, spun oțe- 
larii de la cuptorul 5, că grătarele 
de la camerele regeneratoare ale 
cuptorului nostru, construite din 
șamotă aluminoasă, au rezistat 
mai mult de 4 luni, pe cînd cele 
din șamotă normală încep să se 
uzeze după o lună de funcționare.

O atenție deosebită trebuie să 
o acorde tinerii din această oțe- 
lărie, ca de altfel toți muncitorii, 
întreținerii în bune condițiuni a 
ansamblelor de turnare, macara
lelor și mașinilor de șarjare. Și aici 
unele echipa și brigăzi obțin re
zultate importante. De exemplu,

Un numeros auditoriu a ur
mărit la Casa prieteniei romî
no-sovietice A.R.L.U.S. din 
BUCUREȘTI conferința „Dez
voltarea complexă a sistemu
lui transporturilor în U.R.S.S.”, 
ținută de M. Mihăiță, adjunct 
al ministrului transporturilor 
și telecomunicațiilor.

Sute de muncitori, ingineri 
și tehnicieni au participat joi, 
în sala de festivități a Combi
natului siderurgic HUNE
DOARA la simpozionul „Trăim 
în era cosmică“, după care a 
fost vizionat filmul artistic 
sovietic „Din nou spre stele“.

Casa de cultură a sindica
telor din CRAIOVA a găzduit 
joi numeroși oameni ai mun
cii care au participat la seara 
de poezie „Maiakovski“, poe
tul revoluției. Artiști ai Tea
trului Național din Craiova

I N F O R
Joi dimineața a sosit în. 

Capitală o delegație a Consi
liului Central al Sindicatelor 
din Uniunea Sovietică condu
să de V. I. Prohorov, secretar 
al C.C.S., care va face o vizi
tă în țara noastră la invita
ția Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă.

★

Joi seara a sosit în Capi
tală o misiune de bunăvoință 
a Republicii Federale Came
run, condusă de Ferdinand 
Oyono, ministru plenipoten
țiar, pentru a duce tratative

-----e-----

însămînțările 
optimă!

schimbul de zi. Este o proble
mă care trebuie să preocupe 
acum în foarte mare măsură 
grupele U.T.M. din brigăzile 
de tractoare. In același timp 
se impune o bună îngrijire a 
mașinilor și tractoarelor, pen
tru a se înlătura pierderea 
de timp provocată de defec
țiuni.

Urgentînd lucrările pentru 
încadrarea'lor în timpul optim, 
să avem în același timp în 
vedere, permanent, respecta
rea cu strictețe a recomandă
rilor agrotehnice cu privire 
la calitatea arăturii, pregăti
rea patului germinativ, adîn- 
cimea de însămînțare etc.

Numai astfel vom putea a- 
sigura obținerea unor produc
ții sporite de cereale de toam
nă în anul viitor.

Stațiunea experimentală pomi
colă din Fălticeni extinde și 
obține an de an recolte din 
ce în ce mai bogate la cul
turile de pomi fructiferi. In 
fotografie recoltarea merelor 

de toamnă.

Foto : ÂGERPRES

—brigada condusă de tînărul Ol- 
teanu Constantin, care lucrează la 
montarea ansamblelor de turnare, 
a redus la 0 rebutul în luna sep
tembrie, iar macaraua nr. 2 pen
tru turnarea fontei, întreținută de 
echipa lui Valentin Ciogmoi, nu 
a avut nici o staționare neplanifi
cată în trimestrul III.

— Eu am urmărit, explică Va
lentin Ciogmoi, ca fiecare om din 
echipă să fie în măsură să efectu
eze o revizie corectă și să înlă
ture pe loc defecțiunile pe care 
le descoperă în timpul reviziilor. 
La această specializare a oame
nilor din echipă am ajuns printre 
altele și prin discuțiile zilnice pur
tate pe tema cunoașterii profesi
unii noastre, în urma studierii di
feritelor cărți sau reviste de spe
cialitate, prin repartizarea de sar
cini precise fiecărui om în parte. 
Dacă Ion Ciubotă sau un alt tî- 
năr din echipa noastră a avut 
de executat o reparație compli
cată care i-a cerut bogate cuno
ștințe practice și teoretice, în 
timpul liber el a explicat tuturor 
tinerilor din echipă cum a pro
cedat. Astfel, din experiența unuia, 
învață toți. Acum cînd plecăm la 
revizie nu mai mergem toți la un 
loc, ci ciie doi, reușind să termi
năm la timp și de bună calitate 
toate reviziile și reparațiile la cele 
6 macarale de care răspundem.

Echipa de întreținere condusă 
de Petru Șulescu, nu procedează 
însă în acest fel. Deși are aceleași 
condiții de muncă ca și echipa lui 
Ciogmoi rezultatele obținute sînt 
mult diferite. Aici oamenii nu sînt 
împărțiți pe utilaje pentru că, spune 
șeful de echipă, „nu am încredere 
în priceperea lor“. Da aceea lu

s-au întâlnit cu muncitori, in
gineri și tehnicieni din ime- 
roase întreprinderi din loca
litate, cărora le-au vorbit 
despre piesa „Liubov Iaro- 
vaia“, a cărei premieră va 
avea loc în curînd. La confe
rințele, simpozioanele și serile 
literare consacrate prieteniei 
romîno-sovietice au participat 
zeci de mii de oameni ai mun
cii din regiunea Oltenia.

„Siberia azi” — a fost tema 
conferinței prezentate joi la 
Casa prieteniei romîno-sovie
tice A.R.L.U.S. din CLUJ de 
către conf. univ. S. Alexandru.

Manifestări în cadrul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice au 
mai avut loc, de asemenea, la 
ORĂȘTIE, SINAIA, BUȘ
TENI și în alte localități din 
țară.

(Âgerpres)

MÂȚII
economice și culturale cu țara 
noastră.

*

Intre 12 și 18 octombrie, 
A. C. Normann, ministrul 
pescuitului din Danemarca, a 
făcut o vizită în țara noastră.

(Âgerpres)

Solemnitatea înmînării 
unor decorații

Joi la amiază la Palatul Ma
rii Adunări Naționale a avut 
loc solemnitatea înmînării 
unor decorații.

Au participat tovarășii A- 
vram Bunaciu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Aurel Duma, pre
ședintele Uniunii pentru Cul
tură Fizică și Sport, Petre Pă- 
trașcu, director general al 
T.A.R.O.M.

Pentru rezultatele obținute 
și pentru abnegația de care au 
dat dovadă în anumite condi
ții de zbor a fost înmînat „or
dinul muncii“ cl. I tov. Virgil 
Georgescu și Nicolae Anghel; 
„Ordinul Muncii“ cl. II tov. 
Boris Ferderber, Emilian Ro- 
taru, Constantin Grivei și Ha- 
ralambie Simion ; „Ordinul 
Muncii cl. III tov. Mircea 
Trandafir, Gh. Manolache, Au- 
gustin Rodina, Petre Stoian, 
Gh. Beju și Constantin Con
stantin.

Pentru contribuția adusă la 
obținerea titlului de campi
oană mondială la handbal fe
minin în șapte, cu ocazia cam-

crează toți laolaltă, la fiecare re
vizie, la fiecare reparație. Așa se 
face că de multe ori echipa nu 
reușește să efectueze toate revi
ziile la timp, iar o parte din uti
lajele încredințate au, avut multe 
staționări neplanificate.

Ca și printre ofelarii de pe plat
formă, și printre lăcătușii și elec
tricienii de la întreținerea utilaje
lor, se impune generalizarea cu 
mai bune rezultate a formelor de 
organizare a locurilor de muncă, 
a metodelor înaintate ale unor 
echipe și brigăzi.

