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Proletari din toate țările, uniți-vă! U. R s. S.

IN LUPTA PENTRU CALITATE
a montaj, piesele care de-a-lungul 
unei zile de muncă trec prin mîinile 
a sute de muncitori, se regăsesc, se 
îmbină dînd naștere produsului. Aici 
este ultimul examen al calității. După 
ce mîini grijulii vor prinde tăblița cu 
emblema „Vulcan“ București, produ-

Asele vor părăsi uzina, ducînd cu ele în țară și din
colo de hotarele ei, entuziasmul, hărnicia, price
perea dar mai ales înalta răspundere cu care mun
cește acest colectiv.

II cheamă Florea Ivan. Numele său este rostit cu 
mult respect . în secția mecanică-reductori. Mașina 
îl ascultă, i se supune, iar piesele pe care le exe
cută primesc calificativul maxim „foarte bine“. Se
cretul succeselor sale ? Să-i dăm cuvîntul : „Cînd 
încep lucrul am totul la îndemînă, materialul, scu
lele, desenele. Mă consult din vreme cu : maistrul, 
cu colegii, știu precis ce am de făcut. In acest fel 
am posibilitatea să lucrez ritmic, să dau produse

de bună calitate". Mulfi doresc să fie asemeni 
strungarului Florea Ivan. Băiefandrii aceșfia, care 
ascultă atent sfaturile prietenilor lor mai mari, sînt 
proaspeți muncitori. E primul an de producție pen
tru Marin Cristian și Gheorghe Picea, lăcătuși în 
secția mecanică. Primele rezultate sînf strîns le
gate de experiența muncitorului Ion lana pe care 
acesta le-o împărtășește cu multă dragoste.

Să lucrezi mai bine înseamnă să cunoști, iar să 
cunoști înseamnă să înveți mereu pentru ca me
seria, procedeele înaintate să nu prezinte nici o 
faină. Așa gîndesc tinerii Constantin Butoianu din 
secția mecanică, Nicolae Bălășescu din secția ca- 
zangerie II care au găsit un prieten de nădejde 
în cartea tehnică.

E firesc ca Vasile Gheorghiu — controlor tehnic 
de calitate — să fie mulțumit. Ori cît de exigent 
este, produsele executate în secția mecanică în
trunesc calitățile cerute de toate normele do pro- 
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care i-am cunoscut 
la Romanu, în raio
nul Brăila, ne-au 
vorbit despre dra
gostea lor față de 
gospodăria colecti

vă, despre faptul că ei au ajuns 
să înțeleagă profund că „al meu“ 
vine din „al nostru", că dorind 
să trăiești tu mai bine, dorind să 
ai mai multe bunuri materiale 
care să fie ale tale și să-ți îmbo
gățească viața, trebuie să muncești 
pentru întărirea gospodăriei colec
tive, să participi și să dezvolți 
alături de ceilalți colectiviști ave
rea obștească a gospodăriei.

Un inventar sumar al avuției 
obștești îți dă, deobicei, imagi
nea concretă a unei gospodării 
colective.

Multe construcții noi, trainic ri
dicate, multe animale. Pătulele 
mari și magaziile sînt pline. Sa
tul, casele, ogrăzile au acel far
mec de toamnă al bogăției. O 
treime din casele satului sînt con
strucții noi, ridicate în locul ca
selor bătrînești.

Fondul de bază depășește 4

milioane de lei. Numărul de ani. 
male : 964 de capete de bovine 
(erau planificate pentru 1965 — 
900 de capete). Producțiile de ce
reale : a fost 
anul acesta 
de 1 600 de 
tar, dar s-au 
seceta, 1962 
nul de 3 000 de kilograme de po
rumb boabe la hectar a fost și el 
depășit. La struguri gospodăria a 
obținut anul acesta o producție 
record: 16 000 de kg la hectar.

Toate acestea vorbesc tocmai 
despre acel „al nostru" de care 
aminteam la început.

în sfîrșit, iată și părerile preșe
dintelui, pe care l-am găsit cu 
greu și abia a doua zi, Intr-o 
pauză a atîtor treburi foarte ur
gente care se fac acum pe cimp.

— Sînfem acum într-un zor 
mare — spunea dînsul. Dar nu ni 
se pare așa de greu pentru că e 
tocmai momentul cînd strlngem 
bucatele și ne dăm seama că am 
muncit binișor și asta ne aduce 
belșug...

L-am întrebat ceva despre tineri.
— Tinerii — ne-a spus el — sînt

planificată pentru 
o producție medie 
kg de grîu la hec- 

obținut, cu toată 
de kilograme. Pia

pentru noi un sprijin bun. Muncesc 
în toate sectoarele și ne bizuim 
pe ei.

Să începem, așadar, să-i cunoa
ștem pe tineri.

Ne oprim mai întîi aici unde se 
bate porumbul, care este apoi în
cărcat în camione (cîfe sînt, șase ?)

Sînf peste o sută de oameni 
care lucrează aici. Ne apropiem 
de unul dintre ei. Un fînăr voinic 
și de o sănătoasă voie bună.

Antohi Petre. Este unul dintre 
cei mai harnici colectiviști. Mun
cește în brigada a patra. Nu se dă 
nici o dată înlături de la greu. 
Dimpotrivă. Face totul cu o deose

bită pasiune, cu mult simf de răs
pundere. A făcut anul acesta, sin. • 
gur, 400 de zile-muncă.

E utemist. Și cînd afli asta, înțe. 
legi de ce nu ocolește el greul, 
de ce caută locul unde munca lui 
să fie mai folositoare gospodăriei.

Sa mergem mai departe. Un, 
șantier de construcții. Un grajd 
la care ieri încă se fixau grinzile 
— iar azi s-a și așezat țigla pe ju
mătate din acoperiș.

Sus, pe creastă, meșterii Iu. 
Crează atenfi. Cea mai mare parte 
sînt tineri. Am discutat cu unul din 
ei, Lică Ștefan. Lucrează de 7 luni 
la construcfii. De ce l L-a ales 
consiliul de conducere să lucreze 
aici. Aici e nevoie de el, aici lu
crează. A învățat de acum să facă 
toate operațiile care i se cer unui 
cosfrucfor. A învățat pentru că a

fost nevoie și pentru că i-a plăcut. 
Grajdurile trebuiau terminate 
repede. E nevoie. Aici trebuie să 
fie adăpostite multe v.aci de lapte 
care vor intra In iama aceasta In 
producție. Echipa de constructori 
se grăbește.

Sînt în echipă mulți tineri. 
Vasilache Dumitru, Lică Ștefan, 
Dobrică Carabă), Costică Coman, 
Costică Chișcăneanu și elfi cîțiva. 
Toți utemițli, toți veseli și buni la 
treabă.

Te gîndești la ei și încerci să 
deslușești din cuvintele lui Ștefan 
ce anume înseamnă la el înțele. 
gerea lui „al nostru".

La clubul „Side- 
rurgistul” din noul 
oraș muncitoresc 
Hunedoara a fost 
prezentată o gală 
de filme documen
tare 
traj

de scurt me- 
realizate de

studioul „Al. Sa
lila”. Două din fil
mele rulate cu a- 
cest prilej, ilustrînd 
activitatea siderur- 
giștilor, au fost tur
nate în Combinatul

siderurgic Hune
doara. La oțelăriile 
din Hunedoara se 
lucrează în prezent 
la un alt film docu
mentar, intitulat 
„Un transport neo
bișnuit”.

Îmbunătățirea alimentării 
cu energie electrică a Capitalei

■ ■

MIHAI CARANFIL

în Capitală se fac noi lu
crări pentru îmbunătățirea în 
continuare a alimentării cu 
energie electrică a orașului. 
Printre altele, au fost constru
ite încă 14 stații de transfor-

mare a energiei, dintre care 
unele în cartierele noi. Pe 
străzile Academiei, Armenea
scă, Ianculul, Șoseaua Arma
tei Sovietice și altele au fost 
executate reamenajări în re
țelele de joasă tensiune.

a lansat
o racheta

cosmică
in direcția 

planetei Marte
Comunicat TASS

MOSCOVA 1 (Agerpres). -» 
TASS transmite :

La 1 noiembrie Uniunea 
Sovietică a lansat o rachetă 
cosmică în direcția planetei 
Marte.

PENTRU PRIMA DATĂ SE 
EFECTUEAZĂ LANSAREA 
UNEI RACHETE IN DIREC
ȚIA PLANETEI MARTE.

Ultima treaptă a rachetei 
purtătoare de un tip perfec
ționat a plasat pe o orbită 
intermediară un satelit arti
ficial greu ai Pămîntuiui de 
pe bordul căruia a fost lan
sată o rachetă cosmică cu tra
iectoria spre planeta Marte.

Pe bordul rachetei cosmice 
este instalată STAȚIA AU
TOMATĂ INTERPLANETA- 
RÄ „MARTE-1“, CU O GREU
TATE DE 893,5 KG.

Zborul stației interplane
tare „Marte-1“ pînă la pla
neta Marte se va efectua în 
peste șapte luni.

Principalele sarcini ale 
stației automate

— Efectuarea 
de lungă durată 
cosmic în cadrul 
planeta Marte ;

— Stabilirea 
lor cosmice interplanetare ;

— Fotografierea planetei Mar
te cu transmiterea ulterioară pe 
Pămînt, prin canale radio, a fo
tografiilor suprafeței planetei 
Marte ;

— Conectarea aparaturii tele- 
metrice, de măsurători și știin
țifice se efectuează automat, în 
conformitate cu programul de 
zbor și potrivit unor comenzi prin 
radio, de pe Pămînt.

Urmărirea zborului stației au
tomate, determinarea parametri
lor traiectoriei ei, recep)ionarea 
pe Pămînt a informațiilor științi
fice se efectuează de către un 
complex special pentru măsură" 
tori și de un centru de radioco- 
municatii cosmice la distante foar
te mari.

Rezultatele preliminare ale stu
dierii informațiilor despre măsu
rători, efectuate de Centrul de 
coordonare și calcul au arătat că 
deplasarea stafiei automate „Mar
te-1“ se efectuează pe o traiec
torie apropiată de cea stabilită 
prin calcul. In ziua de 2 noiem
brie, la ora 10, (ora Moscovei), 
stafia se va afla la o distantă de 
237 000 km de Pămînt, deasupra 
unui punct al scoarfei terestre 
avînd coordonatele 37 grade lon
gitudine vestică și 48 de grade 
latitudine nordică.

ÎNTREAGA APARATURĂ INSTA
LATĂ PE BORDUL STAȚIEI AUTO
MATE „MARTE-1“ FUNCȚIONEA
ZĂ NORMAL.

Lansarea stafiei automate in
terplanetare „Marte-, 1 “ constituie 
o nouă etapă în studierea spa

hiului cosmic și a planetelor sis.

lansării 
„Marte-1“ sînt: 
unor cercetări 
asupra spațiului 
unui zbor spre

radiocomunicafii-

căsătoriilor

ca niște 
gul unui 
pilărie 
In

u vom spune nici 
o noutate afirmînd 
că sînt momente 
atît de intens emo
ționale în viața oa
menilor, îneît mulți 
și le imaginează

borne fixate de-a lun- 
drum ce duce din co- 

spre vîrstele de aur. 
între momentele de maxi
mă fericire de acest fel, locul 
cel mai impor
tant, concentra
rea de maximă 
bucurie și de vi
sare, de dragos
te și vibrație o 
cuprinde 
căsătoriei.
mente — 
seazs ca 
frumos ca

I a toate acestea 
tovarășii de la Sfatul popular 
Sibiu atunci cînd au hotarît ca, 
în locul fostului oficiu de stare 
civilă, să amenajeze un mic 
„palat al căsătoriilor”. N-a tre
buit mare lucru pentru Ca— în 
locui unei atmosfere rigide, can- 
celărești, cum exista în trecut 
aici — să se creeze un mic, dar 
adevărat palat al fericirii. îna
inte de a intra în sala de ofici
ere, și-au zis tovarășii de la sfat, 
nunii, părinții, prietenii, și ru
dele lor se întîlnesc, se felicită, 
și dăruiesc flori celor tineri. 
Le-au repartizat o sală anu
me — un adevărat salon- pe care 
l-au mobilat elegant. Canapele, 
fotolii, plușuri și tapiserii multi
colore, tablouri și draperii luxoa
se. N-a fost uitată oglinda pentru 
mireasă (unde ați văzut mireasă 
care, înainte de a intra la ofițe
rul stării civile, să nu se privea
scă în oglindă ?) , n-a fost uitată 
muzica (un aparat de radio ul
tramodern transmite în perma-

clipa
Real-

și fetele , 
acest momërit să fié 
o clipă de basm.

s-au gîndit

și băieții vi-

Plantări
în regiunea Ba

nat a început plan
tarea pomilor fruc
tiferi. Gospodăriile 
agricole de stat și 
gospodăriile colecti
ve din această re
giune s-au pregătit 
să planteze în toam-

nență o melodie veselă). N-au 
fost uitate nici alte mici amă
nunte : posibilitatea de a cum
păra flori, dulciuri, posibilitatea 
de a face o fotografie. Un album 
special se completează zi de zi: 
în el sînt fixate fotografiile fie
cărei perechi de tineri căsătoriți 
la oficiul stării civile din Sibiu. 
Dar nu numai în acest salon 
este totul plăcut, ci și în salonul 
unde are loc, de fapt, oficierea 

căsătoriei. Atra
ge atenția ținuta 
îngrijită a ofițe
rului stării civi
le —■ îmbrăcat 
în haine elegan
te, de 
închisă,

culoare 
modul 

cu tine-primitor în care discută 
rii care se căsătoresc.

Toate aceste mici amănunte 
sporesc fericirea tinerelor perechi 
care se prezintă în fața ofițeru
lui stării civile din Sibiu. Cum se 
prezintă lucrurile în alte părți ?

Să facem o vizită și la Sfatul 
popular din orașul Brașov. Fără 
îndoială și aici clipa căsătoriei 
e însoțită de bucuria firească. 
Sînt însă și amănunte care stîn- 
jenesc. Anticamera destinată în- 
tîlnirii tinerilor perechi cu rude
le și prietenii e mică și mai are 
și alte destinații (în ea își des
fășoară activitatea și cîțiva func
ționari ai sfatului). Veselia, exu
beranța trebuie — vrînd 
nevrînd — să fie reținute ; oa
menii lucrează ! Lipsesc și multe 
alte mici amănunte de natură să 
îmbogățească frumusețea clipelor 
petrecute aici. Dar și mai neplă
cut este faptul că aici ofițerii 
stării civile se prezintă în fața

MARIA SUDITU
EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

de pomi fructiferi
na aceasta pomi 
fructiferi pe 2 700 
de ha. Livezile sînt 
extinse îndeosebi în 
cunoscutele bazine 
legumicole din ra
ioanele Caransebeș, 
Lipova, Ora vița și 
Lugoj.

Cu plantările ce 
se fac în toamnă, 
suprafața livezilor 
din regiunea Banat 
crește anul acesta 
cu 4 765 de hectare.

(Agerpres)

(Continuare în pag. a 4-a)

Fiecare rînd scris pe hîrtie re
prezintă o părticică din cuvîn- 
iul, din prestigiul și onoarea 
detașamentului.: Angajamentul 
pionieresc se naște, astfel, sub 

semnul acestei răspunderi.

Orchestra „Miorița" a Filar
monicii „Gh. Dima" din Bra
șov a dat recent un concert de 
muzică populară romînească și 
sovietică pentru muncitorii fa
bricii de stofe fine „Partizanul 
roșu“ din Brașov. Concertul 
dirijat de Gheorghe Constan- 
tinescu s-a bucurat de un fru
mos succes.

în acest an membrii orches
trei „Miorița“ au mai fost oas
peții colectiviștilor din 
Hălchiu, Sînpetru, 
din alte comune 
regiunii, unde au 
200 de spectacole,
concerte au asistat 
46 000 spectatori.

Bód, 
Godlea și 

și sate ale 
dat peste 
La aceste 

aproape

n anotimpul în 
care holdele . , dau 
în pîrg se pare că 
marea a năvălit 
peste țărmuri, tre- 
cînd peste Dobro
gea. Pămîntul cu

aspect de peninsulă devine el 
însuși o mare, dar o mare de 
aur. mai frumoasă și mai bo- 
gată decît toate mările de pe 
pămînt. Cit vezi cu ochii, de 
la un orizont la altul, valuri
le de grîu unduiesc în vînt. 
etalîndu-și măreția fără ase
mănare.

In anotimpul cînd pluguri
le remorcate de tractoare răs
toarnă brazde adinei, Dobro
gea pare o mare de pămînt 
negru, un ogor nesfîrșit.

In anotimpul în care viile 
încep să se coacă și pomii își 
apleacă crengile pline 
Dobrogea e o grădină 
înconjurată de mare, 
năre și de orizont.