O sarcină importantă în comba
terea neglijenței față de agrega
tele și utilajele din dotare, în 
răspîndirea experienței bune o au 
posturile utemiste de control care 
prin raiduri operative trebuie să 
critice la timp deficiențele con
statate și să scoată totodată la 
iveală rezervele de care dispune 
fiecare loc de muncă pentru pre
lungirea duratei de funcționare a 
utilajelor. Sînf necesare și măsuri 
privind organizarea unei acțiuni 
permanente de ridicare a califi
cării profesionale — sarcină ce 
revine conducerii secției, cît și a 
cursurilor de ridicare a nivelului 
de cunoștințe profesionale pentru 
toți tinerii, cu atît mai' mult cu 
cît cele deschise anul trecut au 
fost abandonat? pe la jumătate, 
iar cele planificate pentru a se 
deschide la 1 octombrie 1962 nu 
au început încă.

Acest ansamblu de măsuri va 
trebui să conducă la o mai bună 
întreținere a cuptoarelor și a ce
lorlalte utilaje din ofelărie, la pre
lungirea duratei lor de funcționare 
și la sporirea pe această cale a 
producției de oțel.

Primirea de câtre 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîn«, 

Petre Borilâ, 
a ministrului 

pescuitului 
din Danemarca

Joi la amiază, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Petre Borilă, a 
primit la Consiliul de Miniștri 
pe A. C. Normann, ministrul 
pescuitului din Danemarca, 
care a făcut o vizită în țara 
noastră.

Au participat Janos Faze- 
kaș, ministrul industriei ali
mentare și C. Neculau, secre
tar al Ministerului Industriei 
Alimentare.

----•-----

Președintele 
Marii Adunări 

Naționale, 
Ștefan Voitec, 

a primit pe deputatul 
englez Leslie Plummer

Joi după-amiază, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec, a primit la Pa
latul Marii Adunări Naționale 
pe deputatul sir Leslie Plum
mer, vicepreședinte al Comi
tetului parlamentar englez 
pentru promovarea comerțu
lui est-vest. La întrevederea 
care a decurs într-o atmo
sferă cordială au luat parte 
acad. Andrei Oțetea, vicepre
ședinte al Grupului parlamen
tar romîn pentru relații de 
prietenie Romînia—Anglia, și 
M. Ciobanu, președintele Ca
merei de Comerț a R. P. Ro- 
mîne.

pionatului mondial desfășurat 
în R. P. Romînă în anul 1962, 
au fost înmînate „Ordinul 
muncii“ cl. I tov Irina Hector, 
Iozefina Ștefănescu și Ana 
Boțan ; „Ordinul Muncii“ cl. 
II tov. Maria Constantinescu, 
Antoaneta Oțelea, Aurora Le- 
onte și Victoria Dumitrescu ; 
„Ordinul muncii cl. III tov. 
Eelena Borcea, Constanța Du
mitrescu, Iuliana Naco, Gher- 
mănescu I. Kunst, Eugen Tro- 
fin.

Pentru contribuția adusă la 
pregătirea lotului feminin de 
scrimă în vederea competiții
lor europene și mondiale a 
fost înmînat tov. A. Pelegrini 
„Ordinul Muncii“ cl. IlI-a.

S-a înmînat, de asemenea, 
„Medalia Muncii“ unui număr 
de tovarăși.

Tovarășul Avram Bunaciu, 
a felicitat călduros pe cei de
corați urîndu-le noi succese 
în activitatea viitoare.

In numele celor distinși au 
mulțumit Dumitru Georgescu 
și Iozefina. Ștefănescu.

(Âgerpres)

u a lucru ușor să 
stabilești un rtinera- 
riu cit mai complet 
în vastitatea terito
riului indian. Intre 
zidurile inexpugnabi
le ale Himalaiei și

strîmtoarea Ceylonului și între 
delta Gangelui și Oceanul Indian 
se întinde un întreg subcontinent, 
o (ară de treisprezece ori mai 
mare decît imperiul britanic, cel 
care timp de aproape două secole 
a finul sub jugul dominației sale 
poporul de patru sute de milioane 
al Indiei.

Granița de răsărit a Indiei am 
frecut-o prin văzduh venind cu a- 
vionul de la Djakarta prin Ran
goon. în cinci ore de zbor cu un 
excelent IL-18 solii poporului nos
tru în Orientul îndepărtat au tra
versat de-a latul Golful Bengalu
lui străbătînd apoi India de la 
(armul de răsărit spre cel de apus 
pentru a ateriza la Bombay, punct 
de pornire în itinerariul prieteniei 
pe pămîntul Indiei.

Bombayul i-a primit pe oaspeții 
romlni după datina ospitalității in
diene. A doua zi — prima vizită 
intr-o instituția indiană — reacto
rul atomic de la Trombay. în 
preajma minunatelor mașini cons
truite aici de către atomiștii in
dieni, printre primele din lume, 
n-am putut să nu ne întrebăm 
ce-ar însemna pentru dezvoltarea 
pașnică a Indiei o vastă refea de 
centrale atomice capabile să de-

Vizita solilor poporului romîn în India

Banchet
DELHI 18 (Âgerpres). — 

Miercuri seara, președintele 
Republicii India, dr. Sarva- 
palli Radhakrishnan, a oferit 
un banchet in cinstea oaspe
ților romîni. ,

în cursul banchetului, pre
ședintele Indiei, dr. S. Radha
krishnan, și președintele Con
siliului de Stat al R. P. Ro
mîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au rostit toas
turi.

Vă exprim tuturor în nu
mele guvernului, al poporului 
și al meu personal cel mai 
călduros salut de bun venit — 
a spus dr. Radhakrishnan. Ță
rile noastre sînt situate la 
mari distanțe una de alta, 
vorbim limbi diferite, avem 
obiceiuri și tradiții diferite. 
Țările noastre sînt legate însă 
prin anumite idealuri comune. 
Promovarea bunăstării po
poarelor noastre și împiedica
rea războiului sînt două mari 
obiective pe care le urmărim 
împreună.

Referindu-se la situația de 
după eliberarea Romîniei, pre
ședintele Republicii India a 
arătat în continuare. Dv. ați 
depus toate eforturile și ați 
reușit într-o mare măsură să 
ridicați nivelul de trai al po
porului dv. Agricultura dv. a 
realizat progrese remarcabile, 
producția dv. industrială a a- 
tins un nivel fără precedent, 
ați lichidat analfabetismul. 
Ne-a făcut o deosebită plăcere 
să aflăm de la dv. că ați in
trodus învățămîntul obligato
riu de opt ani pentru toți 
copiii și chiar le distribuiti 
manuale școlare gratuite. A- 
cestea sînt obiective pe care 
ne străduim și noi să le atin
gem.

Cîțiva indivizi lipsiți de 
scrupul, care vor să-și atingă 
scopurile lor reale sau imagi
nare prin folosirea forței mili
tare, vor să zădărnicească a- 
ceste mari idealuri și spe
ranțe ale noastre, a subliniat 
dr. Radhakrishnan. Războiul 
este dușmanul comun al între
gii omeniri și noi trebuie să 
căutăm să acționăm împreună 
pentru ca războiul să fie 
eliminat din această lume. Noi 
sîntem dè acord asupra anu
mitor principii fundamentale 
în domeniul problemelor in
ternaționale : neamestecul în 
treburile altor popoare, inte
gritatea teritorială, egalitatea,' 
respectul reciproc și ajutorul 
reciproc. Sîntem astfel animați 
de obiective similare.

Am putut stabili cu dv. re
lații culturale și comerciale 
strìnse. Dv. sînteți printre pri
mele popoare care au dezvol
tat o industrie petrolieră în 
Europa și am obținut din 
partea dv. ajutor pentru con-
struirea rafinăriei Gauhati, 
Ne-ați acordat un sprijin pre
țios. Tehnicienii dv. au lucrat 
și lucrează și astăzi la Jawala- 
mukhi, Cambay, Adampur

AGRA 18 (Âgerpres). — De 
la trimișii speciali : In dimi
neața zilei de 17 octombrie, 
înainte de a pleca spre capi
tala Indiei, Delhi, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu au vizitat mormîntul 
lui Itimad ud Daula, care, îm
preună cu fortul Akbar și 
mausoleul Taj Mahal, alcă
tuiesc un minunat ÿiunghi de 
opere arhitectonice, mândria 
orașului Agra.