Aspectul de mare al Dobro
gei e astăzi plauzibil și din 
alt punct de vedere. Dealurile 
care se succed pe tot caprin-

de rod, 
imensă, 
do Du-

Noi articole 
pentru sport

La propunerile sportivilor, 
colectivul întreprinderii de 
materiale sportive din Reghin 
a introdus recent în fabricație 
noi modele de bocanci im
permeabili cu talpă de cau
ciuc, pentru turiști, bocanci 
pentru sky, precum și cisme 
din piele de box pentru moto- 
cicliști. Pentru fotbaliști s-au 
pregătit modele de ghete mai 
ușoare și mai flexibile.

în Editura politică
a apărut :

V. I. LENIN 
Opere complete, 

voi. 11

Jucate
TOT!

TINERII
ÎNVAȚĂ

Cu prilejul zilei de 26 octombrie — Ziua națională a Iranului, 
președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a trimis o telegramă de felicitare șahului Ira
nului, Mohamed Reza Pahlevi.

în telegrama de răspuns, șahul Iranului mulțumește pentru 
felicitările primite, exprimînd la rândul său călduroase urări 
de fericire personală președintelui Consiliului de Stat, precum 
și urări de prosperitate poporului romîn.

sul acesta par niște talazuri 
încremenite de milenii, iar 
satele presărate din loc în loc, 
noaptea devin adevărate co
răbii cu toate luminile aprin
se la bord. Electrificarea dă 
un farmec deosebit- acestui 
peisaj măreț și fantastic. Co
răbii de lumină, așa par as
tăzi cele 240 de sate electrifi
cate ale Dobrogei.

Povestea Dobrogei îți amin
tește de povestea cenușăresei 
care odinioară era vitregită 
de toate bucuriile vieții. Soa
rele ardea vara și ultimul fir 
de iarbă de pe coclauri, iar 
în toate celelalte anotimpuri 
stăpînul absolut al întinderi
lor de pămînt, al stepei, erau 
viaturile nordului. „Dobroge 
țară bogată, bate vînt și crește 
piatră“, așa o caracterizau 
țăranii în poeziile meșteșugite 
de ei. Pînă acum 17 ani nu 
s-au cules recolte mai mari 
de 300—400 kg grîu la hectar. 
Oamenii arau peticele de pă
mînt cu unelte rudimentare și 
așteptau ca natura aspră a 
stepei să se îndure cu cîțiva

stropi de ploaie. Aici mai 
mult ca ori unde apa avea 
valoarea aurului. Geo Bogza, 
care a cutreierat-o înaintea 

■ celui de al doilea război mon
dial, scotea în relief parale
lismul dintre sărăcia coclauri- 
lor pe care soarele omora și 
ultimul fir de iarbă, și cea a

tă. Pentru că Dobrogea, ca 
de altfel întreaga țară, nu 
aparținea celor care munceau 
pămîntul, ci stăpînilor. Pămîn- 
turile de stepă erau ale lor, 

■ pe dealuri pășteau turmele 
lor, în bălți și în Deltă stăpî- 
neau ei. Aproape jumătate 
din suprafața arabilă a Do-

Dobrogea (D
oamenilor pentru care cea mai 
delicioasă mâncare 
strop de lapte de capră 
care pisau o mină 
iute. O savurau 
cei care aveau 
animal care în 
se mulțumea cu 
cinilor. Peste vitregiile naturii 
se așternea exploatarea crun-

era un 
în 

de ardei 
însă numai 

o capră — 
loc de iarbă 
frunza mără-

brogei era stăpînită de moșieri 
și chiaburi. Aici în. Dobrogea 
pînă la sfîrșitul ultimului răz
boi mondial nu erau decît 119 
tractoare. Țăranii, adică grosul 

populației, aveau foarte puțin 
pămînt. Doar 14 la sută din 
numărul gospodăriilor țără
nești aveau de la unul la trei 
hectare de pămînt. Restul ță-

rănilor — un hectar sau cîți- 
va ari de pămînt.

Intr-o carte monografică 
despre Dobrogea tipărită în 
1928 la Editura „Cultura Na
țională“ se dă ca exemplu in
ventarul mobil și imobil al 
unui fost moșier din Peștera. 
Acesta avea : 2 400 ha de pă- 
mînț, 4 grajduri de vite, o 
moară cu valțuri, un atelier 
de fierărie, o cășărie, 84 de 
boi, 75 de vaci, 1 800 oi, 80 de 
cai, 35 porci, 300 păsări. Mai 
avea și 4 tractoare, 4 batoze, 
24 pluguri, 6 semănători, 2 
trăsuri, un automobil etc.

Iată și un alt exemplu ex
tras din- aceeași carte. Săteanul 

O. C. din comuna Techirghiol 
„cultivă anual două hectare 
și jumătate pînă la trei hec
tare. Unelte agricole nu po
sedă, se împrumută de la ru
de și vecini. Are două sape în 
valoare de 60 de lei“. Dar el 
făcea parte din cei 14 la sută, 
țărani care aveau de la 1 pînă 
la 3 hectare și se putea con
sidera cât de cît fericit. Erau 
insă mii de țărani care n-a-

veau nimic și care munceau 
pînă la extenuarea totală pe 
pămînturile chiaburești și 
moșierești. Cum trăiau acești 
oameni ?

—Cînd venea iarna, ne bles
temam ceasul în care ne-am 
născut — povestea un țăran 
bătrîn din comuna Dobromir. 
Rupți de foame, doborîți de 
frig, umblam cu ciurul după 
mălai pe la chiaburi. Și pen
tru un ciur de mălai (gustul 
pîinii nu-l știam) ne îndato
ram să lucrăm pe pămîntul 
chiaburilor. Peticele noastre 
de pămînt rămâneau pline de 
buruieni și ciulini. Mulți din
tre noi își luau lumea în cap 
și plecau aiurea în convoaie. 
Dar peste tot aceeași mizerie: 
exploatare cruntă, foamete 
și boală...

Pentru cei mulți era o via
ță înfiorătoare sub toate as
pectele.

GEORGE MIHÄESCU

(Continuare în pag. a 4-a)



GHEORGHE ADAMESCU-BUCU- 
REȘTI. Radioastronomia este in
tr-adevăr unul din cele mai pasio
nante domenii ale știinfei contem
porane. Această nouă știinjă are 
un rol covirșitor în cunoașterea 
Cosmosului de căire om. Radia, 
(iile hertziene, invizibile pentru 
ochii omului, reușesc să ne aducă 
informafii extrem de prefioase 
despre Univers, adesea chiar din 
regiuni din care nu ne parvine 
nici măcar o rază de lumină.

în cartea dr. V. Nadolschi 
„Vorbește Cosmosul”, apărută zi
lele trecute în Colecfia Consiliului 
pentru răspîndirea cunoștinfelor 

cultural-știinjifice, pofi găsi o sumej 
denie de amănunte cu privire la 
rolul radioastronomiei.

ILIE FRĂȚILĂ - ORADEA, lată 
trei.cărji: „Rachetele sovietice 
cuceresc Cosmosul" de ing. I. 
Pascaru ; „Motoarele cu reacție și 
utilizările lor” de ing. I. Pascaru 
și ing. D. Andreescu ; „Stații inter
planetare" de ing. I. Pascaru și 
ing. D. Andreescu — recent apă
rute în colecțiile de popularizare 
a știin|ei ale Editurii științifice, în 
care vei găsi un răspuns complet, 
pe înfelesul acelora care nu au 
prea multe cunoștinfe matematice,

cu privire la problemele de astro
nautica ce te interesează.

ION ANTON - PETROȘANI. 
Metoda sovietică Sapajnikov este, 
într-adevăr, una din metodele 
moderne de control a calității 
produselor în industria minieră.

După această metodă, descrisă 
în cartea inginerilor I. Malek și 
Gh. Preda — „Metode moderne 

de control al calității produselor”, 
se supune cocsificării într-un creu
zet pină la 730° C, o cantitate 
precisă de huilă ; în timpul încăl
zirii, de la circa 320° C huilele 
intră în stare de fuziune păstoasă. 
Cocsificarea, respectiv formarea 
zonei de fuziune păstoasă, are loc 
progresiv, de la fundul creuze
tului, spre suprafața sa. In mo
mentul cînd în straturile inferioare 
se depășește temperatura de 

circa 450° C, pasta de huilă se 
întărește, trecînd în semicocs. 
Grosimea zonei de plastifiere de
pinde de calitatea cărbunelui fo
losit și de temperatura la care se 
lucrează.

In urma determinării grosimii 
zonei de plastifiere, pentru un 
număr mare de probe s-a stabilit 
că posibilitățile de cocsificare sînf 
cu atît mai bune, cu cît grosimea 
acestei zone este mai mare.

Stabilirea grosimii zonei se face 
la intervale egale de timp, cu a- 
jutorul unui aparat special.

După determinarea celor două 
valori, grosimea maximă și con
centrația zoriși ecran (sau zonă 
de plastifiere), se citește direct 
calitatea de cocsificare a huriei 
cercetate folosind niște grafice în
tocmite de autor pe baza expe
rimentărilor efectuate.

VLAD ȘTĂNESCU—CISNÂDIE. 
Ai auzit de sistemele urmăritoare 
și vrei să afli ce sînt ele. La baza 
automatizării unor procese de 
producție stau sistemele urmări
toare prin care se înțeleg de fapt 
anumite, dispozitive ce efectuează 
în fot timpul funcționării lor o 
comparație între valoarea unei a- 
numite mărimi de reglare, care 
apare în procesele fizice, chimice 
sau tehnice, cu altă mărime de 
reglare, necesară bunei funcționări 
a proceselor tehnologice, cum ar 
fi parametrii tehnici : temperatură, 
nivel, debit, viteză etc. Această 
comparație se realizează în ele

mentul de măsură cu ajutorul unei 
relații cibernetice denumită legă
tură inversă negativă, ceea ce în
seamnă că diferența rezultată din 
compararea celor două valori — 
existentă și necesară — constituie 
un semnal de comandă, care rea
duce la normal funcționarea pro
ceselor tehnologice. In general, 
un sistem urmăritor este un sistem 
în circuit închis care comandă un 
proces după un anurnit program 
de funcționare. Tehnica modernă 
utilizează diferite sistem® urmări
toare printre care se numără cele 
electromecanice, electrohidraulice, 
pneumohidraulice și electronice.

CENTENAR GEOLOGIC
Zilele acestea geologii din 

(ara noastră au aniversat un 
important eveniment — îm
plinirea a 100 de ani de la 
publioarea celei dinții lucrări 
originale romînești de geolo
gie. Colaboratorul nostru, 
Teofil Roii, s-a adresat tov. 
prof. univ. dr. MILTIADE FI- 
LIPESCU, director al Institu
tului geologic, cu rugămintea 
de a prezenta un scurt isto
ric al activității geologice des
fășurate în țara noastră.

Pină în anul 1860, informa
țiile geologice despre țara 
noastră se datorau unor călă
tori și geologi străini. De abia 
în urma înființării Universi
tății din Iași, în 1860 și a 
celei din București în 1864, 
la care iau ființă catedre de 
geologie, mineralogie și pale
ontologie începe activitatea de 
cercetare geologică și în țara 
noastră. Astfel, la Lași, Gri- 
gore Cobălcescu, considerat 
părintele geologiei romînești, 
desfășoară o intensă activitate 
științifică ceea ce-i permite ca

prof. univ. dr. Miltiade Filipescu
prorector al Universității din București, 

director al Institutului Geologic

în multe din orașele Uniunii So
vietice zeci de oameni de știință 
tși dedică toate forțele pentru un 
continuu progres a| ciberneticii, 
în foto : La centrul de calcul al 
Academiei de Științe a R.S.S.

Lituaniene.

Foto : TASS-MOSCOVA’

în anul 1862 să publice prima 
lucrare originală de geologie 
intitulată: „Calcanul de la 
Răpldea“, de la a cărei apari
ție s-a împlinit un secol.

Alături de activitatea des
fășurată de Grigore Cobălces
cu la Iași și la București, la 
catedra de geologie, mineralo
gie și paleontologie, condusă 
de Gr. Ștefănescu, sînt inițiate 
cercetări geologice, printre 
care unele au un vădit carac
ter practic. în anul 1906 ia 
ființă Institutul geologic al 
României.

Totuși, despre o activitate 
științifică și practică de mari 
proporții pe tărîmul geologiei 
nu se poate vorbi decît în anii 
puterii populare cînd începe 
reorganizarea acestei. Paralel 
cu valorificarea moștenirii îna
intașilor geologiei romînești 
datorită grijii partidului și gu-

vernului, încep să se desfă
șoare ample lucrări de pros
pectare geologică, la care 
participă mai multe institute 
de cercetări științifice, insti
tuții de învățământ superior 
și o serie de întreprinderi de 
prospecțiuni geologice.

Paralel cu creșterea volu
mului activității geologice în
cep să fie folosite metode din 
ce în ce mai noi și mai per
fecționate de prospectare și de 
determinare a vîrstei rocilor, 
sau a formațiunilor geologice. 
Printre aceste metode aplica
te cu succes în țara noastră 
se numără, în primul rind, cele 
geofizice. Ele sînt completate 
prin cercetări geochimice și 
radiometrice, iar în ultimul 
timp, în scopul determinării 
mai exacte a vîrstei absolute 
a rocilor, au început să se 
aplice metodele radiogenice

NOU
Săpături arheologice

Ca în fiecare an, și în vara 
aceasta arheologii clujeni au 
desfășurat o vastă campanie 

arheologică.
Dintre rezultatele săpăturilor e- 

fectuate în interiorul arcului car
patic, amintim cîteva, în ordinea 
lor cronologică. Pentru epoca neo
litică, constituie o problemă cen
trală, în prezent, lămurirea cera
micii pictate de tip Petrești, iden
tificată, printre altele, la Noșlac 
(raionul Aiud) și la Cuci (raionul 
Luduș).

Așezări mari fortificate din a- 
ceastă perioadă au fost dezvelite 
lingă Huedin, la Sărățel (raionul 
Bistrița), la Șeica-Mică' (raionul 
Mediaș) și la Someșul Mare, chiar 
în apropierea Clujului.

Traiul populației băștinașe, al da
cilor, a fost urmărit ca în anii 
trecuți, dar cu o amploare deose
bită în cetățile dacice din munții 
Orăștiei, la care se adaugă lu
crările arheologice în cîteva cetăți 
dacice descoperite în ultimii ani, ca 
cea de la Piatra Craivii, lîngă Alba 
Iulia, și cea de la Tilișca, lîngă 
Sibiu. Săpăturile efectuate la Tiliș
ca sînt pe cale de a scoate la lu
mină un important centru politic, 
economic și militar dacic din su
dul Transilvaniei.

Așezări ale populației băștinașe 
din timpul ocupației romane au 
fost cercetate la Obreja (raionul 
Alba Iulia) șl la Cristești (Tg. Mu
reș).

Din perioada intervalului de 
timp al mileniului I e.n. a fost 
cercetat întinsul cimitir de inhu- 
mație din sec. VII e.n. de la Noș
lac.

Aceste scurte informații amintesc 
doar cîteva dintre rezultatele cer
cetărilor. Materialul dezgropat este 
în atenția specialiștilor și va per
mite concluzii științifice deosebit 
de valoroase.

GIIEORGHE BUȘ 
student, Facultatea 

de Filozotie-lstorie-Cluj

Instrument de măsură 
de mare precizie

La Fabrica optică din Varșovia 
a fost construit un optimetru cu 
proiecție care pune în evidență 
diferențe de dimensiuni la piese 
cu o precizie ce ajunge Ia un 
micron. Obiectul măsurat este pus 
sub optimetru și pe un ecran spe
cial se citește rezultatul măsură
torii.

Noile instrumente vor găsi o 
largă folosire în mecanica de pre
cizie și în industria constructoare 
de mașini.

NOU

Automatica sovietică
Prof. univ. Edmond Nicolau

ontinuînd o veche tradiție științifică și tehnică, Uni
unea Sovietică se afirmă pe plan mondial pe primul loc 
atît în ceea cc privește bazele teoretice ale automaticii, 
cît și automatizările industriale.

în ceea ce privește automatizările industriale, în 
etapa actuală în Uniunea Sovietică se remarcă utiliza
rea pe scară tot mai largă și direct în producție a 

dispozitivelor cibernetice.
Grație calculatoarelor electronice de cele mai variate tipuri con

structive, grație nenumăratelor aparate electronice de măsurat, a 
devenit astăzi posibil ca să se treacă la automatizarea complexă și 
optimală a unor Tăbliei întregi.