Mormîntul lui Itimad ud 
Daula a fost ridicat acum mai 
bine de 300 de ani de către 
împărăteasa Enur Jahan, în 
amintirea tatălui ei. La con
struirea lui a fost folosită pen
tru prima oară în mod inté
gral în arhitectura mogolă 
marmura albă. In zidurile ri
dicate din această marmură 
sînt încrustate cu multă mă
iestrie pietre semiprețioase 
întruchipând diverse motive 
decorative, flori, arbori și al
tele.

Conducătorii statului romîn

ÎM ACESTE IILE, LA OELHI
clanșeze energia atît de necesară 
saltului spre un viitor luminos. Iti
nerariul indian a consemnat apoi 
drumul de la Bombay la Insula 
Elephanta. Popas la istoricele peș
teri, de aici renumite in lumea în
treagă pentru comorile lor de artă 
hindusă. De la Elephanta în ace
eași zi înapoi cu vaporul la 
„Poarta Indiei“. După amiază, în
cepe călătoria cu avionul la Ban- 
galore, oraș industrial, cu cîteva 
puncte importante în programul vi
zitei : fabrica de avioane și fa
brica de telefoane.

Pretutindeni, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej împreună cu tova
rășii Ion Gheorghe Maurer și Cor- 
neliu Mănescu s-au bucurat de o 
primire caldă, entuziastă. Am des
cifrat în această primire dragostea 
sinceră față de poporul Romîniei 
prietene. A doua zi, peste 1 500 
km de zbor în lungul subconfi- 
nentului indian de ia Bangalore 
la Agra. Solii poporului nostru au 
vizitat vechea capitală a Indiei, 
oraș cu un trecut glorios încărcat 
de strălucite vestigii, de cetăți și

în cinstea oaspeților romini
și Ganldhinagar. Studenți ai 
noștri învață în țara dv., iar 
unii din studenții dv. învață 
la noi. Am avut de asemenea 
schimburi de delegații cultu
rale, artiști din țara dv. au 
venit la noi, și reprezentanții 
artei noastre s-au dus la rîn- 
dul lor în țara dv. Pe aceste 
căi am putut stabili cu dv. 
strînse relații culturale și 
economice, iar, în cadrul re
centului acord încheiat, ex
portăm minereu de fier, im- 
portînd în schimb din țara 
dv. produse petroliere, utilaj 
petrolier și alte instalații.

Sînt încredințat, a spus dr. 
Radhakrishnan, că aceste re
lații de strînsă colaborare pe 
care le-am stabilit între ță
rile noastre se vor întări și 
mai mult, ca urmare a vizitei 
dv. Aceste relații prietenești 
între țările noastre s-au sta
bilit datorită dv. și sînt în
credințat că sub îndrumarea 
și conducerea dv. aceste rela
ții se vor dezvolta și mai 
mult.

în încheiere, dr. Radha
krishnan a toastat în sănăta
tea președintelui Consiliului 
de stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, și a ministrului afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu.

După ce a mulțumit pre
ședintelui Radhakrishnan pen
tru invitația de a vizita India, 
pentru cuvintele frumoase și 
aprecierile făcute la adresa 
țării noastre și a poporului 
romîn, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus: Este 
o mare cinste pentru noi, re
prezentanți ai Romîniei so
cialiste și ai poporului romîn 
să vizităm această mare și 
frumoasă țară pentru a ne pu
tea da seama mai bine de 
efortul și. preocupările po
porului indian și ale conducă
torilor săi, pentru a strînge 
și mai mult legăturile de prie
tenie dintre popoarele și țările 
noastre. Peste tot unde am 
fost pe pămîntul Indiei am 
fost înconjurați cu simpatie și 
dragoste prietenească. Am vă
zut lucruri interesante, ins
tructive pentru noi și conside
răm că există posibilități 
pentru dezvoltarea relațiilor 
noastre în viitor. Am văzut 
cîteva întreprinderi, am vizi
tat Institutul indian de științe, 
Institutul de energie atomică. 
Am stat de vorbă cu demni
tari din statele vizitate. Pre
tutindeni am întîlnit bunăvo
ință și dorința de a ni se da 
și a primi explicații, am întîl
nit un spirit de adevărată 
prietenie.

Poporul romîn ca și poporul 
indian este preocupat de a
ridica economia țării sale, de 
a crea condiții favorabile pen
tru creșterea continuă a nive
lului de trai și cultural. Po
porul romîn, ca și poporul in- 

au primit ample explicații 
din partea prefectului Agrei, 
B. D. Sauwal, și a conserva
torului șef al monumentelor 
orașului, S. R. Rao, care au 
vorbit și despre legendele le
gate de istoria acestui monu
ment.

După ce a mulțumit pentru 
explicațiile date, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
spus : Doresc ca prietenii no
ștri indieni să știe că vom 
duce cu noi impresii puterni
ce pe care le vom păstra 
multă vreme în amintire.

Gazdele indiene și-au expri
mat la rîndul lor speranța că 
solii poporului romîn se vor 
reîntoarce în anii viitori în 
India pentru a cunoaște și 
mai bine viața și realizările 
poporului indian.

Oamenii ar trebui să călă
torească mai mult, a spus to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, dar pentru aceasta este 
nevoie să avem liniște, să a- 
verr pace.

temple, de forturi și renumite mo
numente ale arfei clasice indiene. 
După cinci zile de călătorie pe 
drumurile Indiei a urmat sosirea 
în New-Delhi.

Pînă acum au fost străbătuți pe 
uscat, prin aer sau pe apă, peste 
opt mii kilometri din teritoriul in
dian. Dacă acestei cifre li adău
găm o alfa și anume cel aproape 
șase mii de kilometri parcurși pe 
pămîntul Indoneziei obținem o 
distantă egală cu depărtarea din
tre Paris și Vladivostok.

New Delhi, așezat alături de 
vatra vechiului Delhi, e un oraș 
conceput după ultimele percepte 
de urbanistică și arhitectură locală, 
oraș aerat, vast parc în care 
străzile și magistralele asfaltate 
slnt ca niște alei brodate abun
dent cu verdeață. Forfota cartie
rului comercial sau sobrietatea 
marilor clădiri guvernamentale se 
contopesc într-o Imagine unică, 
populată la orele începutului șl 
tttrșitul zilei de muncă, de o 
uriașă armată de funcționari care

dian, e interesat în menține
rea și consolidarea păcii și a- 
cestui scop îi sînt consacrate 
forțele poporului romîn șl ala 
poporului indian. La diferite 
întîlniri internaționale repre
zentanții popoarelor noastre 
se află pe poziții comune în 
multe probleme importante 
aflate la ordinea zilei, își dau 
sprijin.

Pace este într-adevăr cel 
mai scump lucru, dorința ar
zătoare a popoarelor. Merită 
să muncim neobosit umăr la 
umăr pentru a aduce con
tribuția noastră la rezolvarea 
problemelor litigioase, pentru 
a obține încetarea cursei înar
mărilor care pune în pericol 
pacea lumii, pentru a realiza 
dezarmarea generală și totală, 
pentru a crea astfel un clftîlst 
favorabil bunei înțelegeri și 
colaborării între popoare, in
diferent de orînduirea socială 
și de stat a țării respective. 
Acesta este principiul după 
care se călăuzește Romînia 
socialistă ca și celelalte țări

La laboratorul național de fizică 
din Delhi

DELHI 18 — Trimisul spe
cial Âgerpres, Ion Gălățeanu 
transmite: Joi dimineața, to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer și 
Corneliu Mănescu au avut la 
palatul Rajhtrap Bhavan, re
ședința ce le-a fost rezervată, 
o convorbire cu K. D. Mala- 
viya, ministrul subsolului și 
combustibilului al Republicii 
India. Convorbirea s-a referit 
la o serie de aspecte ale cola
borării între cele două țări.

Apoi, conducătorii de stat 
romini însoțiți de Jai Sukli 
Lai Hathi, ministrul muncii al 
Republicii India, Mathur, am
basadorul Indiei la București, 
și Iancu Horațiu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Delhi, au de
pus o coroană de flori la mor
mîntul lui Mahatma Gandhi, 
erou național al poporului in
dian asasinat mișelește la 30 
ianuarie 1948 de un fanatic al 
unei organizații politice reac
ționare, subvenționată de 
cercurile din străinătate. Pe 
panglica tricoloră a coroanei 
era scris în limba hindu: 
„Lui Mahatma Gandhi, părin
tele națiunii, din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Ro
mine“.