E cazul să facem aci o mică digresiune în istoria automaticii. La 
început, imitarea ^.activității omului eau a animalelor a constituit 
scopul priihçjor te«'«Ulterior s*a trecut la realizarea unor
instalații îii caré automatele comandau după un program fix desfă
șurarea uiiîii proces mereu identic : războaiele de țesut mecanice 
sînt un exemplu în această direcție. Acest principiu al reglajului 
rigid, după cum se numește el, s-a aplicat un timp și în alte sec
toare. Dar dezvoltarea impetuoasă a industriei moderne —• în special 
în sectorul chimic — a arătat că nu acest tip de reglaj este cel mai 
indicat, în adevăr, în timp ce la războiul de țesut sosește mereu 
aceeași calitate de fire și se urmărește obținerea unei țesături cu un 
anumit model bine determinat, în instalațiile chimice întîlnim sub
stanțele care nu au întotdeauna același grad de puritate. Mai mult, 
cantitatea de căldură degajată în reacțiile chimice nu poate fi tot
deauna pxecalculată cu precizie. De aci s-a ivit necesitatea intro
ducerii unui reglaj adaptiv, unui sistem automat care în perma
nență să se adapteze la situația existentă. S-a ajuns astfel la așa- 
numitele sisteme optimale, care în permanență se autoreglează pen
tru ca funcționarea instalației să fie optimă.

în-afată* de acesta, în ultimul timp instalațiile automate sînt proiec
tate astfel îneît ele să îndeplinească condiții lot mai severe în ceea 
ce privește precizia și rapiditatea de funcționare.

în cadrul Institutului de automatică și telemecanică din Moscova, 
au fost date o serie de soluții fundamentale în ceea ce privește sis
temele optime. Pe baza acestor soluții s-au creat noi tipuri de regu
latoare automate, noi tipuri de servomécanisme și numeroase alte 
instalații tehnice.

în același institut, s-au extins metodele elaborate de acad. Pon- 
treaghin și Ia alte tipuri de sisteme întîlnite în practică. Astfel, în 
timp ce studiile inițiale priveau numai instalațiile la care distanțele 
dintre punctul de comandă, și obiectele comandate sînt relativ mici, 
în ultimul timp s-au dat metode de proiectare și pentru instalațiile 
la care aceste distanțe sînt mari, deci intervin întîrzieri în circulația

informației. Ca exemplu de sistem optimal realizat pe baza acestor 
noi principii, se poate cita cuptorul continuu pentru încălzirea semi
fabricatelor în vederea laminării, din cadrul combinatului din Magni- 
togorsk.

O particularitate a acestui sistem stă în aceea că, pentru prima 
dată în tehnica sistemelor automate, s-a creat o instalație a cărei 
funcționare este determinată de distribuția în spațiu a instalației. 
S-a realizat astfel un sistem de comandă principial nou, care va 
permite automatizarea optimală a unor procese foarte variate ca : 
prelucrarea materialelor pulverulente, elaborarea fontei în fur
nale etc.

In Uniunea Sovietică cercetările teoretice în domeniul automaticii 
se aplică imediat în producție. Amintim în această direcție comanda 
cu ajutorul complexului electronic „Sirius” a agregatelor de mare 
putere din centralele termoelectrice, ca și de dispozitivele electro
nice de dispecerizare prezentate cu alt prilej.

Prin introducerea tehnicii electronice în marile uzine, devine posi
bilă o automatizare mai eficientă. Astfel, sistemele electronice sem
nalizează la timp eventualele deranjamente ale mașinilor, lipsa de 
material în unele secții etc. Introducînd acest sistem centralizat de 
urmărire a producției, la o fabrică de încălțăminte din Leningrad, 
la care benzile rulante au o lungime de 16 km, s-a ajuns Ia pro
ducția zilnică de 75 000 perechi încălțăminte.

Mijloace similare se întrebuințează în automatizarea transportu
rilor, în exploatările miniere.

Legată de aceasta apare problema automatizării muncilor de pla
nificare în general, și în transporturi, în particular. Prin rezolvarea 
automată în acest an — cu ajutorul calculatoarelor — a problemei 
transportului sfeclei de zahăr de la centrele de colectare la fabrici, 
8-au făcut mari economii. Actualmente problema automatizării mun
cilor de planificare este studiată din ce în ce mai mult în Uniunea 
Sovietică. De asemenea, trebuie să menționăm că în ultimul timp 
automatizarea se extinde și în domeniul agriculturii.

Din aceste cîteva exemple menționate ca și din prezentarea prin
cipalelor direcții de cercetare ale automaticii sovietice, rezultă clar 
că în domeniul automatizării Uniunea Sovietică se situează pe pri
mul loc în lume.

Mașini pentru industria chimică, produse în R. S. Cehoslovacă.
Foto : C.T.K.-PRAGA

La Institutul de energetică 
al Academiei R.P.R.

Foto : AGERPRES
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PREEUIRI imiAJIOMLE
O serie întreagă de tehnici 

de cercetare sau industri
ale sînt astăzi de neconceput 
fără tehnica vidului — ne-a 
declarat într-o recentă con
vorbire, prof. FLORIN CIO- 
RESCU, director adjunct ști
ințific al Institutului de fizică 
atomică.

Ultimul congres internațio
nal de specialitate a precizat 
că în întreaga lume 1500 000 
de persoane se ocupă de teh
nica vidului. In rîndul acesto
ra se află și mănunchiul tine
rilor „vidiști" de la Institutul 
de fizică atomică.

Cele mai noi lucrări efec
tuate în colectivul de tehnica 
vidului au fost prezentate la 
Conferința cehoslovacă de e- 
lectronică.

între altele — a arătat prof. 
FLORIN CIORESCU — a fost 
expusă în fața oamenilor de 
știință din nouă țări de către

Prof. univ.
Florin Ciorescu

tînărul fizician G. Comșa o 
comunicare cu privire la așa- 
numita pompă cu titan cu 
pulverizare catodică.

Conferința de electronică de 
la Praga a apreciat și alte rea
lizări obținute de colectivul de 
tehnica vidului de la I.F.A. 
După cum am aflat în cursul 
uneia din ședințe, profesorul 
L. N. Dobrețov de la Institutul 
fizico-tehnic din Leningrad a 
declarat: „Comunicarea „De
pendența de temperatură a lu
crului de ieșire a metalelor fe- 
romagnetice" pe care ne-a pre
zentat-o tînărul nostru coleg 
romîn, reprezintă o lucrare 
foarte fină. Experiențe de a- 
cest gen sînt deosebit de difi
cile și de aceea felicităm pe 
specialiștii romîni pentru re
zultatele obținute 1“

De foarte multe ori se în
tâmplă ca rezultatele obținute 
în cercetarea științifică să nu

ȘTEAPTA
încă din momentul de față, în zorii erei călătoriilor inter

planetare, trebuie să pregătim studiul practic al vieții extra
terestre și să încercăm pe baza unor informații încă foarte 
modeste, să ne imaginăm pe cine putem întîlni pe corpu
rile cerești cele mai apropiate de noi, scrie acad. A. I. Opa
rin într-un articol publicat în revista sovietică „Des nou
velles de Moscou“ din care reproducem cîteva fragmente :

Avem toate motivele să credem 
că, pe vecina noastră Luna, există 
substanțe organice complexe. Con
dițiile actuale de pe Lună sînt 
deosebit de nefavorabile vieții.

Dar în trecut Luna a putut avea 
o atmosferă primitivă și chiar apă 
în stare lichidă. în acea perioa
dă s-au putut Torma polimeri or
ganici. Pe lingă aceasta, un mare 
număr din aceste substanțe au pu

tut fi transportate pe Lună de me
teoriții care cad. Unii autori pre
supun că, prin analogie cu Pă- 
mintul, pe Lună, în perioadele foar
te îndepărtate ale existenței, au 
putut apărea ființe primitive care 
ulterior s-au refugiat în adîncimi 
unde salturile temperaturii sînf 
relativ mai slabe și unde apa se 
poate conservă sub o formă sau 
alta, în orice caz, această posi-

PE CE
bilitate trebuie luată în conside
rație cu ocazia viitoarelor zboruri 
spre Lună.

Noi știm foarte puține lucruri 
despre problema vieții pe Venus. 
Suprafața acestei planete este 
ascunsă sub un strat de nori. 
Atmosfera de pe Venus con
ține azot și gaz carbonic care 
se găsește într-o cantitate de cî- 
teva sute de ori mai mare de- 
cît pe pămînt. Au fost descope- 
ri(i vapori de apă. Datele spec
troscopie ne arată chiar, că în 
norii ce se văd pe Venus există 
hidrocarburi gazoase.

Condițiile de la suprafața pla
netei Venus sînt studiate cu aju-

LE L ALT
torul undelor de radio. Unii 
astronomi socotesc că însăși tem
peratura planetei este de aproxi
mativ 300 grade peste zero și că 
apa lipsește. Furtunile stîrnesc pe 
suprafața planetei nori uriași de 
praf galben. în aceste condiții 
nu există viață.

Alții, dimpotrivă, socotesc că 
Venus seamănă, poate, mai mult 
globului pămîntesc decît ne face 
să credem prima ipoteză. Supra
fața planetei ar fi acoperită de 
un ocean continuu. Este foarte greu 
de spus cum a avut loc în aceste 
condiții evoluția materiilor organi-

E PLANETE?
ce și dacă ea a putut duce la apa-
rifia vieții...

Și pe planeta Marte condițiile 
de viață par foarte grele pămîn- 
tenilor. Atmosfera ei este foarte 
rarefiată și în mare parte proba
bil că se compune din azot sau 
gaz inert (argon), din acid car
bonic și din puțini vapori de apă. 
Nu a fost descoperit oxigenul li
ber, dar prezența unor mici can
tități de ozon este posibilă. Cli
matul este foarte aspru.

Ultimele date ne arată că pe 
suprafața regiunilor întunecate de 
pe Marte există materii organice.

Majoritatea savanților socotesc că 
în perioadele inițiale ale formă
rii sale, Marte avea mai multă 
apă. Planeta avea un ocean, iar 
evoluția substanțelor organice, apa
riția vieții s-a produs la fel ca pe 
pămînt. Dar, cu timpul, Marte 
și-a pierdut apa foarte repede din 
cauza disocierii ei și a volatili
zării produselor degajate, în spe
cial a oxigenului, care probabil, 
că nu a existat niciodată în cantități 
perceptibile în atmosfera planetei 
Marte. Acesta este motivul pen
tru care organismele au trebuit 
să evolueze altfel decît pe pă
mînt...

fie recunoscute imediat. După 
cum am aflat, una din lucrările 
efectuate în colectivul de teh
nica vidului de la I.F.A. a dat 
loc la o interesantă discuție 
științifică internațională. Am 
rugat pe prof. FLORIN CIO- 
RESCU să ne vorbească des
pre împrejurările acestei dis
cuții.

Totul a pornit de la discu
ția care a început în anul 1959 
în paginile revistei germane 
„Vakuum Technik". Cu cîtva 
timp înainte, fuseseră comuni
cate în revista engleză „Jour- 
nal of Scientific Instruments“ 
rezultatele lucrărilor efectuate 
la I.F.A. pentru obținerea 
unei presiuni egale cu 
0,000 000 000 000 1 din presiu
nea atmosferică, deci un vid 
de categoria „ultra înalt“, cu 
dispozitive simple și după 
principii originale. Această 
presiune a fost obținută cu vi
teze relativ mari de pompare 
și menținută timp de mii de 
ore în șir, ceea ce. de aseme
nea, reprezintă o performanță 
foarte bună. Profesorii englezi 
Baker și Yarwood au publicat, 
curînd după aceea, un articol 
în care puneau la îndoială in
terpretarea rezultatelor obți
nute la București. Dar expe
riențe repetate în diverse la
boratoare din lume au dove
dit că principiile și metodele 
folosite de cercetătorii noștri 
erau pe deplin întemeiate.

în tratatul intitulat „Prin- 
ciples bf Vacuum Engineering“ 
(Principiile tehnicii vidului) al 
profesorilor englezi M. Pirani 
și J. Yarwood, apărut recent 
în editura londoneză Chap- 
man, însuși profesorul Yar
wood, cel care începuse discu
ția, a încheiat-o în favoarea 
școlii romînești.

Putem avea toată certitudi
nea că cercetările întreprinse 
în colectivul de tehnica vidu
lui de ja Institutul de fizică 
atomică nu reprezintă însă de- 
cît un început, care va fi dez
voltat din ce in ce mai mult.

care folosesc spectrografia de 
masă, unul dintre mijloacele 
cele mai fine de analiză izo- 
topică.

Nu rămîn în urmă nici me
todele tradiționale folosite in 
cercetarea geologică, cum sînt 
cele paleontologice și micro- 
paleontologice.

Vasta activitate geologică 
ce se desfășoară în țara noa
stră a obținut succese impor
tante atît pe plan științific cît 
și în domeniul punerii în evi-. 
dență a unor însemnate bogă
ții ale subsolului nostru. Re
zultatele ei au condus la de
terminarea unor date geologice 
care au modificat schemele 
stratigrafice a mai multor for
mațiuni geologice din R. P. 
Romînă, ceea ce a dus și la 
modificarea reprezentărilor, 
noastre de ordin structural.

Activitatea geologică desfă
șurată în ultimii ani a dus la 
descoperirea unor importante 
zăcăminte de petrol și gaze, 
cărbuni cocsificabili, mine
reuri de fier și metale nefe
roase, precum și a unor ză
căminte de roci utile.

De asemenea, geologii noștri 
colaborează pe plan științific 
și tehnic în diferite probleme 
de interes internațional, acor- 
dînd chiar unor țări cum sînt 
India, Indonezia, Afganistanul 
sau Grecia asistență geologică 
în prospectarea bogățiilor sub
solului.

NOUTABLE SUBȚIRIDE OTEL PLACAT
Pentru construirea diieritelor ti

puri de utilaje și aparaturi pen
tru sectorul chimic, care sînt su
puse acțiunii acizilor, se folosește 
de obicei tablă de otel rezistentă 
la acizi, care conține aproximativ 
9 la sută nichel.

Colectivul uzinei metalurgice 
„Batory” (R.P. Polonă) a elaborat 
tehnologia de labricafie a table
lor de otel placate care va înlocui 
otelul aliat cu nichel.

Tabla de otel placată se com
pune din tablă de o/el groasă de 
2 mm cu un conținut redus de ni
chel, Îmbinată cu tablă de otel 
obișnuită.

Folosirea tablei de otel placate 
va face posibilă economisirea a 
aproximativ 80 la sută din nichelul 
consumat pentru produc/ia de foi 
de tablă rezistente la acizi.

In laboratorul de joasă tensiune 
de la Institutul de cercetări 

electrotehnice din Capitală.

Foto : AGERPRES.

RUMEGUȘUL
PREiNTiMPINA REBUTUL

Metalurgiștii au de Intimpinat 
mari neplăceri din cauza crustelor 
ce se formează pe supraiala meta
lului turnat în lingotiere. Ca ur
mare, metalul se răcește neuniform 
și se fisurează.

N. Kolomnifev, brigadier la sec
ția Martin de la Uzina metalurgică 
din Taganrog (U.R.S.S.), a propus 
ca la turnarea otelului să se folo
sească discuri și inele presate din 
rumeguș cu o grosime de 25—30 
mm. Ele se pun în lingotiere îna
inte de turnarea metalului. Pe mă
sură ce se toarnă oțelul, discurile 
ridiclndu-se în sus împreună cu 
metalul, împiedică formarea crus
tei și contribuie la evacuarea la 
suprafață a incluziunilor nemeta
lice.

Discurile se presează din rume
guș de lemn impregnat cu un a- 
mestec de sticlă fluidă și o sus
pensie de argilă.

Aplicarea acestui procedeu a 
permis uzinei să economisească în 
decurs de un an peste 350 de tone 
de oțel.

NOU
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lecînd din Săvinești, acum 
cîtva timp în urmă, un in
giner englez s-a exprimat 
cam așa :

— Domnilor, orice ați 
spune, mie nu-mi vine să 
cred că oamenii care lu

crează aici nu au în urma lor expe
riența altor ani de muncă în întreprin
deri industriale asemănătoare.

— E prima și singura de acest fel 
din țară — i s-a răspuns.

A ridicat din umeri și a făcut aceeași 
observație pe care o fac toți cei ce vin 
astăzi pentru prima dată la Săvinești:

— Există prea multă perfecțiune în 
munca lor, prea multă siguranță...

S-a zîmbit atunci cu îngăduitoare me
najamente pentru oaspetele străin. El 
nu avea de unde să știe că în ceea ce 
privește cunoașterea, stăpînirea mese
riei, „prea mult“ este un termen neu
zual la noi. In schimb, mereu mai mult, 
hotărîrea manifestată în proporții de 
masă și concretizată în numeroase for
me și mijloace de școlarizare, este o tră
sătură caracteristică a zilelor noastre.

Surprinderea celui ce vine astăzi pen
tru prima dată la Săvinești este în
tr-un anumit fel justificată. încă de de-

parte 
panorama unui 
trînd în secții te surprinde concentrarea 
interioară a oamenilor aplecați asupra 
unor aparate complexe, siguranța și 
precizia în mișcări, privirile ce ur
măresc atente, panourile de comandă... 
Trăiești fără să vrei impresia că ai în 
față un om de știință care stăpînește 
cu perfectă măiestrie imensa orgă a 
laboratorului și te trezești vorbind în 
șoaptă.

Sînt fete și băieți 
26 de ani. Cum au 
s-au format ?

profilează în fața ochiului 
imens laborator. In-

care nu depășesc 
crescut ei, cum

A.

începuturi
tu

...Era o după-amiază ruginită de frun
zele toamnei. Privit dintr-un elicopter, 
Săvineștiul își desena între dealurile de 
aramă, pe spații imense, contururile 
viitorului. Se turnau temelii, se începuse 
înălțarea viitoarelor secții și fabrici: 
șantier. Șantier în care pulsa munca, 
gîndurile și năzuințele, în care se nășteau 
dorinți ce reclamau o grabnică realizare.

...O baracă. Pe ușă o inscripție: Co
mitetul U.T.M. O brigadă de tineri, abia 
ieșită din schimb, a umplut încăperea 
mică. Un flăcău înalt, voinic, cu palme 
mari de plutaș, a rupt tăcerea:

— Vom produce, deci, fire și fibre sin
tetice.

— Da, vom produce.
— Adică noi, ăștia 

de pe șantier.
— Sigur, noi și alții
— Atunci! 1
In acel „atunci! ?“ 

chemare decît o întrebare, 
„ce faceți, cum ne ajutați să putem cu
noaște și stăpîni aparatura modernă cu 
care va fi înzestrată uzina, să putem 
produce cu nimic mai prejos de nivelul 
producției similare pe plan mondial

Exprima această atitudine o grijă

plină de responsabilitate proprie omului 
nostru de astăzi, stăpîn și hotărâtor al 
soartei sale.

Și să nu credeți că a fost ușor pentru 
tinerii aceia ca după o zi de muncă pe 
șantier să stea ceasuri întregi în băncile 
școlii, audiind prelegeri despre chimia 
organică și anorganică, despre fizică și 
matematică, urmate apoi de alte ore, 
petrecute în baracă, la lumina unui bec, 
învelit cu grijă în ziar „pentru a nu de
ranja”, învățînd să fie ceea ce numim 
astăzi muncitori cu o înaltă calificare.

*
Am discutat la Săvinești cu un număr 

mare de tineri muncitori, tehnicieni și 
ingineri. Istoria de muncitor cu o înaltă 
calificare a fiecăruia conține în ea 
minereul deosebit de prețios al unei ex
periențe de o mare forță generalizatoare. 
Se îmbină aici răspunderea și profunzi
mea dusă pînă la amănunt, cu prevede
rea lucidă a ceea ce va trebui făcut pen
tru ca fiecare om antrenat în imensul 
laborator al Săvineștiului să se ridice la 
nivelul cerut. Istorie 
de învățăminte. S-o 
preună.

mică, sarcinile pe care le are, perspec
tivele ei de viitor. Posturile utemiste de 
control au organizat sistematic raiduri- 
anchete „La noi în clasă“, „Cum ne cali
ficăm“, în secții, cu sprijinul organiza
țiilor de partid au fost organizate întâl
niri între tineri și muncitori fruntași etc.

Munca politică desfășurată în felul

acesta a antrenat și 
cursurile profesionale. Operatorul chi
mist, deci — pentru a continua cu e- 
xemplul dat — își poate explica acum 
și procesul chimic complex prin care 
trece 
intră 
cient

produsul în faza de urmărire ce 
în competența sa. Este însă sufi- 
atît ?

de aici și ceilalți

care vor mai veni.

era mai mult o 
El însemna

Ucenicie
...1959. Prima clădire a uzinei fusese 

terminată. Era în toi munca de montare 
a utilajului. In fața oamenilor se aflau 
instalații și aparate moderne și un viitor 
proces tehnologic aproape în întregime 
automatizat. Media de vîrstă a persona
lului uzinei nu depășește astăzi 26 de 
ani. Sarcinile puse în fața uzinei re
clamau ca fiecare muncitor să-și însu
șească „din mers”, treptat, dar cît mai 
repede și temeinic, calificarea necesară. 
In acest scop, o primă măsură a fost 
organizarea unor cursuri profesionale 
pentru muncitorii tineri, nou angajați, 
care să-i familiarizeze cu mașinile și 
utilajele, cu procesul tehnologic.

Cum a fost asigurată această „fami
liarizare” ? Tinerii muncitori și ingineri 
ne-au vorbit despre importanța deose
bită pe care a avut-o faptul că o bună 
parte din cei ce urmau să mînuiască 
utilajele și aparatele au fost antrenați 
la lucrările de montaj ale instalațiilor.

Se poate spune că fiecare piesă, fie
care părticică de instalație a „trecut” 
prin mîinile viitorilor operatori chimiști, 
mecanici de întreținere, ameciști și ope
ratori textiliști. De fiecare dată li s-a 
vorbit tinerilor muncitori despre locul

pieselor respective în 
lației, despre principiile de funcționare 
a instalațiilor și, mai ales, despre modul 
cum trebuie mînuit utilajul care, sub 
ochii lor, era așezat la locul unde avea 
să funcționeze.

în afară de aceasta, atît comitetul 
sindicatului cit și organizația U.T.M. din 
fiecare secție au ajutat conducerea teh- 
nico-administrativă să repartizeze pe 
fiecare tînăr nou venit într-un sector 
corespunzător pregătirii sale. In funcție 
de această repartizare — ne spunea in
ginerul Mircea Pițu. șeful secției „recu
perare — polimerizare”, s-a întocmit un 
plan general de școlarizare pe întreaga 
secție „Melana II”. Planurile de lecții au 
fost întocmite pe fiecare sector al secției 
în parte, avîndu-se în vedere atît iniție
rea teoretică generală în unele discipline 
de bază (matematică, fizică, chimie etc.), 
cit și, mai ales, însușirea unui bagaj de 
cunoștințe practice, privind cunoașterea 
perfectă a instalațiilor, care urmau să 
intre în funcțiune.

Nevoia de muncitori cu o înaltă cali
ficare creștea însă pe măsură ce intrau 
în funcțiune noi secții. Sub conducerea 
comitetului de partid, comitetul U.T.M. 
și comitetul sindicatului, împreună cu 
conducerea tehnico-administrativă a uzi
nei au analizat în repetate rînduri a- 
ceastă problemă luînd de fiecare dată 
măsurile cuvenite. Intr-un timp, cursu
rile amintite erau urmate de muncitori 
de specialități diferite și cu un nivel 
diferit de pregătire profesională și de 
cultură generală. Muncitorii de la secția 
„Lactama”. de pildă,1 erau încadrați la 
un loc cu muncitorii secțiilor „Poliamid” 
și „Textil”. Evident că, organizat în felul 
acesta, cursul nu putea să dea cele mai 
bune rezultate. De aceea, pentru noile 
cursuri care au fost organizate, s-a avut 
în vedere atît specialitatea muncitorilor, 
gradul lor de pregătire profesională și 
culturală, cît și problemele concrete pe 
care le ridică producția în fiecare secție. 
Cursurile au fost deci reorganizate pe 
secții și pe profesii. Pentru a se da po
sibilitatea unui studiu, aprofundat, durata 
cursurilor a fost prelungită de la 6 luni 
la 1 an, iar tematica lărgită și mai strîns 
legată de problemele pe care le ridică 
munca în secție pentru fiecare speciali
tate în parte.

In fața uzinei stătea o sarcină dintre 
cele mai importante: realizarea tuturor 
indicatorilor (producție, productivitate, 
calitate, preț de cost) într-un timp cît 
mai scurt de la intrarea în funcțiune a 
noilor instalații. Și îndeplinirea acestei 
sarcini nu trebuia făcută în orice fel, ci 
la nivelul tehnicității prevăzute în de
vizul de înzestrare tehnică a uzinei. Or, 
fără cadre de muncitori, tehnicieni și 
ingineri cu o calificare la nivelul teh
nicii moderne cu care este utilizată 
uzina, ar fi fost imposibil ca sarcina să 
fie realizată cu succes. Se cerea ca fie
care muncitor să ajungă la nivelul celor 
cu studii medii tehnice, să treacă treptat 
la acumularea unor cunoștințe care să-l 
apropie de nivelul tehnicienilor și ingi
nerilor.

De aici, necesitatea creării unor cursuri 
profesionale la un nivel superior, a or- ■ 
ganizării unei mai largi propagande 
tehnice. Așa au apărut cursurile de per
fecționare a muncitorilor.

Unul din scopurile principale ale 
cursului de perfecționare, l-a constituit 
cunoașterea precisă a normelor de ex
ploatare a fiecărui utilaj din secție. S-a . 
urmărit deci ca fiecare muncitor să 
nu-și limiteze cunoștințele doar la par-, 
tea din instalație de a cărei bună func
ționare era direct răspunzător, ci să aibă 
o cunoaștere de ansamblu asupra între
gului proces tehnologic din secție. Acest 
lucru s-a putut face nu în „clasă”, nu 
doar în urma unor explicații teoretice, 
ci prin transformarea diferitelor puncte 
de lucru din secție în săli de cursuri.

Așa s-au petrecut lucrurile, de pildă, 
în secția „poliamid”.

Cursurile s-au desfășurat săptămînal. 
Lectorii — inginerii, tehnicienii și maiștrii 
din secție — au explicat de data aceasta 
mult mai în amănunt, particularitățile 
de construcție, modul amănunțit de ex
ploatare, elementele de automatizare și 
aparatele de măsură și control.

Dacă lecțiile s-ar fi referit doar la 
aceste lucruri, ele ar, fi păstrat totuși 
un caracter general. Pentru a-l ajuta 
concret pe cursanți să-și mărească con
tribuția la îndeplinirea și depășirea in
dicilor de plan, atît în timpul discuțiilor 
pe marginea celor predate, cît, și în

timpul expunerilor, s-au analizat 
ple luate chiar din viața secției, 
locul de muncă.

A luat în același timp amploare 
în ce mai mare înscrierea tinerilor 
cursurile serale ale școlii medii. Dar 
toți acești 150 de seraliști sînt 
chemați să facă față cu succes și proble
melor complexe ale muncii de fiecare zi. 
Ei au trecut într-adevăr prin aproape 
toate fazele de studiu profesional din 
uzină. Trebuiau însă sprijiniți și pe mai 
departe pentru a-și îmbogăți cunoștințele 
lor profesionale. De aceea, a procedat 
bine organizația U.T.M. mobilizîndu-i la 
ciclurile de conferințe organizate pe sec
ții. S-a avut în vedere ca acestea să cu
prindă, pe de o parte, subiecte care nu 
au fost incluse în programa analitică a 
diferitelor cursuri de calificare și perfec- 

■ ționare, iar pe de altă parte si răspundă 
nevoilor practice, problemelor concrete 
pe care le ridică producția în fiecare 
secție. Rolul probelor mecanice, modul 
de conducere și urmărirea lor, impor
tanța probelor tehnologice în stabilirea 
procesului tehnologic, modul de condu- 

. cere și urmărire a lor, etc., sînt doar 
. câteva din conferințele ținute în secții.

Propaganda tehnică prin conferințe se 
. cerea însă intensificată. Pentru aceasta 

a luat ființă, din inițiativa organizației 
de partid, lectoratul uzinei care a antre
nat în munca de elaborare și prezentare 
a conferințelor un număr mare de in
gineri și tehnicieni. Sarcina: să țină 
la curent întregul personal al uzinei, cu 
tot ceea ce este nou în domeniul res
pectiv de activitate ; să popularizeze me
todele bune, înaintate de muncă. în 
acest scop au fost elaborate conferințe 
despre: Fire și fibre sintetice, clasifi
care, fabricare și utilizare; Masele pla
stice și utilizarea lor în industrie;. Sub
stanțe toxice ce intervin în fabricarea 
fibrelor sintetice, detecția lor și măsurile 
de protecția muncii etc.

Cursurile de perfecționare, temeinica 
propagandă tehnică prin conferințe etc. 
au contribuit în mare măsură la apro
pierea muncitorilor de cunoștințele pro
fesionale ale tehnicienilor, au mărit si
guranța și competența ■•în mânuirea apa
ratelor cu care este înzestrată uzina.

Studiul profesional al cadrelor tehnice

0 noua
Insușirea unor principii generale de 

folosire a instalațiilor cu care era în
zestrată uzina nu mai era îndestulă
toare. Orizontul profesional al oamenilor 
trebuia lărgit. Să ne oprim puțin în 
secția „lactama“. Aici, operatorul chi
mist are în față panoul cu aparatele de 
urmărire a parametrilor la faza respec
tivă a producției. Știa să-l urmărească. 
Dar această urmărire se făcea mecanic. 
Operatorul nu știa și nu-și putea ex
plica procesele chimice complicate prin 
care trecea în clipa aceea produsul aflat 
în fabricație. Orizontul lui de cunoștințe 
era limitat, munca căpătând un caracter 
mecanic.

Cursurile organizate trebuiau să re
zolve aceste probleme. Calitatea lec
țiilor predate, legarea strînsă a acestora 
cu problemele concrete ale producției 
din fiecare loc în parte, a preocupat 
îndeaproape organizația U.T.M. Membrii 
comitetului U.T.M. pe uzină, ai comite
telor organizațiilor de bază U.T.M. din 
secții și-au făcut un obicei din a lua 
parte cu regularitate la cursurile profe
sionale. Sfătuindu-se în permanență cu 
cei care le conduc, de fiecare dată și-au 
spus părerea, au făcut propuneri și 
atunci cînd ele s-au dovedit bune au 
fost însușite și aplicate. Așa s-au pe
trecut lucrurile, de pildă, la secția „lac-

iama". La cursul profesional organizat 
pentru operatori chimiști, lecțiile erau 
predate la un nivel cu millt prea ridicat 
față de cunoștințele tinerilor care îl 
frecventau. Rezultatul: după primele 
lecții numărul cursanților a scăzut la 
jumătate. Comitetul U.T.M. pe secție a 
sesizat acest lucru organizației de partid, 
discutând totodată și cu conducătorul 
cursului. Intervenția operativă a organi
zației U.T.M. a determinat îmbunătățirea 
activității cursului respectiv.

Paralel cu conținutul lecțiilor și semi- 
nariilor, s-a urmărit și cum învață tine
rii, eficiența practică a studiului în acti
vitatea în producție a cursanților. A fost 
deosebit de util ajutorul dat de organi
zația U.T.M. în această privință. Tineri 
cum sînt Gheorghe Pungineanu, Mihai 
Croitor și alții, au fost puși în discuția 
adunării generale și ajutați să înțeleagă 
că atitudinea lor față de învățătură este 
greșită.

în lămurirea masei tinerilor despre 
importanța ridicării necontenite a califi
cării lor profesionale, un rol important 
l-au avut adunările generale în care s-a 
discutat despre sarcinile trasate de Con
gresul al 111-lea al P.M.R. în vederea 
dezvoltării industriei chimice de la noi 
din țară, despre locul pe care îl ocupă 
uzina de la Săvinești în industria chi-

intr-o discuție avută cu inginerul Dră- 
gan Romulus, energetic șef, acesta spu
nea :

— Nici unul dintre noi, inginerii, nu 
am mai lucrat într-o asemenea întreprin
dere, nici unul nu am avut experiența 
muncii. Pentru fiecare dintre noi totul a 
fost nou, totul luat în multe privințe de 
la început. Ni s-au încredințat aparate 
și utilaje dintre cele mai moderne, tre
buie să conducem un proces tehnologic, 
în cea mai mare parte, automatizat. Toa
te acestea au -pus în fața inginerilor și 
tehnicienilor — cu excepția cîtorva, toți 
tineri — probleme complexe, ce se cer 
operativ rezolvate. Iată de ce, pentru a 
putea lua parte competent șl eficace la 
conducerea procesului de producție, s-a 
impus de la bun început ca fiecare in
giner, maistru, tehnician să se strădu
iască să cunoască, să stăpânească temei
nic sistemele de reglare și automatizare 
complexă, cît și tehnologia de fabricare 
a fibrelor artificiale, necunoscute în tre
cut la noi în țară.

In uzină lucrează peste 200 de ingi
neri tineri, maiștri, șefi de echipă. 
Folosindu-se și experiența altor între-

prinderi, s-au format colective de 
ingineri și tehnicieni cărora li s-a în
credințat studierea și găsirea celor mai 
bune soluții pentru rezolvarea unor pro
bleme de producție complicate, atît în 
perioada probelor tehnologice, cît și după 
aceea. Acest sistem de studiu a dat re
zultate foarte bune, de pildă, la sectorul 
de sinteză a manomerului. Datorită so
luțiilor practice propuse de tinerii ingi
neri Adrian Rusu, Vasile Belizna, Nicolae 
Pupăză și maiștrii loan Ionică, Alexan
dru Kiz, rezultate în urma studiului 
efectuat, au fost operativ rezolvate — 
chiar în timpul probelor tehnologice — 
multe din greutățile tehnice care au a- 
părut la fazele de oxidare a amoniacu
lui, transpoziție și distilarea lactamei.