Solii poporului romîn s-au 
îndreptat apoi spre labo
ratorul național de fizică. 
De-a lungul drumului parcurs 
de cortegiul de mașini oficiale 
un mare număr de cetățeni ai 
orașului au salutat cu căldură 
pe oaspeții romini.

La intrarea în laborator 
conducătorii de stat romini au 
fost întâmpinați de dr. Vaidya, 
directorul general adjunct al

DELHI 18 (Âgerpres). — Grupul 
de ziariști romîni care însoțește 
pe conducătorii de sfat ai R.P. 
Romîne în vizita în India a avut 
întîlniri prietenești cu ziariștii in
dieni.

Mărfi seara la ambasada R.P. 
Romîne dir New Delhi ziariștii 
romîni s-au ntîlnif cu redactori 
ai ziarelor centrale și locale și cu 
corespondenți ai radiodifuziunii 
ind iene. înfîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Departamentul Informațiilor al 
Republicii India a oferit joi seara 
la Haiderabad House din Delhi o 
recepție în cinstea grupului de 
ziariști romîni.

Au participat reprezentanți ai 
Departamentului Informațiilor, co
respondenți ai presei străine, 
membri ai corpului diplomatic.

★

DELHI 18. — Trimisul special 
Âgerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Presa indiană continuă 
să-și informeze pe larg cititorii 
despre vizita în India a conducă
torilor de stat romîni. Ziarela da 
joi au publicat reportaje și foto
grafii în legătură cu sosirea ia 
Delhi a tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu.

In ziarul „Hindusfan limes“ « 

merg călare pe biciclete, pe scu
tere sau pe motociclete, scurgîn- 
du-se necontenit din centru spre 
cartierele periferice ale orașului 
sau de la perilerie spre centru. 
Inaugurat la 11 februarie 1931 
acest nou oraș era menit să asi
gure maximum de confort pentru 
aparatul funcționăresc englez pus 
să administreze cel mai mare do
minion din lume. Un zid gros și 
o mulțime de indicatoare cu res
tricții rutiere îl separa de orașul 
vechi rezervat sărăcimii băștinașe. 
Acum cele două orașe s-au con
topit. Orașul vechi „Old Delhi“ 
a rămas totuși orașul contraste
lor orientale îngrămădind mos
chee și bazaruri peste ziduri 
vechi de cetăți milenare sau 
peste mausolee în ruină. Este 
orașul cartierelor muncitorilor 
care deservesc întreaga capi
tală (are o populație de 
2 600 000 locuitori). Poporul de 
aici umple «cum orașul interzis lui 
altădată. El circulă liber pe ma
gistralele verzi, Intră în muzeele 
or«»ulul, pătrunde prin porțile 

socialiste in frunte cu Uniunea 
Sovietică. Ne străduim să adu
cem contribuția noastră ală
turi de Celelalte popoare și 
state pentru destinderea inter
națională. Așa cum se unesc 
pîrîiașele în rîuri, așa cum se 
unesc rîurile în fluvii, așa să 
ne unim forțele pentru a a- 
sigura o pace trainică în lume.

In încheiere tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
toastat pentru prosperitatea 
țării și poporului indian, în 
sănătatea președintelui Radha
krishnan, a primului ministru 
Nehru, pentru prietenia și co
laborarea între popoarele ce
lor două țări, pentru pace în 
lumea întreagă.

După banchet, în cinstea 
conducătorilor de stat români 
a fost prezentat un program 
de cîntece și dansuri indiene. 
La sfîrșitul spectacolului to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej i-a felicitat cu căldură ps 
artiști și le-a oferit buchete 
de flori.

laboratorului, de oameni de 
știință, cercetători. Directorul 
general adjunct a înfățișat as
pecte din activitatea laborato
rului, a vorbit despre cercetă
rile făcute în diferite domenii 
și rezultatele obținute, despre 
sarcinile de viitor.

Conducătorii de stat romini 
au vizitat numeroase secții ale 
laboratorului, printre care cele 
de temperaturi joase, de optică, 
de acustică, biblioteca care 
are peste 100 000 de volume, 
sala de spectacole a laborato
rului.

Vorbind despre relațiile p« 
care le întreține cu instituțiile 
similare din străinătate, direc
torul general adjunct dr. Vai
dya a arătat că asemenea re
lații există și cu Institutul de 
fizică atomică din București. 
Intre cele două institute are 
loc de asemeftea un schimb de 
publicații științifice.

La sfîrșitul vizitei, răspun
zând întrebării unui reporter 
al radiodifuziunii indiene, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a arătat că orice țară s-ar 
putea mândri cu un asemenea 
centru de cercetări științifice, 
și a subliniat foloasele colabo
rării oamenilor de știință din
tre cele două țări. Președintele 
Consiliului de Stat a urat ce
lor care lucrează la acest la
borator noi și importante 
succese în activitatea pe care 
o desfășoară.

In jurul orei 13 (ora locală) 
primul ministru Jawaharlal 
Nehru a oferit la reședința sa 
un prînz în cinstea conducăto
rilor de stat romîni. Primul s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, cordială.

apărut pe prima pagină o foto
grafie pe patru coloane înfățișînd 
pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Radhakrishnan 
și tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
pe aeroportul Palam. din Delhi. 
Ziarul scrie despre Intîlnirile din
tre conducătorii de stat romini șl 
indieni. „Hindustan Times“ publi
că toasturile la banchetul oferit 
In cinstea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej de către președin
tele Radhakrishnan sub titul „Ro
mînia și India subliniază necesi
tatea păcii“.

Relatarea despre sosirea înalți- 
lor oaspeți romîni la Delhi a apă
rut în ziarul „Times of India“ sub 
titlul „Calda primire făcută lui 
Gheorghiu-Dej“.

In numărul pe luna octombrie 
al publicației „Noonmati News", 
care apare la Gauhati, unde sa 
află rafinăria construită cu ajuto
rul țării noastre, sînt cuprinse nu
meroase materiale consacrata dez
voltării multilaterale a Republicii 
Populare Romîne și în special 
succeselor obținute de (ara noa
stră în domeniul industriei petro
lifere. în revistă a apărui o pagi
nă cu fotografii înfățișînd aspecte 
de la întâlnirile între specialiștii 
romîni și indieni.

larg deschise ale palatului pre
ședintelui republicii. Acest palat 
rezervat cîndva . vice guvernatoru
lui englez era obiectul unei stricte 
interdicții pentru localnici. Acum 
minunatele parcuri și grădini ale 
palatului sînt pline de poporul 
Delhiului. în centrul cartierului re
zervat marilor instituții guverna
mentale se află piața secretariatu
lui de stat si clădirea circulară a 
parlamentului. In vechiul Delhi, 
centrul orașului e constituit de 
clădirea roșie a faimosului fort, 
uriașă cetate medievală pe turnul 
căreia cu 15 ani în urmă, în 1947, 
Jawaharlal Nehru a înălțat steagul 
Indiei eliberate de sub jugul co
lonialist.

în aceste zile pe străzile orașu
lui flutură steagurile romînesc și 
indian, steagurile celor două po
poare prietene. Locuitorii capitalei 
indiene înconjoară cu caldă prie
tenie pe solii poporului ro- 
mîn. Conducătorii romîni au fost 
salutați încă din momentul so
sirii la Delhi de o mulțime en
tuziastă. Manifestările prieteniei 
romîno-indiene, la care sîntem 
martori, dovedesc că în pofida 
distanțelor geografice, popoarele 
noastre sînt unite prin trainice nă
zuințe comune de pace șl bună 
înțelegere.

IOAN GRIGORESCU

Delhi, 18 oofombrie 1962



Acțiuni ale tineretului
american împotriva
isteriei războinice

din S.U.A.
NEW YORK 18 (Agerpres). 