în condițiile unui proces tehnologic 
aproape în întregime automatizat, lărgi
rea și aprofundarea cunoștințelor despre 
automatizarea industrială devenise o ne
cesitate stringentă. De aceea, inițiativa 
organizației de partid și a conducerii 
uzinei de a se organiza un curs de auto
matizare industrială de gradul A, a fost 
primită cu deosebit interes de cadrele 
tehnice ale uzinei. Cursul, urmat atît

de inginerii de la automatizare cit și de 
inginerii tehnologi, a dat profunde și te
meinice cunoștințe teoretice privind in
stalațiile de automatizare și aparatura 
specifică uzinei.

Poate mai mult decît în alte părți, în- 
tr-o întreprindere din industria chimică, 
și mai ales într-una de proporția Săvi- 
neștilor, interdependența dintre secții în 
întreg procesul de : fabricație este deose
bit de mare. O neregulă în prima verigă 
determină o reacție în lanț, care atinge 
chiar produsul finit. Cunoașterea de că
tre ingineri și tehnicieni a tuturor pro
blemelor pe care le ridică producția în 
fiecare sector era absolut necesară. Prin 
intermediul lectoratului s-a organizat în 
acest sens un ciclu de conferințe prin 
care șefii de secții informau pe inginerii 
și tehnicienii celorlalte secții care sînt 
particularitățile procesului tehnologic, 
balanțele energetice și de materii prime 
etc., din secția respectivă.

în bunul mers al producției, în îmbu
nătățirea calității firelor sintetice pro
duse la Săvinești un rol important, îl au 
șefii de echipe. în general avînd o bună 
calificare, ei fac față cu succes sarcini-

lor. Trebuie însă ajutați și pe mai de
parte să învețe, să aibă un orizont de 
cunoștințe cit mai larg. Experiența sec
ției „textil“ prezintă din acest punct de 
vedere un deosebit interes. Principalele 
probleme ce frînează calitatea în această 
secție sînt de natura contracțiilor în fir, 
de finețe (titrare), de torsiuni, neunifor- 
mate în fir etc. Neregulile care apar sînt 
semnalate de laborator. Pot fi ele pre- 
întîmpinate, pot fi cunoscute din timp 
fără a se mai aștepta rezultatele anali
zei de laborator ?

Pentru a răspunde la aceste întrebări, 
la inițiativa organizației U.T.M. a avut 
loc o convorbire cu toți tinerii șefi de 
echipă. Toți au subliniat necesitatea cu
noașterii practice, nu numai teoretice a 
procesului de analiză a calității firului. 
De aici, ideea ca, prin rotație, fiecare 
șef de echipă să lucreze o perioadă la 
laboratorul textil. Aici au cunoscut și 
învățat să mânuiască cele mai moderne 
aparate de analiză fizico-mecanică a 
firului sintetic. Aceasta a dat posibilitate 
șefilor de echipă să aducă o mai mare 
contribuție la ridicarea permanentă a 
calității firelor.

O EXPERIENȚA CE SE CERE FOLOSITĂ
Am asemuit Săvineștiul cu un labora

tor. Sînt tentat acum, încheind aceste 
rînduri, să-l asemuiesc cu o universitate. 
O universitate în care toți, fără nici o 
excepție, muncesc și învață, depun efor
turi, uneori uimitoare, pentru a-și însuși 
cu temeinicie cunoștințe profesionale la 
nivelul tehnicii înaintate.

Desigur, nu recomandăm nimănui să 
preia experiența Săvineștiului ad-lite- 
ram. Ca și în alte părți, și la Săvinești 
au existat probleme cu totul specifice 
care au determinat o măsură s-au alta. 
Trebuie învățat însă din experiența Să- 
vineștilor răspunderea excepțională cu 
care s-a muncit pentru calificarea și 
perfecționarea oamenilor, profunzimea 
dusă pînă la amănunt în organizarea

acestei munci, prevederea, cu claritate 
științifică, a ceea ce trebuie făcut pen
tru ca nevoilor „de mîine” ale uzinei să 
li se poată face față cu succes.

Adevărul acestor concluzii ne este do
vedit și de următorul grafic al calității 
produselor de la Săvinești: cantitatea 
de fire de calitatea I în 1961 a fost cu 20 
la sută mai mare față de 1960, iar în 
primul semestru al acestui an cu 19 Ia 
sută mai mare față de aceeași perioadă 
a anului trecut.

In toate întreprinderile din patria noa
stră se introduce impetuos tehnica nouă, 
crește nivelul tehnic al uzinelor, se aduc 
și se montează instalații noi, linii tehno
logice, mașini automate, semi-automate 
etc. Referindu-se la planul de 6 ani, to-

varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — ară
ta la Congresul al III-lea al partidului: 
.... în producția republicană vor intra în 
funcțiune peste 180 de întreprinderi noi 
și aproape 300 de secții noi, vor fi reu- 
tilate aproape 400 de întreprinderi din 
toate ramurile industriale”. Toate aces
tea sînt conduse de oameni și pentru a 
le folosi la întreaga lor capacitate, ei 
trebuie să le cunoască, să știe să le re
gleze, să le conducă și să le repare 
atunci cînd este necesar. Iată de ce ca
lificarea profesională a tinerilor trebuie 
să crească — cel puțin în același ritm 
cu tehnica — dacă nu chiar cu un pas 
înaintea el. Iată de ce considerăm că 
această experiență prețioasă privind ri
dicarea calificării profesionale a oolecti-

vului Uzinei de la Săvinești la nivelul 
tehnicii noi, înaintate, poate și trebuie 
să fie folosită.

PETRU ISPAS

Pagină realizată cu concursul tovarăși
lor NICOLAE DRAGASON, secretarul 
comitetului de partid, AUREL COZMA, 
secretar al comitetului U.T.M. și al 
tovarășilor ingineri R. CĂCIULARU, 
șeful secției „textile“ MIRCEA PIȚU, 
șeful secției recuperare-polimerizare, 
DRĂGAN ROMULUS, energetic șef, 
REZ TUDOR, șeful serviciului tehnic, 
VALER MOMANU, tehnolog, secția „po
liamid”, ADRIAN RUSU, șeful secției 
„lactama” și alții.



PRACTICA PEDAE0EIEĂ
ÎN ȘCOLILE SĂTEȘTI
înă anul acesta, 
studenții institu
telor pedagogice 
efectuau practica 
continuă și prac
tica pedagogică cu 

întreruperea cursu
rilor, în școlile elementare de 
la orașe, sub îndrumarea me- 
todiștilor din fiecare facultate, 

în anul universitar trecut, 
am făcut propunerea, într-un 
articol publicat în „Gazeta 
învățămîntului”, ca practica 
pedagogică de două săptă
mîni, cu întreruperea cursuri
lor, să se desfășoare în viitor 
în mediul rural. De ce aceasta? 
Pentru că noi considerăm că 
acest sistem de practică este 
mai eficient. Nu trebuie să 
uităm că studenții care vor 
absolvi institutele pedagogice 
de 3 ani vor preda în învăță- 
mîntul de 8 ani la sate. încă 
pe băncile facultăților trebuie 
să-i obișnuim pe studenți cu 
specificul muncii în școala să
tească.

în lumina sarcinilor trasa
te de Congresul al III-lea al 
P.M.R. cu privire la legarea 
învățămîntului într-o măsură 
și mai mare de viață, de pro
blemele concrete ale construi
rii socialismului în țara noa
stră, în noul an de învățămînt 
Ministerul învățămîntului £ 
luat măsura importantă ca 
studenții anilor III de la fa
cultățile de științe naturale și 
agricole să facă practica pe
dagogică în școlile sătești din 
cuprinsul regiunilor în care se 
află institutele pedagogice. Ea 
este cu atît mai eficace cu cît 
anterior practicii pedagogice, 
acești studenți efectuează, 
timp de 14 zile, o practică de 
producție în G.A.C. și G.A.S. 
pentru îmbogățirea cunoștin
țelor teoretice și practice do
bîndite la cursurile și semi- 
nariile de științe agricole.

Noi însă am mers mai de
parte în organizarea practicii 
pedagogice a studenților. Por
nind de la necesitatea cunoaș
terii de către toți studenții a

vieții noi din satele colectivi
zate, a particularităților mun
cii didactice și culturale de la 
sate, sub îndrumarea comite
tului regional de partid, am 
studiat posibilitatea ca toți 
studenții anului III să facă 
practica în școlile sătești.

în acest sens, un colectiv de 
cadre didactice împreună cu 
decanii facultăților, s-au de
plasat în regiune pentru a 
vedea care sînt posibilitățile 
de organizare a practicii pe
dagogice în funcție de numărul 
orelor ce se predau în școală, 
de pregătirea cadrelor didac
tice din aceste școli, de con
dițiile de cazare și masă etc.

Avînd un sprijin neprecu
pețit din partea organizațiilor 
de partid și a organelor de 
stat locale, noi am reușit să 
rezolvăm toate aceste proble
me, să alegem școlile care 
oferă cele mai bune condiții 
de practică pedagogică.

Pe această bază, în afara 
studenților din anul III ai fa
cultății de științe naturale, 
care efectuează practica peda
gogică la școlile elementare 
din comuna Ivești (unde au 
făcut și practica agricolă de 
producție), peste 180 studenți 
de la Facultățile de fizică, chi
mie, matematică, filologie au 
plecat în comunele Tudor 
Vladimirescu, Ianca, Indepen
dența, Bujoru, Odobești, Pan- 
ciu și Pechea pentru a-și de- 
săvîrși, sub îndrumarea celor 
mai bune cadre didactice din 
institut, pregătirea lor profe
sională.

Sîntem abia la începutul a- 
cestei acțiuni, dar avem con
vingerea că ea va da rezultate 
pozitive, va contribui într-o 
măsură și mai mare Ia pregă
tirea pedagogică a studenților, 
la educarea lor comunistă, la 
apropierea mai trainică a stu
denților de munca în școala 
sătească. Experiența aceasta 
va reprezenta, poate, un punct 
de plecare pentru reorganiza
rea practicii pedagogice și în 
alte institute de învățămînt

superior. Ne îndreptățesc 
tragem această concluzie re
zultatele înregistrate pînă 
acum de studenții Facultății 
de științe naturale și agricole. 
După o practică agricolă de 
producție desfășurată cu suc
ces la G.A.S. Ivești, aceștia 
reușesc să expună lecții de 
calitate, bine documentate la 
disciplina „Agricultura”, să 
folosească cunoștințele bogate 
agrozootehnice, horticole și vi
ticole • dobîndite în timpul 
muncilor agricole, realizînd o 
îmbinare armonioasă între 
teorie și practică.

Un accent deosebit îl pun 
profesorii îndrumători de 
practică pe antrenarea studen
ților la toate activitățile din 
școala sătească ca: munca 
dirigintelui, munca instructo
rului de pionieri, întîlnirile cu 
părinții, consiliile și cercurile 
pedagogice, efectuarea orelor 
de meditații și consultații și 
discutarea lecțiilor de probă 
susținute de fiecare student.

în cele trei săptămîni de 
practică în comuna Ivești, stu
denții s-au legat adînc de 
viața acesteia, de preocupările 
oamenilor, a gospodăriilor co
lective și de stat, au partici
pat la dezbaterile adunărilor 
generale, au ajutat concret la 
înviorarea activității culturale 
în comună, prin elaborarea și 
expunerea unor conferințe, re
cenzii, organizarea de seri li
terare și de calcul, a unor 
manifestări cultural-artistice.

Desigur că acesta este doar 
un început promițător al 
practicii pedagogice, la care 
participă peste 200 studenți, 
urmînd ca bilanțul întregii 
noastre activități și concluziile 
să le tragem abia la încheie
rea acestei acțiuni.

COZILTEA DUMITRU
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Complexul turistic din masivul Muntele Mic.

conf. univ. MARINESCU C. 
director adjunct al Institutului 

pedagogic de 3 ani

lector univ. VRABIA D. 
șeful catedrei de pedagogie

O excursie

Acum cîteva zile, un grup 
de elevi de la școala medie 
din Borșa, radonul Vișeul de 
Sus, împreună ci tovarășul 
profesor Vasile Cosma, au 
făcut o excursie pe muntele 
Pietrosul. Cu acest prilej am 
vizitat lacul Iezerul, stația me
teorologică și am cules dife
rite plante de munte despre 
care am învățat la cursuri în 
anii trecuți. Tovarășul profe
sor ne-a explicat despre evo
luția acestor munți, despre 
structura lor geologică, despre 
formarea lichenilor și a muș
chilor. Am observat foarte 
bine, la microscop, structura 
mușchilor și a lichenilor.

Această excursie s-a dovedit 
a fi deosebit de instructivă.

In următoarele săptămîni 
vom face o excursie asemănă
toare la Borcut.

In raionul
Caracal

Organizațiile U.T.M. din 
treprinderi, 
r A Q C A.T

Roadele muncii 
colective

(Urmare din pag. I)

Pasiunea, interesul de a construi 
repede și bine pentru ca anima
lele gospodăriei să capete cit mai 
curînd încă un adăpost bun, iată 
dovada înțelegerii că pentru tot 
Ce e „al nostru” trebuie să mun
cești cu grijă și cu răspundere.

Am ajuns la sectorul zootehnic. 
Grajdurile aliniate, cu padocuri în 
care sute și sute de vaci se plim
bă leneș. De aici izvorăște pentru 
fondurile gospodăriei o mare avu
ție. Sînt 298 de vaci cu lapte, cu 
o producție bună. Pină la 1 octom
brie se realizase pe cap de vacă 
furajată o produejie medie de 
2 176 de litri de lapte. Pină la 
sfîrșitul anului se va depăși pro
ducția de 2 600 de litri, cît este 
angajamentul îngrijitorilor.

Nicolae Potîrniche, Stana Dîrjan, 
’Alecu Dîrjan, Stanciu Chișcăneanu 
sînt nume de îngrijitori tineri, dar 
cu vechi renume.

Unul dintre ei, Nicolae Potîrni
che, ne-a vorbit despre cîteva Iu. 
cruri. Am înțeles din felul în care 
vorbea că aceste lucruri sînt 
afîfea bucurii pe care le are.

Primul lucru care îl bucură 
el este următorul : acum cinci 
șase ani în urmă, cînd a intrat 
el ca îngrijitor, gospodăria avea 
14 vaci care dădeau fiecare cîte 
800—900 de litri de lapte pe an, 
Fafă de ce este acum, vă dați 
seama ce creștere deosebită, în 
cîfiva ani ? Nicolae se mai bucură 
că ce știa atunci despre meseria 
lui, nu se compară cu ce știe acum. 
Se bucură că va învăța mult mai 
multe lucruri folositoare muncii 
lui la cursul zootehnic de 3 ani 
la care s-a înscris primul. Se bucu
ră pentru fiecare litru de lapte în

tot

pe 
sau

plus pe care-l obține de la vacile 
lui. Are în lot o vacă, „Moldo
veanca". Acum trei ani dădea 9 
litri de lapte zilnic. El a adus-o 
acum la o producție de 20 de litri 
pe zi. Aproape la fel s-au petrecut 
lucrurile cu „Crăița”, sau „Cadî. 
na”, cu „Turturica”, cu „Brifona- 
ta"...

E o bucurie plină, bogată, bucu 
ria cunoașterii puterii sale, bucu
ria de a constata că străduința lui 
e răsplătită.

La grajd lucrează și soții Stana 
Alexe Dîrjan. Amîndoi utemiști. 
e secretarul organizației U.T.M.

■ gospodărie.
Amîndoi lucrează în același 

grajd și au loturi identice de vaci ; 
soția însă, în ultimul timp, a luat-o 
puțin înaintea lui Alexe cu produc
ția de lapte obținută de la vacile 
pe care le îngrijește. Această situa
ție l-a cam necăjit pe Alexe. Întîi, 
din mîndrie, n-a vrut să vorbească 
despre asta nimic cu nevastă-sa. 
Pe urmă, după ce s-a gîndit mai 
bine, „și-a călcat pe inimă” și-a 
înfrebat-o în fel și chip. De atunci, 
mai mult chiar decît o făcea îna. 
inte, Alexe Dîrjan citește, în pau
zele din programul de grajd, bro
șuri de specialitate.

Am mai putea vorbi așa despre 
marea majoritate a tinerilor colec
tiviști din comuna Romanu. Orga, 
nizația de bază U.T.M. a înrădăci
nat la tineri, de.a lungul unei stă
ruitoare activități de educație, dra. 
gostea pentru muncă în gospodă
ria colectivă, spiritul de răspun
dere, înțelegerea că viața fiecă
ruia va fi mereu mai bogată nu- 
mai
mai bine pentru dezvoltarea gos
podăriei colective.

Și 
El
Pe

dacă fiecare va munci mereu

în- 
instituții, 

G.A.S., S.M.T., școli și gos
podării agricole colective din ra
ionul nostru au acumulat an de 
an o bogată experiență în orga
nizarea și desfășurarea sărbăto
rii majoratului care a devenit 
tradițională pentru tineretul nos
tru. Ea va constitui și anul a- 
cesta prilejul unor bogate mani
festări tinerești, cu profund con
ținut educativ.

Pentru sărbătorirea din acest 
an a majoratului noi am luat o 
seamă de măsuri organizatorice 
prin care să-i ajutăm pe tinerii 
de 18 ani să trăiască din plin 
acest moment de neuitat din

vrața lor. Astfel, au fost identi
ficați în toate organizațiile 
U.T.M. tinerii care urmează a fi 
sărbătoriți. Numărul lor se ridică 
în raionul nostru, la 1 350. A 
fost elaborat un plan de măsuri 
cuprinzînd activitățile pe care 
trebuie să le organizăm în pe
rioada de pregătire a sărbătorii 
majoratului.

Unele din acestea au și avut 
loc. Astfel în fața tinerilor co
lectiviști de 18 ani din comuna 
Mîrșani, a celor de la între
prinderea de industrie locală Ca
racal și a elevilor Școlii medii 
nr. 1 s-au ținut expuneri despre 
drepturile și îndatoririle 
țenilor înscrise în ~ 
R.P.R., importantă 
poporului muncitor, 
partid. Sînt în curs 
rare acțiuni prin care tinerii de 
18 ani — participînd la întîlniri 
cu activiști de partid>.și de stat, 
oameni de cultură și muncitori 
vîrstnici, audiind conferințe — 
vor fi ajutați să înțeleagă mai 
profund politica partidului nos
tru, probleme actuale ale situa
ției internaționale.

O atenție deosebită vor acorda 
organizațiile U.T.M. din raionul

cetă- 
Constituția 
cucerire a 
condus de 
de desfășu-

nostru pregătim programelor 
artistice care să se prezinte în 
toată perioada de pregătire a 
sărbătorii majoratului. Astfel de 
pregătiri au și început în co
munele Amărăștii de Sus, Ba- 
biciu și la Casa raională de cul
tură. Organizațiile U.T.M. din 
Dobrotești, Devesel și Studina au 
început de acum cu tinerii de 
18 ani învățarea unor cîntece și 
poezii despre patrie și partid.

Tinerii majori, alături de cei
lalți utemiști, au fost antrenați 
în frumoase acțiuni de muncă 
patriotică. Astfel, cei din comu
na Mîrșani, au construit un teren 
de fotbal, iar tinerii colectiviști 
din Amărăștii de Jos, Dobroslo- 
veni și Caracal an colectat numai 
în această lună 9 000 kg de fier 
vechi.

în toate organizațiile U.T.M. 
din raionul Caracal munca de 
pregătire și organizare a sărbă
torii majoratului este în plină 
desfășurare. Rezultatele obținute 
pînă în prezent ne întăresc con
vingerea că și în acest an sărbă
torirea celor ce împlinesc 18 
ani va prilejui importante ac
țiuni de educație comunistă a ti
neretului, constituind o puter-

nică manifestare a tineretului 
și exprimînd devotamentul său 
nețărmurit față de Partidul Mun
citoresc Romiti și regimul nostru 
democrat-popular, hotărîrea de 
a lupta cu tot elanul pentru 
desăvirșirca construcției socia
liste în țara noastră.

JEAN ISTRATE 
secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Caracal

(Urmare din pag. I)

(le

Palatul căsătoriilor

vi-

nu
ALEXE DlRJAN

faci 
plc-

chile și invitații sînt nevoiți să-și 
agațe hainele pe cercevelele fe
restrelor. Apoi — nu știm din ce 
cauză — nu se admite să 
fotografii decît după ce ai 
cat din clădirea sfatului.

... Fiecare tînără pereche
sează ca momentul căsătoriei 
să fie frumos ca o friptură de 
basm. E dreptul tinereții să ceară 
tovarășilor de la sfaturile 
populare puțină grijă pentru în
deplinirea acestei dorințe.

S-a putut Ia Sibiu, de ce 
s-ar putea și în alte locuri ?

La Oradea
Duminică, la Oradea, au avut 

loc numeroase manifestări 
închinate tinerilor de 18 

ani, pentru care organizațiile 
U.T.M. pregătesc tradiționala 
sărbătoare a majoratului. Școala 
pedagogică a găzduit peste 300 
de elevi care împlinesc 18 ani 
din toate școlile medii și profe
sionale din oraș. Au fost invitați 
profesori și părinți. Tovarășul 
Suciu Gheorghe, secretar al co
mitetului regional U.T.M., le-a 
vorbit tinerilor despre „Dreptu
rile și îndatoririle cetățenilor 
din R.P.R.“. în continuare ele- 
vii-gazde au prezentat un mon
taj literar-muzical „Te slăvim

patria noastră scumpă“. Datorită 
conținutului bogat educativ, pă
truns de o înflăcărată dragoste 
de patrie și partid, cît și nive
lului artistic ridicat la care a 
fost interpretat, montajul lite
rar-muzical a fost răsplătit cu 
ropote de aplauze. A urmat apoi 
o seară de dans model. In pro
gram, pe lingă numeroase jocuri 
distractive, pe lingă valsul frun
tașilor la învățătură și concursul 
de epigrame, a figurat și un 
concurs de dans, 20 de perechi 
au interpretat elegant și corect 
în fața participanților cîteva 
dansuri moderne.

în aceeași zi, pe stadionul 
„Voința** s-au organizat diferite 
competiții sportive între ele
vii Școlii medii nr. 4. La a- 
ceste manifestări sportive au 
participat tinerii de 18 ani din 
toate școlile medii și profesio
nale din oraș, responsabili cu 
munca sportivă din comitetele și 
birourile organizațiilor de bază 
U.T.M. din școli. Competițiile au 
fost organizate spre a servi drept 
model tuturor școlilor în organi
zarea altor asemenea întreceri.

VIORICA DRAGOTĂ

STANA DlRJAN

tinerilor mai puțin atenți 
lipsește acea notă de sărbătoare, 
vin îmbrăcați pestriț, ca pentru 
stradă) .

Iată și un oficiu de stare ci
vilă din București — cel de la 
raionul „Nicolae Bălcescu“ . Aici 
anticamera e ... holul clădirii sfa
tului, prin care umblă fel de fel 
de oameni sosiți din afară sau 
funcționari, fiecare grăbit cu 
cine știe ce treburi. în hol (ca
re seamănă mai mult cu holul 
gării!) e multă gălăgie, pere-

Negustori de glume proaste
Tîrgul organizat de Sfatul 

popular comunal Tîmna, ra
ionul Strehaia, răsuna de 
larma făcută de un tînăr care 
batea un clopot și striga cit 
îl țineau rărunchii:

— Compania de iluzionism 
venită azi special din Bucu
rești prezintă cele mai extra
ordinare, cele mai neîntîlnite 
experiențe de prestidigitație ! 
In program: jonglerii, șarpele 
boa cu cap de femeie și 
alte numere senzaționale 
unicele și singurele în lume ! 
Intrarea generală doi lei! Tot

Un nou succes d juniorilor noștri la fotbal
Ieri după-amiază pe 

stadionul „23 August" 
din Capitală s-au întîi- 
nit într-un meci ami
cal de iotbal echipele 
de juniori ale R. P. 
Romîne și R. P. Polo- 

fotbaliști 
repurtat

ne. Tinerii 
romîni au 
victoria cu scorul de
2—1 (1—0). intilnirea 
a iost dominată în 
general de echipa ro-

mînă, care a deschis 
scorul în minutul 22 
prin extrema stingă 
Cîrciumărescu. După 
pauză, presiunea echi
pei noastre devine 
mai puternică, dar to;i 
cei cinci atacanți, și în 
special Mureșanu șt 
Dimitriu II, ratează o- 
cazii lavorabile. La 
un contraatac al oas
peților, în minutul 66,

Szull, bine servit de 
cel mai periculos ata
cant polonez, Luban- 
ski. reușește să ega
leze. Cu trei minute 
înainte de lluierul fi
nal, Sorin Avram, pri
mind o pasă de la 
Grăjdeanu, înscrie cu 
un șut puternic sub 
bara transversală.

PE SCURT
• Maestra internațională Ale

xandra Nicolau este noua fruntașă 
a clasamentului după runda 11-a a 
campionatului republican feminin 
de șah.

9 Sîmbătă și duminică va avea 
loc in sala sporturilor Floreasca 
intilnirea de gimnastică R. P. Ro- 
mînă—Japonia.

© Pe stadionul Republicii dumi
nică dimineața cu începere de la 
ora 9 se vor desfășura finalele

Cupei orașuhji București, compe
tiție atletică de masă la care au 
participat în aceste zile zeci de mii 
de școlari din Capitală.

• Pe stadionul Bernabeu din 
Madrid s-a disputat ieri meciul de 
iotbal dintre echipele Spaniei și 
R.P. Romine, conttnd pentru pri
mul tur al Cupei Europei inter- 
Idrl. Selecționata spaniolă a clști- 
gat cu scorul de 6—0 (4—0).

Hocus-pocus și... gata spectacolul I

DOEROGE4 (I)
(Urmare din pag. I)

Iuta publicul cu reverențe 
profunde. Primul număr a 
fost o jonglerie cu cărți de 
joc. După ce le amestecă bine, 
„maestrul“ adresează publi
cului în diferite limbi 
aproximație) întrebarea:

—• Ce doriți să scot din 
chei 2 Dama de pică, asul 
șeptarul 2

„Experiența“ 
joc se termină 
urmată de o 
pilnie la care chiar și un copil 
observă că are pereți dubli. 
Urmează dezlegarea unor pan
glici, cîteva glume vechi de 
cîteva decenii, al căror umor 
te face să scîrțîi prelung din 
măsele și „spectacolul“ ia 
sfîrșit prin prezentarea cuno
scutului trucaj cu oglinzi, in
titulat ,șarpele boa cu cap 
de femeie“.

După 
uluiți, 
tacolul 
minat, 
atît de scurt nu-i nici o supă
rare. Putea chiar foarte bine 
să nu aibă loc în nici un fel. 
Întrebarea e alta: cum de a 
autorizat comitetul executiv al 
sfatului popular pe „maestrul“ 
Niculescu și „compania“ lui 
să-și vîndă (la preț de doi lei) 
jongleriile stupide și glumele 
vulgare 2 Oare tovarășii de la 
sfat au văzut acest „spec
tacol“ 2 Le place 2

I. MARIN 
funcționar

N.R. Deoarece „compania 
de iluzionism“ condusă de Ni- 
culescu Georgică, cu domi
ciliul stabil în București, str. 
Rîndunele nr. 8, se află în 
continuare „în turneu“ prin 
țară, credem că este necesar 
ca organele în drept să ja 
măsurile necesare.

(CU

pa
sau

cu cărțile de 
repede și este 
jonglerie cu o

15 minute, spectatorii, 
sînt anunțați că spec- 
„maestrului“ s-a ter- 
Că spectacolul a fost

coruri de broaște, locuitorii 
Dobrogei au socotit că regiu
nea lor trebuie să aibă și o 
centură pe măsura straielor ei. 
S-a început mai întîi cu dese
carea bălților, apoi cu săparea 
canalului Carasu prin care 
apa din Dunăre putea să pă
trundă pină în inima stepei. 
Și concomitent se lucra la a- 
menajarea grădinilor. Gospo
dăria de stat Medgidia a plan
tat de o parte și de alta a văii 
sute de hectare de piersici, 
gospodăria de stat Murfațlar 
sute de hectare de vie, gos
podăria de stat Cuza Vodă și 
gospodăriile colective din jur 
au început să amenajeze mii 
de hectare de teren pentru 
irigat, în care să cultive po
rumb, grîu, legume. Cit de 
nerăbdătoare să iasă la supra
față trebuie să fi fost bogă
țiile pământului dacă în al 
treilea an de la plantare, pier
sicii gospodăriei de stat Med
gidia au rodit fructe mari de 
parfum, ca niște bulgări de 
aur, peste așteptările și pla
nurile celor care-i sădiseră! 
Cit de bogat putea să fie pă
mântul care, sătul ca nicioda
tă de apă, dă in fiecare an 
colectiviștilor din Satu Nou, 
Cuza Vodă și Mircea Vodă 
cîte un vagon de porumb la 
hectar și cîte 3 000—4 000 kg 
de grîu!

Faima piersicilor de Medgi
dia a trecut repede dincolo de 
hotarele țării. Anul acesta 
mai cele 150 de hectare 
pomi intrați pe rod au 
33 de vagoane de fructe 
care mari cantități au 
irumul Berlinului, Pragăi 
Hamburgului, cu avionul.

altădată și argat la boieri, a- 
trebuit să-și modifice casa de 
3 ori pentru a fi in ton cu 
noutățile arhitectonice. Cei 
400 de locuitori ai comunei 
Valea Neagră și-au construit 
case noi, toți au lumină elec
trică, 300 au aparate de radio, 
iar de cîțiva ani femeile nu 
mai aduc apă de la fîntîna 
cea mare, singura de altfel, cu 
sacaua trasă de măgăruși, 
pentru că apa le vine în casă, 
pe conductă, la fel ca în oraș.

Iar bătrîna Kianie, care a 
trăit o viață întreagă în bor
dei, sub pământ, abia la 70 de 
ani a învățat să zîmbească. Și 
are de ce. Fiecare din cei trei 
feciori ai ei, Omurzac, Omur- 
bec și Emirsali locuiesc acum 
în case noi și se bucură de 
toate avantajele vieții noi.

La Cobadin, la Tătaru, la 
Casimcea și în multe alte co
mune în fiecare lună, la o zi 
stabilită, colectiviștii se pre
zintă la gospodărie ca într-o 
zi de salariu. Casieriile, care 
seamănă cu cele ale întreprin
derilor, se deschid și oamenii 
primesc avansul bănesc care 
este în raport direct cu hărni
cia fiecăruia. Iar oamenii se 
îmbracă bine, își cumpără mo
bilă. și aparate electrice, ma
șini de cusut, aragaze și tot 
ce poate face viața mai fru
moasă, mai bogată. Și nimeni 
n-ar putea să-i deosebească 
pe noii spectatori ai Teatrului 
de stat din Constanța, sîm- 
bâta sau duminica seara, de 
ceilalți din oraș. Se văd nu
mai autocamioanele parcate 
in fața clădirii, care așteaptă 
să-i ducă acasă și atunci se 
știe că o gospodărie colectivă 
și-a adus oamenii la teatru. 
Pentru că bogățiile pămîntu- 
lui, desferecate de oameni 
treptat, inundă în fiecare a- 
notimp satele, casele, sufletul 
lor.

E o consecință directă a so
cialismului biruitor, a înfăp
tuirii hotărlrii partidului.

Cît despre faima podgoriei 
de la Murfațlar, care din 49 
de hectare cît avea cu 20 de 
ani în urmă, a trecut la 1 000 
de hectare în acești ani, pot 
vorbi mai bine tot diplomele 
cîștigate la concursurile in
ternaționale.

Și astfel, Dobrogea a primit 
o centură de grădini, care-i 
încinge mijlocul, de la Basa- 
rabi și pină la Cernavoda, pe 
măsura frumuseții straielor și 
a bogățiilor ei și a oamenilor 
care au împodobit-o. Dobro
gea, cenușăreasa de odinioară, 
în fiecare primăvară se gă
tește cu florile tuturor livezi
lor, cu ghirlandele tuturor vii
lor de la Ostrov, Murfațlar, 
Niculițel și de pe întregul ei 
cuprins, vara se îmbracă 
rochie de aur, toamna i 
brațele încărcate cu poveri 
porumb și poala plină 
struguri și fructe.

ce vedeți pictat pe tablourile 
de la intrare găsiți înăuntru 
viu și natural!

Atrași de țipetele clovnului, 
de tablourile pictate grotesc 
pe pereții barăcii, împinși de 
curiozitate, oameni de toate 
vîrstele plăteau doi lei și in
trau.