Organizația „Tineretul împo
triva războiului și fascismu
lui“, care a fost creată recent 
în S.U.A., cere tineretului din 
New York să lupte împotriva 
isteriei războinice.

Intr-un manifest difuzat de 
această organizație se arată 
că în legătură cu Berlinul oc
cidental se creează o criză ar
tificială, că trupele Statelor 
Unite luptă în Vietnamul de 
sud șj că „oameni politici, ge
nerali „rupți de viață“ și pre
sa galbenă încearcă să pregă
tească țara pentru un dezas
tru și mai mare — agresiunea 
împotriva Cubei“.

Tineretul american, se spu
ne în manifest, trebuie să de
pună toate eforturile pentru a 
„opri înaintarea spre război”.

„Noi, tinerii, se subliniază 
în manifest, cunoaștem o sin
gură soluție care poate lichi
da primejdia crescîndă de 
război și anume să fie eva
cuate trupele Statelor Unite 
din sutele de baze militare a- 
mericane împrăștiate în în
treaga lume, să se înceteze cu 
încorporările în armată, să se 
pună capăt războaielor nede
clarate, acțiunilor polițiste, 
tacticii operațiunilor de repre
salii și să se pună capăt tutu
ror speculațiilor verbale sub 
care se ascunde cuvîntul odios 
— agresiunea“.

Organizația „Tineretul îm
potriva războiului și fascismu
lui“ cere să se organizeze la 
New York în ziua de 20 oc
tombrie o demonstrație de 
masă.

--------©

in al 3-lea trimestru

a! anului tarent

U.R.S.S. a depășit S.U.A.
in producția de oțel
NEW YORK 18 (Agerpres). 

— Corespondentul agenției 
TASS, Harry Freeman, trans
mite : In cel de-ai 3-lea tri
mestru al anului curent în 
Uniunea Sovietică producția 
de oțel a fost mai mare decît 
în Statele Unite. Acest lucru 
este confirmat de datele In
stitutului fierului și oțelului 
din S.U.A., potrivit cărora 
producția de oțel în S.U.A. a 
fost în cel de-al 3-lea trimes
tru de aproximativ 18.615.000 
tone metrice. In aceeași peri
oadă în Uniunea Sovietică a 
fost obținută o producție de 
18.900.000 tone metrice de 
oțel.

Faptul că în cel de-al 3-lea 
trimestru Uniunea Sovietică 
a întrecut Statele Unite în a- 
ceastă ramură importantă a 
economiei, se datorează dez
voltării industriei metalurgice 
sovietice și 
telor Unite 
capacitățile

incapacității Sta
de a folosi toate 
lor de producție.

Declarația comună
cubano-algeriană

HAVANA 18 (Agerpres). — 
La Havana a fost dată publici
tății declarația comună sem
nată de primul ministru al 
Cubei, Fidel Castro, și primul 
ministru al Republicii Demo
crate Populare Algeria, Ah
med Ben Bella.

în declarație se spune că 
Fidel Castro și Ahmed Ben 
Bella au discutat situația in
ternațională și problemele le
gate de întărirea relațiilor 
dintre Cuba și Republica De
mocrată Populară Algeria, și 
au ajuns la deplin acord în 
toate problemele. Ei consideră 
drept condiție principală pen
tru menținerea păcii și secu
rității internaționale respecta
rea de către toate țările a 
principiului coexistenței state
lor cu orînduiri sociale diferi
te și a dreptului fiecărui po
por la autodeterminare. Cei 
doi prim-miniștri consideră 
necesar să se evacueze neîn- 
tîrziat toate trupele străine de 
pe teritoriile altor state și să 
se lichideze bazele militare 
străine situate pe 
altor state, inclusiv 
litară maritimă a 
la Guantanamo.

Șefii guvernelor 
Algeriei consideră că 
să se fixeze o dată 
pentru traducerea în 
„declarației cu privire
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale“ adoptată

la cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

Fidel Castro și Ahmed Ben 
Bella se pronunță împotriva 
folosirii Africii pentru stoca
rea armei nucleare și ca po
ligon pentru experimentarea 
acestei arme. Ei consideră ne
cesar că trebuie găsită de ur
gență soluționarea problemei 
înfăptuirii dezarmării generale 
și totale și a distrugerii mij
loacelor de exterminare în 
masă a oamenilor.

Primii miniștri au căzut de 
acord să stabilească între 
Republica Cuba și Republica 
Democrată Populară Algeria 
relații diplomatice la nivelul 
ambasadelor. Ahmed Ben 
Bella a invitat pe Fidel Cas
tro să viziteze Algeria. Primul 
ministru al 
invitația.

Cubei a acceptat

★
18 (Agerpres).

teritoriile 
baza mi- 
S.U.A. de

Cubei și 
trebuie 
precisă 
viață a 
la acor-

HAVANA
TASS transmite : în seara zi
lei de 17 octombrie, Ben Bella, 
primul ministru al Algeriei, 
care a vizitat Cuba la invita
ția Guvernului Revoluționar 
al Cubei, a părăsit Havana. 
La aeroportul Jose Marți, Ben 
Bella și persoanele care îl în
soțesc au fost conduși de 
Osvaldo Dorticos, președintele 
Republicii Cuba, Fidel Castro, 
primul ministru al Guvernului 
Revoluționar al Cubei, mem
brii ai conducerii naționale a 
O.R.I., miniștri și reprezen
tanți ai opiniei publice.

Succesul ansamblului folcloric

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— Continuîndu-și turneul în 
S.U.A., ansamblul folcloric 
„Rapsodia Romînă" a prezen
tat spectacole care ,au repurtat 
mari succese în localitățile 
Taft, Fresno, Hollywood, Pa- 
sadena și Long Beach din sta
tul California. Cei peste 12 000 
de .spectatori care au asistat 
la aceste spectacole, au aplau
dat îndelung 
mod insistent 
prezentate.

Presa din 
unde trec solii artei populare 
românești oglindește succesele 
obținute de ansamblu. Astfel, 
ziarul „Los Angeles Times" 
din 15 octombrie, în articolul 
„Ingeniosul ansamblu romîn", 
după ce relevă faptul că spec
tacolul a fost plăcut, sublinia
ză „ingeniozitatea" și „inteli
gența" orchestrei „Barbu Lău
tarii", care a executat o serie 
de doine, hore și sîrbe romî
nești.

„Două țambale dialogînd — 
scrie mai departe ziarul — pot 
imita 
ment 
totuși 
litate
Ilie Alecu și Nicolae Dumitru. 
Iar naiul, despre care se spu-

și au bisat în 
toate numerele

localitățile pe

aproape orice instru- 
de coarde, păstrîndu-și 
puternica lor individua
la mina unor virtuoși ca

„Nu sint bani pentru școli
n ultima vreme nu
meroase organe de 
presă din R. F. 
Germană atrag a- 
tenția asupra situ
ației nesatisfăcă
toare a construc

țiilor școlare din această țară. 
Perioada „miracolului econo- 
mio" a trecut. Economia vest- 
germană cunoaște în prezent 
o stare de depresiune mani
festată prin restrîngerea pro
ducției și scăderea puterii de 
cumpărare a măreii. Reper
cusiunile sfîrșituluj „miraco
lului economic“ nu au întîr- 
ziat să se facă simțite și în do
meniul învățămîntului. Despre 
toate acestea ziarul vest ger
man „Deutsche Zeitung" a 
scris recent următoarele :

„Există amenințarea că 
multe din planurile cele mai 
urgente nici nu vor putea fi 
aduse la îndeplinire. Ceea ce 
este foarte puțin cunoscut ofi
cial, se știa de luni de zile în 
consiliile municipale. Multe 
proiecte sînt abandonate sau 
sînt amînate. S-a observat 
deodată că orașele care tre
buie să facă față unor sarcini 
uriașe în anul viitor întîmpină 
dificultăți financiare din ce în 
ce mai mari.

Un exemplu — scrie ziarul 
în continuare — îl oferă bu
getele orașelor pe anul 1963. 
In orașul Stuttgart sînt nece
sare anul viitor investiții de 
milioane pentru rezolvarea mi
zeriei circulației. Dar pentru 
ca fondurile destinate acestor 
investiții să fie eliberate, alte 
proiecte, nu mai puțin impor
tante, trebuie să fie restrînse 
sau pur și simplu abandonate. 
In mod practic în anul 1963 
nu va mai fi construită nici o 
școală nouă. Iar situația din 
Stuttgart poate fi întîlnită și 
în multe alte orașe.

In ce privește perspectivele 
pentru anii următori ele se 
prezintă Ia fel de puțin îm
bucurătoare. In anul școlar 
1966-1967 la Stuttgart vor fi 
necesare cel puțin 80 de noi 
săli de clasă pentru a cuprîn-

de pe copiii din prima clasă 
elementară. Dar întrucît tre
buie să se țină seama și de 
creșterea numărului elevilor 
în anii precedenți, pentru a- 
dăpostirea lor în clase mai 
mari vor fi necesare în total 
480 noi săli de clasă, ceea ce 
reprezintă 30 de școli noi. Și 
în acest calcul nu au fost luate 
în scamă necesitățile școlilor 
medii și superioare. Toate a- 
ceste școli nu vor putea fi 
clădite întrucît nu există fon
duri“.

Intr-un alt articol, același 
ziar se ocupă de situația ca
tastrofală a studenților lipsiți 
de locuințe din orașul Köln. 
„Intr-o scrisoare deschisă a- 
dresată guvernului federal, 
guvernului landului Renania 
de Nord — Westfalia și con
siliului municipal al orașului 
Köln — arată „Deutsche Zei
tung" — asociația studenților 
din acest oraș a cerut să i se 
acorde ajutor pentru rezolva
rea „lipsei catastrofale de 
locuințe“. Pentru 5 000 din cei 
16 000 de studenți înscriși la 
Universitatea din Köln — sub
liniază ziarul — este o nevoie 
urgentă de locuințe. Camerele 
din apropierea Universității 
care sînt oferite studenților 
costă între 120 pînă la 150 de 
mărci pe lună, iar pentru stu
denții străini proprietarii pre
tind pînă la 200 de mărci lu
nar" (aceste sume sînt cu a- 
devărat exorbitante).

Toate acestea se datoreso 
faptului că în R.F. Germană 
există foarte puține cămine 
studențești, ceea ce permite 
proprietarilor hrăpăreți să 
pretindă chirii extrem de ridi
cate. Răspunsul guvernului 
vest-german și al celorlalte 
organe cărora Ie-a fost adresat 
„S.O.S.-ul“ studenților din 
Köln nu este încă cunoscut. 
Dar în lumina celor relatate 
de ziarul „Deutsche Zeitung" 
acesta poate fi întrevăzut 
dinainte : „Pentru școli și. con
strucții școlare în Germania 
occidentală nu sînt bani I“.

I.A.

Cu prețul singulti
Lupta curajoasă a studenților 

dass Pakistan

Străzile capita
lei Pakistanu-

Situația din Yemen
Jk

Un aspect din Șansa, capitala ti
nerei republici arabe Yemen.

ne că este instrumentul națio
nal al Romîniei, 
de fascinant atunci cînd 
minuit cu măiestria 
mian Luca, 
strumentai

este la fel 
este 

lui Det
este in- 
îneîntat 

atît de

Acesta 
care l-o 

pe Rimski Korsakov
l-a introdus în 

,Mlade". Am ascul- 
o învîrtită 

cu

mult, îneît 
opera sa ,„ 
tat, de asemenea, 
transilvăneană executată 
multă măiestrie la clarinet de 
Nicolae Băluță și de glasul 
fermecător al drăgălașei An- 
gela Moldovan.

Dansul plin și 
dune și pitoresc, 
naționale, la fel 
individualizate 
a apărut cu desăvîrșire auten
tic și natural.

Ca într-un adevărat tablou, 
primele scene ale suitei „Ta
blouri la Galeriile Naționale", 
înfățișează imaginea încreme
nită a unui grup, după care, 
din rama tabloului, țîșnesc 
pline de viață siluetele dansa
torilor. „Dansul fetelor din 
Capîlna" evocă tradiția de 
nuntă, care spune că mireasa 
trebuie să țeasă și să brodeze 
o cămașă pentru mire. „Holde 
aurite" e un dans al secerișu
lui, cu fetele îmbrăcate în cu
lori de toamnă, care fac să 
apară în mod miraculos o pli
ne uriașă.

Cel mai atrăgător din toate 
a fost însă dansul „Călușarii"; 
cu clopoței agățați de costu
mele lor viu colorate, dansa
torii au executat tot felul de 
mișcări acrobatice cu bastoa
nele într-un ritm surprinză
tor de susținut“.

SANAA 18 (Agerpres). — 
Forțele armate ale Republicii 
Yemen continuă operațiunile 
de curățire în partea de nord- 
est a țării în apropierea gra
niței cu Arabia Saudită. Potri
vit declarației primului mini
stru al Yemenului, Sallal, în 
cursul contraofensivei dezlăn
țuită împotriva trupelor Ara- 
biei Saudite care au pătruns 
din nou la 17 octombrie pe te
ritoriul Yemenului, 30 de sol
dați au fost omorîți și 50 au 
fost răniți. Aviația yemenită 
continuă să bombardeze punc
tele de rezistență ale inami
cului.

Ziarul „Al-Gumhuria" care 
apare la Cairo anunță că 11 
ofițeri americani de la o bază 
militară din Arabia Saudită, 
situată lingă granița cu Yeme
nul, au luat parte activă la a- 
gresiunea împotriva Yemenu
lui. Ziarul „Al Akbar" anunță 
că în apele Arabici Saudite au 
apărut nave de război aparți- 
nînd Statelor Unite. Printre 
acestea se află un purtător de

avioane și distrugătoare care 
staționează în porturile Jcdda 
și Al Dammam. De asemenea 
presa din R.A.U. anunță că 
Arabia Saudită a încheiat un 
acord secret cu Statele Unite 
prin care S.U.A. au căpătat 
permisiunea de a construi o 
bază de lansare de rachete în 
cadrul bazei militare aeriene 
de la Dahran.

CAIRO 18 (Agerpres). - Ab
dallah Sallal, primul ministru 
al Republicii Arabe Yemen, a 
primit la 17 octombrie pe șei- 
cii mai multor triburi și pe 
trimiși din diferite regiuni ale 
Yemenului, sosiți la Sanaa 
pentru a-și manifesta solidari
tatea cu guvernul revoluționar.

Agenția M.E.N. subliniază, 
de asemenea, că în nord-estul 
Yemenului avioanele trupelor 
revoluționare au continuat în 
cursul zilei de miercuri să li
chideze focare izolate de re
zistență a trupelor mercena
rilor.

Victorie a iorțclor de stìnga

din statul Ouanabara

lui, Caraci, 
înroșit de sîn- 
Poliția a de

clanșat o ploaie de 
focuri de arme și 
din rîndurile stu
denților care mani
festau au căzut ră
niți aproximativ 
350 de tineri dintre 
care 75 de fete. 
„Vina" lor a fost că 
au demonstrat îm
potriva încercărilor 
guvernului de a li
mita și 
accesul 
țămint 
lui din 
avute.

Se părea că în 
urma acestui inci
dent 
studenților din Ca
raci au luat sfîrșit. 
Realitatea a demon
strat însă contra
riul. Cu studenții 
din Caraci s-au soli
darizat mai multe 
universități și cole
gii din țară, iar în 
orașul Dacca la de
monstrații au par
ticipat nu numai 
studenții, ci și oa
menii muncii din 
oraș.

Acțiunile 
ale poliției 
neze au

mai mult 
spre inva

nì tineretu- 
păturile ne-

manifestațiile

brutale 
pakista- 

stîrnit,

după cum era și fi
resc, o uriașă indig
nare în întreaga 
țară. Cu lupta stu
denților pakistanezi 
s-au solidarizat nu
meroși muncitori și 
funcționari, iar la 
Dacca greva studen
țească s-a transfor
mat într-o grevă ge
nerală. In fața pozi
ției dîrze și hotărîte 
a studenților de a-și 
apăra drepturile, 
guvernul a dat îna
poi. El a declarat că 
renunță la execu
tarea recomandări
lor unei comisii de 
stat speciale care 
propusese prelungi
rea termenului de 
studiu pentru obți
nerea unei diplome, 
majorarea taxelor 
în școlile de învă- 
țămînt superior din 
Pakistan etc.