După
40 de 
singurul 
zical“ a 
între „artiști“, pe scenă 
făcut apariția „maestrul“ Ni- 
culescu Georgică. „Maestrul“ 
era jovial și bine dispus, sa-

Și totuși, rămîneau dealu
rile cu crestele lor abrupte a 
căror înălțime nu putea fi 
escaladată nici de tractoare. 
Dealurile străjuiau'mai depar
te ca niște uriași din vechi 
legende, stepa de aur, ador
mite și pietrificate parcă de o 
putere magică. Dealurile tre
buiau trezite la viață și gră
dinarii, miile de colectiviști 
au început de cîțiva ani o 
operă grandioasă. Nu le-a tre
buit nici apă vie ca să tre
zească uriașii din somnul veș
niciei, și nici potopuri ca să 
facă să crească iarba pe ei. 
Uneltele, casmaua și sapa au 
devenit adevărate baghete 
magice. Și colectiviștii au în
ceput să sădească vii și livezi 
de pomi. După un an, doi și 
trei, legendarele grădini în 
terase ale Semiramidei nu mai 
păreau o fantezie. Cele aproa
pe 10 000 de hectare de pe dea
lurile Dobrogei sînt mai fru
moase, sînt în primul 
reale

Desfundînd pămîntul Stepei, 
colectiviștii au semănat grîu ; 
șt- griul a crescut așa cum nu 
pomeniseră niciodată bătrînii 
și cum nu se așteptau nici 
măcar tinerii. In 1959 agricul
tura socialistă a Dobrogei a 
livrat statului 143 000 tone de 
grîu, 70 721 tone de porumb, 
30 016 tone de floarea-soarelui, 
149 641 hl de lapte. Oamenii 
pe care scriitorul Geo Bogza 
i-a văzut mîncînd lapte cu ar
dei iute au devenit astăzi co
lectiviști milionari. Citava ci- 

gospodăriile 
aveau avere 
valoare de 
1958 a eres
ici, iar după

evenimente 
în viața 

dobro- 
schimbat 
aspectul 
împro-

I ouă 
cruciale, 
țăranilor 
geni au 
complet 
regiunii: 
prietărirea, in pri

mii ani ai puterii populare și 
colectivizarea totală, cu cinci 
ani în urmă, în 1957. Abia a- 
tunci, cînd hotarele au fost 
șterse, cînd ogoarele și-au 
dat mina, și-au dat seama lo
cuitorii Dobrogei cît de bogat 
este pămîntul lor. Izbucnirea 
comorilor, din adincul pămân
tului, odată cu seva, în tul
pinile plantelor, ale pomilor, 
ale viilor și ale întregii vege~ 
tații, fructificate* în spice dol
dora de rod, în coceni cu 
2—-3 știuleți, în ciorchini grei 
de rubin și chihlimbar, au dat 
impresia că înadins ele au ză
cut acolo în adînc ascunse, 
pentru a ieși la iveală pentru 
adevărații stăpîni. Așteptau de 
mult, de milenii, un grădinar 
priceput, un meșter neîntrecut, 
care să le cunoască rostul, se
cretele și tainele întineririi. 
Și, într-adevăr, grădinarul a- 
cela a venit. N-a fost unul, ci 
mii, zeci de mii de țărani care 
au înțeles ce forță enormă 
înseamnă colectivizarea, drum 
pe care i-a dus partidul. în
făptuind politica partidului 
de transformare socialistă a 
agriculturii, întreaga înfățișa
re a Dobrogei s-a schimbat 
din temelii.

în anii noștri, locuitorii Do
brogei au început să-i schim
be straiele cenușii și sărace. 
Tractoarele au început să cu
treiere stepa și plugul de 
lemn a fost lepădat la muzeu.

o așteptare de peste 
minute, timp în care 

divertisment „mu- 
fost o ceartă aprigă 

și-a

fre: în 1951 
agricole colective 
obștească în 
78 000 000 lei, în 
cut la 400 000 000 
un singur an avutul obștesc al 
gospodăriilor agricole colective 
a atins suma de 818 450 000 lei. 
într-un singur an s-a dublat! 
Raionul Negru Vodă și partea 
de sud a Dobrogei au devenit 
treptat, alături de Bărăgan, 
un grînar al țării. Surpriza 
cea mai mare a fost însă cînd' 
oamenii au descoperit că acea
stă cultură, aproape necunos
cută pînă atunci în partea de 
nord, crește deosebit de bine 
și în raioanele Istria, Tulcea 
și Macin. Și, intr-adevăr, în 
1962, recoltele de grîu din a- 
ceste raioane n-au fost cu ni
mic mai prejos decît cele din 
sud. Aproape 
grîu obținute în 1960 și 
1962 la Carcaliu și Greci, în 
raionul Măcin, la fel ca la Co
mana și Tătqru în raionul 
Negru Vodă, vorbesc din plin. 
Și astfel, oamenii, colectiviștii, 
avîndu-i în 
niști, i~au . 
cenușăresei de altă dată, 
mai frumos strai din cîte pot 
exista, o rochie de aur.

3 000 kg de
în

frunte pe comu- 
țesut Dobrogei, 

cel

în 
are
de 
de

Vrei, nu vrei, cumperi bilet

I 
a-

rînd 
și aparțin celor care 

le-au creat. Țările calcarului 
și lumina dogoritoare a soa
relui s-au înfrățit printr-o 
fantastică geneză și au dat la 
iveală, în butucii de vie, cior
chini de rubin, de chihlimbar 
și parfum.

u numai dealurile 
trebuiau trezite la 
viață, dar adueîn- 
du-și aminte că 
de mult, pe mij
locul Dobrogei 
trebuie să fi tre.

o apă, căreia-i ramă- 
doar albia cu numele

cut
sese
Carasu sau Valea Neagră, pe 
fundul căreia zăceau smârcuri 
cu apă stătută, cu stufăriș și

nu
de 

dat 
din 
luat 

și

oate bogățiile 
cestea, încărcate 
în convoaie de 
autocamioane și 
care se revarsă 
în fiecare anotimp 
în hambarele ma

rilor unități agricole sociali
ste, sau iau drumul orașelor 
de pe întinsul întregii țări de 
unde vin în schimb 
unelte, bani, 
anotimp, cu 
oamenilor e 
îndestulată.
sînt vizibile 
fiecare localitate. Peste 50 000 
de locuitori ai satelor dobro
gene, adică aproape jumătate 
din ei, și-au construit în acest 
an case noi. La Comana există 
acum o adevărată întrecere 
între colectiviști în a-și con
strui case cit mai mari și mai 
frumoase. De aceea, Vasile 
Saplogu, văcarul satului de

mașini,
Și, cu fiecare 

fiecare an, viața 
mai plină, mai 
Iar consecințele 

în fiecare sat, în

Organizatorii vieții cultural- 
sportive de la Combinatul chi
mic Borzești au descoperit un 
mod original de a plasa biletele 
pentru reuniuni sau competiții 
sportive : toată lumea să ia bi
lete ! Costul lor se reține auto
mat din salarii. Procedeul dă 
loc uneori Ia discuții de genul 
acesta :

— Tovarășe casier, mie îmi 
place dansul, dar degeaba îmi 
dați biletul, nu 
reuniune. Sînt 
tură.

— Asta n-are 
letul e necesar 
îl faci cadou 
frumos să dai unui om 
invitație Ia o reuniune.

Sau :
■— Bine maică, ce să 

femeie bătrînă, la cursa 
tocros ? 1

— Dar cine 
duci acolo, măicuță ? 
și pe urmă poți să 
liniștită.

Sau :
— Tovarășe, eu nu 

duminică în excursie, 
resc aniversarea căsătoriei.

— O să poți serba și-n mați- 
nă, pe drum 1

Singurii care se fac că nu aud 
aceste discuții sînt tovarășii din 
comitetul sindicatului și comi
tetul U.T.M. al combinatului 
nostru, care în loc să se 

o bună organizare a<le

pot să merg la 
de serviciu în

importanță, bi- 
să—1 iei. Poate 

cuiva. E un gest 
cadou o

caut eu, 
de mo-

îți spune să te
Iei biletul 
stai acasă

pot merge 
sărbăto-

ocupe 
activi-

de
— La ba| tovarășe ?
— Da,... cu dispensă

Desena : N. CORNELII! 
tehnician, Uzinele 

Electronica-București
culturale în timpul

1”,

vîrsfă.

liber, 
cu o

lății
rezolvă lucrurile „rapid1 
reuniune ale cărei bilete sînt 
vîndute automat. Asta ca să nu 
mai aibă bătaie de cap !

V. STĂNCULESCU 
laborantă



In luna noiembrie
ne vizitează

Numeroase

formații artistice-> 
si solisti

de peste hotare I
Oră de geologie. Deocamdată procesul de cristalizare a minerale lor e urmărit în laborator. Mîine 
însă se va urmări practic, în mină. Elevii Gabriela Marica, Maria Ve ncea și Mircea Ighian din anul II 
al școlii de personal tehnic (grupul școlar minier Baia Mare) se pregătesc cu multă pasiune pentru 

meseria aleasă. _ .Foto : M. ALEXE

și-an început activitatea
La Centrul La Uzina de piese de schimb

C F. R.-Calați

deschis 
politic 

Centrul 
Oradea.

școlar agricol 
din Oradea

De cîteva zile s-a 
învățămîntul 
U.T.M. și la 

școlar agricol din
Aici, în acest an de învăță- 
mînt politic își vor desfășura 
activitatea 
studiere a 
iar pentru 
III de la 
agricolă și 
că de maiștri s-au organizat 
cicluri de conferințe. Comite
tul U.T.M. de la această școa
lă a depus o muncă susținută 
în perioada premergătoare 
deschiderii anului de învăță- 
mînt politic pentru a asigura, 
în special activității cercu
rilor de studiere a Statutului 
U.T.M., un bogat conținut. 
Propagandiștii acestor cercuri 
și-au întocmit de pe acum bi
bliografia necesară fiecărei 
lecții, au procurat materialul 
intuitiv necesar (fotomontaje, 
albume, tablouri), iar în pro
gramul de desfășurare a 
cercurilor s-au inclus și vizite 
la muzeul regional și la dife
rite case memoriale sau locuri 
istorice legate de trecutul de 
luptă al partidului.

Cu aceeași atenție s-a ocu
pat comitetul U.T.M. și de 
pregătirea ciclurilor de confe
rințe. Conferințele ce vor 
urma să fie ținute au fost sta
bilite pe baza unei largi con
sultări a utemiștilor, pe baza 
necesităților concrete pe care 
le ridică munca de educare 
politică a elevilor din fiecare 
an de studiu. S-au stabilit ast
fel teme de conferințe care 
să contribuie la popularizarea 
realizărilor regimului nostru 
democrat-popular, la dezvol
tarea mîndriei patriotice a 
elevilor pentru succesele obți
nute de poporul nostru 
conducerea partidului.

Zilele acestea cercurile 
studiere a Statutului U.T.M. 
și-au început activitatea. Cei 
119 cursanți au studiat și 
participat la dezbaterile care 
au avut loc pe marginea pri
mei teme : „40 de 
crearea U.T.C.“. 
care s-au purtat în 
dovedit seriozitatea 
elevii au studiat 
bibliografic.

De asemenea, într-un cadru 
festiv s-au deschis și ciclurile 
de conferințe la elevii din 
anii I, III ai școlii tehnice de 
maiștri.

două cercuri de 
Statutului U.T.M., 
elevii din anii II, 
școala profesională 
de la școala tehni-

La Uzina de pie
se de schimb C.F.R. 
din Galați, funcțio
nează patru cercuri 
de învățământ poli
tic U.T.M., cuprin- 
zînd un număr de 
peste 100 de tineri. 
Nu de mult, într-o 
atmosferă sărbăto
rească, cele patru 
cercuri de învăță
mânt politic U.T.M. 
și-au început acti
vitatea.

Pe tovarășul Ghe
orghe Eduard, pro-

pagandist la unul 
din cercurile „Să ne 
cunoaștem patria 
socialistă", l-am gă
sit în timpul unei 
pauze de prînz 
stînd de vorbă cu 
cîțiva cursanți că
rora le dădea expli
cații despre felul 
cum vor trebui să 
se pregătească pen
tru dezbaterile care 
vor avea loc la pri
ma lecție: „40 de
ani de la crearea 
U.T.C.“. Iată ce

ne-a declarat el: 
„Munca de propa
gandist îmi place 
nespus de mult. Ea 
reclamă însă o 
mare responsabilita
te din partea celui 
chemat să o facă. De 
aceea, încă de la 
primele dezbateri 
care vor avea loc 
vreau să mă prezint 
în fața cursanților 
cît mai bine pregă
tit“.

T. OANCEA

La Combinatul forestier
Vatra

Și în acest an comitetul 
organizației de bază 
U.T.M. de Ia Combina

tul forestier din Vatra Dor- 
nei a acordat o atenție deose
bită organizării învățămîntu- 
lui politic. Astfel, ținînd sea
ma de pregătirea și dorința 
utemiștilor, au fost organizate 
șase cercufi politice, din care 
patru „Să ne cunoaștem pa
tria socialistă“ și două de stu
diere a Statutului U.T.M. 
In aceste cercuri sînt cuprinși 
220 de tineri, iar 38 urmează 
invățămîntul de partid. Pro
pagandiștii au selecțio-

Doinei
nați din rîndul membrilor și 
candidațflor de partid, tineri 
bine pregătiți din punct de 
vedere politic și profesional. 

Zilele acestea cîteva cercuri 
și-au început activitatea. Da 
pildă, tinerii din cercurile de 
studiere a Statutului U.T.M. 
au și organizat discuții pe 
marginea primei teme studia
te : „40 de ani de la crearea 
U.T.C.“, Tinerii Vas'ile Cosmin, 
Radu Constantin și alții, stu
diind temeinic materialul bi
bliografic indicat au parti
cipat activ la dezbateri.

A. CĂRUNTU

In plină stagiune teatrală și 
muzicală, luna noiembrie re
zervă spectatorilor din țara 
noastră — după cum infor
mează O.S.T.A. — numeroase 
manifestări 
de formații 
hotare.

In aceste
zicii de cameră asistă, în sala 
Ateneului 
concertele 
de muzică 
nestrelli“, 
noastră după succesul de anul 
trecut. In concertul de joi 
seara artiștii italieni au pre
zentat un nou program cu
prinzând lucrări ale unor com
pozitori din sec. XVI și XVII.

Colectivul Teatrului din Pi
reu va da, începînd de la 10 
noiembrie, în Sala Palatului 
R. P. Române, o serie de spec
tacole cu „Electra“ de So/ocle 
șl „Medeea“ de Euripide.

Sala de festivități a Ministe
rului Transporturilor și Tele
comunicațiilor va găzdui în zi
lele de 8 și 9 noiembrie spec
tacolele Teatrului muzical din 
Praga, care în prezent și-a în
ceput turneul în orașul Timi
șoara. Prin intermediul unor 
înregistrări, proiecții și mo
mente coregrafice, primul 
spectacol intitulat „Călătorie 
în jurul lumii“ va prezenta 
piese de muzică ușoară în in
terpretarea unor cunoscuți so
liști, iar cel de-al doilea spec
tacol va purta pe ascultători 
în Praga, pe vremea lui Mo- 
zart și a contemporanilor săi.

Către sfîrșitul lunii va sosi 
în țara noastră un grup de 
dansatori indieni, condus de 
Kamala Kumari.

Artiști vocali și instrumen
tiști, dirijori, balerini își vor 
da concursul la diferite con
certe și spectacole în Capitală 
și în alte orașe ale țării. Prin
tre aceștia sînt pianiștii Pavel 
Serebreakov, artist al poporu
lui al U.R.S.S., Siegfried Rapp 
din R. D. Germană și Frede- 
ric Portnoi din Izrael, tenorul 
Ivan Dimov din R. P. Bulgaria, 
sopranele Ferhan Onat de la 
Opera din Ankara și Nadia 
Șarkova din R. P. Bulgaria, 
dirijorii Otakor Trhlifc din 
R. S. Cehoslovacă și Milan 
Horvat din R. P .F. Iugosla
via, violonista 
Schneiderman, 
let alcătuit din Vera liirova și 
Asen Gavrilov, soliști ai Ope
rei din Sofia. Cântărețul ita-

■ Han de muzică ușoară Dome- 
nico Moăugno va prezenta o 
serie de concerte în sala Pa
latului R. P. Romîne, între 20 
și 27 noiembrie.

(Agerpres)

artistice susținute 
și soliști de peste

zile, amatorii mu-

R. P. Române, la 
formației italiene 

preclasică „I. Me- 
revenită în țara

bulgară Dina 
cuplul de ba-

V. CLONDA

ani de la 
Discuțiile 

cercuri au 
cu care 

materialul

au 
aibă 
ma- 

cultural-ar-
consacrate 

ro-

n întreaga (ară 
continuat să 
loc numeroase 
ntfesfări 
tistice

i Lunii prieteniei 
mîno-sovietice.

La Facultatea de matematică și 
fizică a avut loc un simpozion la 
care prob G. K. Mihailov, secre
tar științific al Comitetului națio
nal de mecanică al U.R.S.S., acad. 
Grigore Moisil, prof. Calus lacob, 
membru corespondent al Acade
miei R. P. Romine și alții

tunau
»II PBIHfN!!

vorbit despre marele avînt 
al științei mecanicii în Uniunea 
Sovietică și despre contribuția 
specialiștilor din acest 
la îndeplinirea sarcinilor construc
ției comunismului.

La Casa de cultură
„1 Mai“ s-a ținut conferința ,,E- 
nergefica sovietică în perioada 
construcției desfășurate a comu
nismului“, iar clubul „Consfructo- 
rul"a găzduit o seară de între
bări și răspunsuri pe tema „Rea
lizări și perspective ale cosmo
nauticii sovietice".

domeniu

raională

Despre prezențe romîneșfi în 
U.R.S.S. au vorbii, Ia Casa prie
teniei romîno-sovietice Costache 
Antoniu, artist al poporului, Mag- 
da lanculescu și Ion Dacian, ar
tiști emerifi.