Faptul că guver
nul pakistanez a fă
cut această concesie 
constituie, desigur, 
o mare victorie a 
studenților din Pa
kistan, Dar studen
ții au plătit această 
victorie 
victime 
Trebuie 
totodată 
cările 
tineretul

cu multe 
și singe, 

subliniat 
că revendi- 

pentru care 
studios

luptă de ani de zile 
sint încă departe de 
a fi luate în seamă.

După fiecare de
monstrație, după 
fiecare drept smuls 
autorităților, urmea
ză prigoana împo
triva conducători
lor studenților. Ast
fel, la 1 octombrie, 
în semn de protest 
împotriva măsurilor 
represive ale guver
nului, doi stu- 
denți din Caraci 
— Nasîr-Ali și Ig- 
bal Jaferi — au de
clarat greva foa
mei. A doua zi 
gestul lor a fost ur
mat de încă patru 
studenți, apoi de 
încă unsprezece, nu
mărul lor continu- 
înd să crească. Gre
va foamei a curajo
șilor studenți a găsit 
un puternic ecou în 
opinia publică.

In semn de soli
daritate cu ei, în 
diferite orașe ale 
Pakistanului au loc 
numeroase demon
strații și mitinguri 
în ciuda urmărilor 
represive la care 
sînt supuși partici- 
panții.

G. GACIU

el de viol
in costume 
de puternic 

ca și muzica,
150 de ani de la războiul 

pentru apărarea patriei din 1812

Ședința festivă
de la Kremlin

MOSCOVA 18 (Agerpres). _ — 
TASS transmite : La 18 octombrie, 
în Palatul Congreselor din Kremlin 
a avut loc o ședinfă festivă con
sacrată împlinirii a 150 de ani de 
la războiul pentru apărarea pa
triei din 1812.

La ședinfa festivă au participat
N. S. Hrușciov și alți conducă

tori a| partidului comunist și ai 
guvernului sovietic.

Vladimir Hvostov, membru co
respondent al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., a prezentat o ex
punere consacrată mărefei fapte 
eroice a poporului rus în timpul 
războiului d|n 1812.

In dimineața aceleiași zile, pe 
cîmpia Borodino la 125 km vest 
de Moscova, acolo unde cu un 
secol și jumătate în urmă a fost 
spulberată legenda invincibilității

armatei lui Napoleon, a avut loc 
o festivitate populară închinată 
împlinirii a 150 de ani de la 
războiul pentru apărarea pafriei 
din 1812.

La miting au luat cuvîntul acad. 
Evgheni Jukov, mareșalul Nikolai 
Krîlov, comandantul trupelor din 
regiunea militară Moscova, scriito
rul Leonid Sobolev, generalul Le- 
liușenko, de două ori Erou al Uni
unii Sovietice, care în anul 1941 a 
comandat armata care a apărat 
pozițiile din apropiere de Boro
dino, și alții.

In aceeași zi a avut loc deschi
derea festivă a panoramei restau
rate a pictorului Franf Alexeevici 
Rubo „Lupta de la Borodino“. 
Panorama a fost deschisă de Eka
terina Furțeva, ministrul culturii al 
U.R.S.S.

i
RIO De JANEIRO 18 (Ager

pres). — La 17 octombrie s-a 
încheiat numărătoarea voturi
lor în statul Guanabara, care 
cuprinde și orașul Rio de Ja- 
neiro, cu prilejul alegerilor 
parțiale din Brazilia. „Faptul 
cel mai important al consultă
rii alegătorilor — transmite a- 
genția France Presse — este 
eșecul încercat de guvernatorul 
statului, Carlos Lacerda, cam
pion al anticomunismului, 
care nu a reușit să obțină ale
gerea candidatului său în Se
nat și nici a candidatului său 
în postul de viceguvernator. 
Un alt fapt marcant — adaugă 
agenția — este numărul sufra
giilor obținute de Leonel Bri- 
zola, guvernatorul statului Rio 
Grande do Sul, care dispune 
acum de un mandat de depu
tat federal în statul Guana
bara.

In ansamblu — scrie France 
Presse — s-a înregistrat o vic
torie netă a forțelor de stingă. 
Alianța dintre 
di și partidul 
ținut 11 locuri 
derală față de
înainte, partidul conservator 
de centru își menține cele șase 
locuri, iar „Frontul popular" 
a obținut trei locuri de depu- 
tați.

partidul Mun- 
Socialist a ob- 
în Camera fe- 
șase cite avea

I 
I
I
J

Corespondență din Moscova

STUDIOURILE
GINEMATOGRAEICE SOVIETICE

nvitîndu-vă la a- 
ceastă călătorie 
prin studiourile ci
nematografice so
vietice, aș vrea 
de la bun început 
să vă prezint o

concluzie care se impune de 
la sine: în filmele anului 1962 
și în cele intrate în produc
ție se remarcă o prezență 
foarte activă a tinereții.

Și filmele care au pornit 
de la „Zboară cocorii” — după 
cum mărturisea recent cunos
cutul regizor Serghei Ghera- 
simov, au vorbit despre viața 
omului sovietic, despre tine
rețea ei.

Să pornim deci prin stu
diouri pentru a afla noutățile 
despre viitoarele filme. în 
centrul atenției opiniei publice 
din U.R.S.S. rămîne desigur 
realizarea filmului lui Serghei 
Bondarciuk „Război și pace”. 
Filmările secvențelor care s-au 
desfășurat în incinta mănăs
tirii „Novo debicii” din Mos
cova au luat sfîrșit. Echipa de 
filmare și-a mutat sediul în 
apropiere de capitala sovieti
că, în satul Bogoslovski. O tî- 
nără balerină din Leningrad 
interpretînd unul din cele mai 
grele roluri, cel al Natașei 
Rostova a început să turneze 
primele cadre

La ,'' 
recent o 
— Cuba", 
tui film aparține tînărului 
poet Evgheni Eftușenko și li
teratului cubanez Enrico Bar-

din viața ei. 
.Mosfilm“ a apărut 

nouă echipă „Eu 
Scenariul aces-

nes. Operator este veșnicul 
tînăr „vînător de imagini” 
Serghei Urusevski, iar regia 
este semnată de Mihail Kala- 
tozov. Acțiunea acestei copro
ducții sovieto-cubaneze se pe
trece în ajunul revoluției 
cubane. Eroul filmului, este un 
tînăr care găsește în sine for
ța să lupte pentru adevăr, 
pentru viitorul Cubei. Tema 
cubană a găsit oglindire și în 
noul film artistic „Nuvela cu
bană” recent prezentat de te
leviziunea sovietică. Vă amin
tiți probabil de cunoscuta 
trilogie a lui Maxim în care 
eroul revoluției, interpretat cu 
măiestrie de Boris Cirkov, în
truchipează forța clasei mun
citoare ruse. Pe eroul noului 
film îl cheamă Maximo 
niandez. Așadar, tizul 
Maxim. Și asemănarea nu 
întîmplătoare. La fel ca 
Maxim, Maximo este numit 
imediat după revoluție direc
torul băncii Cubei. Rolurile 
principale sînt interpretate de 
doi cunoscuți actori sovietici, 
artistul poporului Lev Sverd- 
lin în rolul lui Maximo revo
luționarul, plin de dragoste 
pentru om, și artistul emerit 
Vasili Iakut în rolul funcțio
narului Roberto Martinez care 
se află în fața dilemei: să-i 
ajute pe foștii stăpîni, sau să 
pornească în pas cu poporul 
revoluționar.

Scurta prezentare a acestui 
film o închei aici pentru ca să 
putem face cunoștință și cu 
planurile altor regizori.

Er- 
lui 

este 
și

Pe Iacov Seghel l-am găsit 
la masa de montaj terminînd 
filmul „Volga” realizat după 
un scenariu semnat de Ejov, 
laureat al Premiului Lenin. 
Un bătrîn căpitan a plecat în 
ultima cursă pe fluviul căruia 
și-a închinat viața. împreună 
cu el pleacă un tînăr absol
vent al școlii de căpitani. 
Drumul lor trece prin orașe 
rusești și se încrucișează cu 
drumurile altor oameni. Re
zumarea subiectului nu dă 
însă prea mult, pentru că sin
tern în fața unui film poem, 
a unei povestiri despre sufle
tul omenesc, despre frumuse
țea naturii ruse. La „Mos- 
film” au mai început lucrările 
pregătitoare pentru turnarea 
filmului „Pădurea rusă” după 
Leonov și au început filmă
rile lung-metrajului artistic 
„Marele drum”, un film în
chinat lui Iaroslav Hașek, au
torul nemuritorului soldat 
Svejk. Un important eveni
ment îl va constitui desigur 
transpunerea cinematografică 
a nemuritoarei. „Tragedii op
timiste” a lui Vsevolod Viș- 
nevski care va avea într-unul 
din rolurile principale pe a- 
preciatul actor Boris Andreev. 
Cîteva cuvinte acum despre 
filmul „Comedia păpușilor” o 
îmbinare de real și fantastic, 
care permite regizorului să 
transforme cu ajutorul bu
nului vrăjitor Mokes în 
păpuși pe toți cei care nu se 
comportă cum trebuie în so
cietate. De aceea și forma

PE SCURT
NEW YORK. — La 18 oc

tombrie, Statele Unite au lan
sat în direcția Lunii nava cos
mică „Ranger-5“. După cum 
relatează agențiile americane 
de informații, această navă 
cosmică avînd o greutate de 
342 kg a fost lansată de la 
Cape Canaveral. Potrivit pla
nurilor, nava cosmică urmea
ză să parcurgă distanța din
tre Pămînt și Lună în 66—72 
ore.

Aceasta este a 5-a navă de 
acest tip din seria navelor 
cosmice lansate pînă în pre
zent. Lansarea primelor 4 
nave cosmice de acest tip s-a 
soldat cu un eșec. Reprezen
tanți ai N.A.S.A. au declarat 
că „Ranger-5“ se află „proba
bil pe traiectoria prevăzută”.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 
Casa prieteniei popoarelor din 
Moscova a avut loc o înfîlnire în
tre membrii Consiliului de condu
cere al Asociației de prietenie so- 
viefo-romînă și un grup de cons
tructori din Onești care au vizi
tat orașele Kiev, Leningrad și 
Moscova. Specialiștii romîni au îm
părtășit impresii culese in timpul 
vizitei pe marile șantiere de cons
trucții de locuințe. In cuvîntul său, 
Alexandr Reabinin, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Sovietu
lui din Moscova, vicepreședinte al

de 
subliniat 
de experiență între

Consiliului
A.P.S.R., a 
schimbului 
specialiștii din cele două țări.

conducere al
importanfa

— Agenția 
International,

NEW YORK.
United Press 
referindu-se la știrea trans
misă de postul de radio Mec
ca, anunță că regele Arabiei 
Saudite a dizolvat guvernul 
și a numit ca nou prim-mi- 
nistru pe fratele 
mic, prințul Feissal.

său mai

CAPE CANAVERAL. — O 
rachetă de tipul „Minuteman" 
a explodat în seara zilei de 
17 octombrie la cîteva se
cunde după ce a fost lansată 
dintr-o rampă subterană de 
la Cape Canaveral. Resturile 
Incandescente ale rachetei au 
căzut pe teritoriul bazei ava- 
riind o rachetă „Jupiter" și 
o rampă de lansare.

ROMA. — Aproape 1 milion 
de muncitori de la uzinele 
metalurgice și constructoare 
de mașini particulare din Ita
lia au declarat la 18 octombrie 
o nouă grevă de trei zile. Gre
viștii cer încheierea unui nou 
contract colectiv pe întreaga 
țară, care să îmbunătățească 
situația lor materială.

„Sovetskaiacitesc...lnfr-o pauză a turnării filmului „Război și pace“. Soldajii lui Napoleon 
Rossia“.

neobișnuită a filmului : inter- 
proți actori și interpreți pă
puși. Tot păpușile sînt 
protagonistele principale ale 
filmului „Starea celestă” care 
prezintă reacția locuitorilor 
„raiului” la pătrunderea în 
Cosmos a oamenilor sovietici.

Filmele pentru copii și ti
neret realizate în ultimii ani 
s-au bucurat de o călduroasă 
primire nu numai din partea 
publicului căruia i-au fost des
tinate, ci și din partea tuturor 
spectatorilor indiferent de 
vîrstă. Alexandr Mitta, (care 
a semnat și regia filmului 
„Prietenul meu Kolka”) lu
crează la un film intitulat 
„Fără frică” : trei băieți găsesc 
pe stradă o mare sumă de 
bani. La început sînt ispitiți 
să-i cheltuiască, dar apoi se 
hotărăsc să-l caute pe cel care 
i-a pierdut. în timpul acestei 
căutări cei trei pionieri sovie
tici trec prin multe întîmplări, 
unele vesele, altele mai triste. 
Este un film despre prietenie, 
despre educarea caracterului, 
despre încrederea în om.

Călătoria noastră 
pie de sfîrșit. 
pune punct 
să ne oprim 
documentare

vrea să vă vorbesc despre 
două dintre ele, consacrate 
Uniunii Sovietice, pe care le 
realizează cineaștii din Mos
cova în colaborare cu cei din 
Republica Democrată Germa
nă și Italia. Este vorba în pri
mul rînd despre lung-metraju] 
„Minunea rusă” a cărui regie 
este semnată de celebrii Ame- 
lie și Andrei Torndayk. Pen
tru găsirea unor secvențe in. 
teresante din trecutul Uniunii 
Sovietice, au fost vizionați 
100 000 metri de material de 
arhivă. în Siberia, Kazahstan, 
Uralul de sud, Bratsk și în 
Extremul Orient echipa a fil
mat peste 60.000 de metri. Fil
mul „Minunea rusă”, declară 
unul din autorii lui, va răs
punde la întrebarea omenirii: 
încotro trebuie să ducă dru
mul 
buie

Al
„Ce 
cest
realizat 
lui Gh. Mdivani și V. Concini. 
Titlul filmului vorbește cît 
se pdate de limpede despre 
conținutul lui.

Scriind rîndurile acestei re
latări mi-am amintit de o do
rință pe care șl-o exprimau

nostru ? Pe ce drum tre
să meargă copiii noștri? 
doilea film se numește 

este nou în răsărit”. A- 
documentar artistic este 

pe baza scenariului

se apro- 
Dar nu putem 
relatării fără 
asupra cîtorva 
sovietice. Aș

într-o discuție la casa cineaș
tilor cîțiva cunoscuți realiza
tori sovietici. Mai întîi însă o 
scurtă explicație. Ziarul 
„Komsomolskaia Pravda” a 
inițiat acum cîteva luni o an
chetă „Ce cărți ați lua cu dv. 
în Cosmos ?” Fiecare partici
pant putea numi maximum 10 
titluri. La această anchetă a 
răspuns și cosmonautul Pavel 
Popovici. Parafrazînd această 
interesantă anchetă, cineaștii 
sovietici spuneau că vor să 
facă filme cu care țara lor să 
intre în viitor, în minunata 
societate comunistă, ai cărei 
zori se întrevăd încă de astăzi. 
De fapt, în ultimii ani în ci
nematografia sovietică s-a fă
cut resimțit un serios salt 
calitativ înainte. A crescut 
numărul filmelor produse, 
perspectivele sînt și mai îmbu
curătoare. Recenta hotărîre a 
C.C. al P.C.U.S. care prevede 
îmbunătățirea activității cine
matografiei sovietice, a orga
nizării forțelor artistice a fost 
primită cu deplină aprobare 
de cineaștii sovietici care lea
gă planurile lor de creație de 
traducerea în viață a acestui 
însemnat document de partid.

AL. STARC
Moscova, 18 octombrie 1962
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