în numeroase instituții bucu- 
reștene s-au deschis expoziții pe 
diferite teme printre care „Un 
măreț program de construire a 
comunismului în U.R.S.S.“, „Tine
retul sovietic participant activ la 
construirea comunismului“, „Totul 
pentru om", „Uralul — puternică 
regiune industrială în U.R.S.S.’’,in U.R.S.S.”,

„O nouă pagină In istoria cosmo
nauticii — zborul în grup a nave
lor Vosfok-3 și Vostok-4".

Un mare număr de oameni ai 
muncii din orașele Giurgiu, Zim- 
nicea și Tg. Măgurele au partici
pat la concursul literar cu tema 
„Figuri de comuniști în literatura 
sovietică".

Peste 300 de elevi, sfudenfi, 
cadre didactice . și alfi oameni ai 
muncii din Craiova au asistat la 
o seară literară intitulată „Eroi ai 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie oglindiți în literatură"i

La biblioteca din Deleni

Construcții noi ps Bulevardul Republicii din Tr. Severin.

Biblioteca comunei Deleni, 
raionul Vaslui, are un număr 
de 13 000 volume. Biblioteca
ra, tovarășa Bejenaru Didina, 
se preocupă în permanență de 
popularizarea cărții prin re
cenzii, seri literare, expoziții, 
consfătuiri și concursuri or
ganizate cu cititorii, iar rezul
tatele sînt din cele mai bune. 
Cei aproape 1 40(1“cititori (din
tre care peste 700 țărani co
lectiviști tineri și vîrstnici) au 
citit de la începutul anului 
peste 10 584 volume.

V. VASILIU 
corespondent

Materiale de finisaj pentru locuințe
în unitățile Ministerului In

dustriei Construcțiilor s-au 
realizat în ultimul timp o serie 
de noi materiale de finisaj 
pentru locuințe. Folosite la 
finisarea interioarelor, ele con
tribuie la îmbunătățirea con
fortului, reducerea prețului 
de cost și grăbirea execuției 
construcțiilor. Pentru pardosi- 
rea în băi și bucătării și căp- 
tușirea pereților acestor încă
peri, de exemplu, s-au realizat 
plăci din policlorură de vinii 
într-o gamă variată de culori, 
unele din ele imitînd mozaicul

venețian. Plăcile se pot lipi di
rect pe tencuială ; ele sînt mai 
ieftine decît faianța, igienice 
și ușor 
produs 
sarea 
din Grozăvești-București, 
noilor blocuri de locuințe din 
Galați etc.

La unele blocuri de locuințe 
a început să se folosească cu 
bune rezutlate, un material 
pentru tapetarea pereților în 
locul zugrăvelilor obișnuite. 
Noile tapete se realizează în

de întreținut. Noul 
a fost folosit la fini- 
căminelor studențești 

a

modele diverse și sînt foarte 
rezistente.

De la începutul anului și 
circa 
mase 
inte-

pînă acum s-au realizat 
50 de produse noi din 
plastice pentru finisarea 
rioarelor locuințelor.

(Agerpres)
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e coperta interi
oară a volumului 
„Culorile toam
nei“, chipul poetu
lui e i" 
trunchiul 
pac cu 
repeziteȘi

cer vînzolit.

săpat în 
l unui co- 

ramurile 
agresiv 

Inspirat
zburlite 
spre un 
portret. Fecund, ca și arborele, 
autorul „Chivării Roșii“ bene
ficiază de vigoarea și semeția 
cadrului în 
lustratorul. 
de natura 
nu o dată 
drum“, 
chiar o 
Despre 
Despre 
stă înfiptă în sol, despre mîn- 
dria de a hrăni, ea, întreaga 
plantă, prin pulsarea neîntre
ruptă a sevei, despre lumina 
la care năzuiește, din tenebre
le ei, într-o opintire dureros- 
victorioasă. Se simboliza; astfel, 
trăinicia legăturii dintre poet 
și popor, credința Iul în ine
puizabila putere creatoare a 
mulțimilor eliberate după lungi 
și chinuite secole de strădanii.

Și în „Culorile toamnei“ 
este prezent simbolul favorit: 
arborele. Peste versuri pluteș
te umbra tutelară a coroanei. 
Ce spune acum monologul co
pacului, despre ce vorbește ră
dăcina ? Stihia nu poate măr
turisi decît tot despre sine, nu 
se poate înfățișa altfel decît 
în afirmarea năvalnică a for
țelor ei. își reia deci poetul 
temele ciclice, declanșează 
alte bătălii cu dușmanul, re- 
înalță elogiul făuritorilor lu
mii comuniste, se încleștează 
iarăși piept la piept cu tim
pul? Da. Dezbaterea continuă,

care l-a înscris i- 
Poetul, conștient 

sa, s-a considerat 
„măr de lîngă 

„cais în floare“, ba 
rădăcină care vorbește, 
ce vorbea rădăcina ? 
îndărătnicia cu care

„ Cu lorile toamnei“ satz sentimentul plenitudinii
ofensiva se declanșează și se 
întreține cu muniție proaspătă, 
cu un aflux de energie. Cine 
este vrăjmașul ? Alături de 
fantomele rînduielilor înecate, 
de dușmanii libertății cuce
rite, de uneltitorii morții 
atomice, se ridică la orizontul 
conștiinței spectrul capitulării, 
epuizarea propriilor avînturi. 
In cale sta« barierele inerției 
vieții, străvechile capcane ale 
pesimismul'Ai, ale resemnării, 
ale acceptării limitelor. Arbo
rele vînjos pare că se înclină, 
ca și cum și-ar recunoaște a- 
pusul fatal, menit să-i spulbe
re poate chiar amintirea. In 
locul eflorescentei învoite, a 
rodului pîrguit se îngrămă
desc, într-un freamăt de 
toamnă, frunzele desprinse de 
ramuri. Pe paleta tonurilor a- 
prinse a cîntărețului garoafei 
apare culoarea galbenă a me
lancoliei: „Canari de aur, gal
benele foi, / din gratiile cren
gilor zburară, / și pomul, coli
vie solitară, / stă iarăși pradă 
vîntului cu ploi..." In acord cro
matic, roșia flacără pălește, ja
rul scade. Luptătorul e ispitit 
să se întoarcă spre trecut, și 
în contemplarea trofeelor 
smulse, să-și redeștepte dure
rile stinse răbufnind prin cica- 
trici: „Cad — frunză moartă, 
galbenă pe lut, — / cîntîn- 
du-mi viitorul din trecut“. în
setatul de cunoaștere e încer
cat și el de descurajare îna
intea succesiunii infinite de 
țeluri. Nerăbdătorul comunard 
al timpurilor noi e oprit o 
clipă din asalt de teama de a 
nu apuca era Visului realizat 
integral. Pînă și înfocatului 
îndrăgostit, dulcea minune îi 
apare, descărnată. Cunoscuta 

fantasmă erotică a poeziei lui 
Beniuc, — Ana Kelemen, se re
levă o amintire de fum dea
supra unui pumn de oase...

Dar combatantul își verifică 
tăria poate cel mai mult în 
asemenea momente. Răspunsul 
poetului la marele examen, la 
tentațiile perfide ale capitulă
rii, se înalță cu o fermitate 
exemplară și cuceritoare. Mi
hai Beniuc din „Culorile toam
nei“ este același Beniuc, iden
tic cu sine, aflat în primele 
rînduri ale coloanei, trăgînd 
voios în piept aerul tare al 
încrederii în forțele omului, 
alergînd cu pasul tînăr spre 
culmi, în coloana de șoc a co
muniștilor. Ten
tațiile sînt în
depărtate prin- 
tr-o mișcare j
specifică, prin ■
elanul ei brusc, 
antrenînd întreaga ființă, de 
la Învoita minții la încordarea 
brațului, într-o trîntă corp la 
corp. Un curent de op
timism robust, matur prin ex
periență, dar cu nota tinereas
că atît de beniuciană, a celui 
ce a rămas mereu „flăcăul de 
pe Crișuri“, răscolește vatra, 
preface pîlpîirile în vîlvătaie, 
încinge culorile toamnei. Leit 
motivul volumului, galbenul 
stins, trece în auriu. Copacul 
își mobilizează sevele și ramu
rile se reped din nou spre 
slăvi, crescînd gigantic. „Stîlp 
de foc“ odinioară, eul liric se 
definește acum : „un arbor ce 
umblă din loc în loc, / am ră
dăcini în sus... / întinse pînă 
dincolo de marginile Univer
sului... / în loc de flori răs
pund cu întrebări în primă
vară“. Priveliștea prezentului 

fecund, a socialismului în ac
țiune, generator de fericire, 
viziunea viitorului din care Mi
hai Beniuc, prin natura sa 
profetică, își extrage consec
vent substanța, și își înteme
iază certitudinea, electrizează 
voința, aprinde speranțe, sfi
dează moartea. Privit din a- 
cest punct al viitorului, de pe 
piscurile idealului comunist, 
al permanentei dezvoltări, 
timpul redobîndește o semni
ficație vitală, creatoare. Tre
cutul nu mai este arhivă de 
amăgiri, de suferințe netămă
duite, cum insinuau șoaptele 
descurajării. El se conturează, 
dimpotrivă, ca o frîntură din

CRONICA UTER AR Ai
calea glorioasă a colectivității, 
ca o verigă în șirul revoltelor 
și aspirațiilor populare. Misi
unea încredințată de pre
cursori, în curs de înfăptuire 
prin acțiunea contemporanilor, 
se profilează ca mandat obli
gatoriu al conștiinței poetice, 
ca un „legat“ ce se cere desă- 
vîrșit de succesori, de tinerii 
care vor prelua torța poetului.

Ieșind triumfător din zbu
cium, regenerat prin lupta cu 
tot ce e stagnare, cu umbrele 
morții, agitîndu-și crezul sta
tornic cu ardoarea mereu ne
sătulă a noului, Mihai Beniuc 
trăiește plenitudinea vieții. 
Sentimentul iradiază la răstim
puri o lumină caldă, generoa
să, mai senină ca altădată, 
cînd poetul, mistuit de febre, 
o întrezărea, o invoca. In a- 
ceastă ambianță, numeroase 

din mijloacele expresive care 
subliniau asprimea, caracterul 
colțuros al gîndirii poetice 
beniuciene se șlefuiesc, devin 
transparente. Visurile poetu
lui sînt „madrepore / nălțate- 
ncet și zilnic peste ape“. Sufe
rința poporului însuși, de-a 
lungul vremurilor înrobite, a- 
pare într-o altă ipostază: 
„Scobește-n stîncă pînă dai de 
lacrimi... / Acolo sînt cristale- 
le-n adine... / Să nu te sperii 
cînd le scoți din crîng / de 
beznă, roșu strugur o să-ți 
pară — / Le-ai înroșit cu pro
priul tău sînge“.

Hotărîtoare în concepția lui 
Mihai Beniuc fiind ciocnirea 

forțelor antago
nice, valoarea 
imaginii pro- 
priu-zise constă 
nu atît în ine
ditul expresiei, 

simbolurilor, cît

r
Ì?

sublinierea 
impetuozitatea 
respectiv a

contrastelor, 
acțiu- 

violenței

în înnoirea
în originalitatea raporturilor 
dintre termenii confruntați, 
în 
în 
nii,
cu care se rostește imperati
vul vieții. Este concludent c: 
și înclinația poetului către re 
flexia lapidară, concentrată îr 
maniera dictonului popular, s< 
valorifică din plin cînd ia for
ma acțiunii, a îndemnului 1: 
faptă, sau cînd reflectă u) 
conflict, o încordare lăuntrice 
Prin definiție, genul senten 
țios formulează o experiențe 
de mult consumată. Cuprin- 
zînd timp — un trecut bine 
sedimentat — el pare produ
sul timpului însuși, al unei 
gîndiri ce nu mai aparține au
torului, impersonale. La Be
niuc, aforismul se afirmă ca o 

concluzie scoasă dintr-o expe
riență personală, chiar dacă 
în realitate condensează învă
țătura de viață a celorlalți, a 
istoriei unui popor. De aceea 
pare încins de văpaia prezen
tului, a imediatului, ca o spa
dă sau o unealtă dogorind de 
focul în care s-a făurit. (Deci 
și în meditație se recunoaște 
trăsătura caracteristică „omu
lui cu arma” care este poetul 
Mihai Beniuc). Acestui efect 
dinamic îi este adaptat întreg 
sistemul poetic, al cărui me
canism e simplu. Se compune 
fie dintr-un simbol dezvoltat 
în toate implicațiile lui, fie 
dintr-o serie de imagini, de 
fapt tot simboluri și în fond 
echivalente, căci desemnează 
eul într-una și aceeași postu
ră lirică. Provenind însă din 
domenii diferite și rostogolin- 
du-se în avalanșă, cascada de 
ipostaze, de simboluri, ridică 
în masă tot ce e ființă vie și 
materie durabilă în univers. 
Pentru ca angrenajul să se 
pună în mișcare, nu e nevoie 
ca fiecare piesă în parte să 
fie desăvîrșită, să exprime ul
timul cuvînt al tehnicii. Cu 
alte cuvinte, mijloacele expre
sive — epitetul, comparația 
jțc. — joacă un rol secundar, 
’olosind comparația apropiată 
ie vocabularul poetului, pu- 
,em spune că ele îndeplinesc 
uncțiunea pietrei dintr-o ca
tapultă, la care decisivă este 
.ăria propulsiunii, nu gradul 
de șlefuire a proiectilului. (De 
aici și greutatea specifică a 
verbului — instrumentul ac
țiunii — în raport cu alte for
me de plasticizare în cadrul 
modalității specifice lui Be
niuc). Nu vrem să acoperim 

astfel versurile uscate, cugetă
rile banale, lipsite de scăpăra
rea obișnuită sau imaginile 
frînte din mai multe poezii. 
Ținem să arătăm că — de vre
me ce izbînzile derivă din 
dramatismul atitudinii — pri
cina neizbutirii acestor ver
suri nu se reduce la un defi
cit de măiestrie; rezidă în 
stingerea patosului. Iar încer
cările de reanimare a elanu
lui, cu ajutorul exclusiv al 
mijloacelor — acumulare de 
epitete sau verbe desemnînd 
una și aceeași acțiune, repe
tare de imagini, fie și mește
șugite — nu pot infuza sînge 
în inima unor poezii care a- 
par la developare ca imagini 
decolorate ale unor originale 
intense. Așa este de pildă, poe
zia „Cristale” față de „Stru
gure roșu” a cărei idee o reia, 
ori „Autoportretul” în raport 
cu incandescentul „Fragment” 
final. Mihai Beniuc este un 
poet prea spontan, pentru e- 
moțiile întreținute în mod ar
tificial. El e prin excelență 
poetul atacului năvalnic și ire
zistibil care caracterizează și 
acest volum al nobilei matu
rități, îmbogățite cu paleta și 
sensurile noi ale „Culorilor 
toamnei”, volum care e un 
cînt al limitelor înfrînte de 
om, dar și al limitelor ce le 
mai are de înfrînt, un cînt al 
mersului victorios înainte. 
„Culorile toamnei” dăruie ar
borelui coroana de aur fluid a 
plenitudinii la care a ajuns un 
poet, vibrant și original, din- 
totdeauna îndrăgostit de via
ță, de acțiune.

M. PETROVEANU
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Cerința omenirii
să biruie rațiunea!

Declarațiile lui II Thant după tratativele 
cu conducătorii cubani

NEW YORK 1 (Agerpres). 
— TASS transmite: în seara 
zilei de 31 octombrie, U 
Thant, secretarul general pro
vizoriu al O.N.U., și persoa
nele care îl însoțesc au plecat 
din Havana la New York pe 
calea aerului.

La aeroport, U Thant a fost 
condus de Râul Roa, ministrul 
Afacerilor externe al Cubei, 
și de funcționari superiori ai 
Ministerului Afacerilor Ex
terne. înainte de plecare, U 
Thant a declarat ziariștilor 
că tratativele cu primul mini
stru Fidel Castro, președin
tele O. Dorticos și cu alte per
soane oficiale au fost extrem 
de folositoare și s-au 
șurat într-o atmosferă 
prietenească, 
tratative vor 
varea pașnică

desfă- 
caldă, 
aceste 
rezol-

Sper că 
ajuta la 
a problemei.
»

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : U Thant, se
cretarul general provizoriu al 
O.N.U. s-a înapoiat în seara de

Voința unanimă 
a poporului cuban
HAVANA 1 (Agerpres). —• 

Agenția Prensa Latina relatează 
că poporul cuban își manifestă 
sprijinul deplin față de măsu
rile și garanțiile cerute de pri
mul ministru Fidel Castro pen
tru a se apăra suveranitatea și 
independența Cubei. Centrul re
voluționar sindical al oamenilor 
muncii, Asociația națională a 
micilor agricultori, Federația fe
meilor cubane și alte organizații 
s-au solidarizat cu declarația lui 
Fidel Castro. în capitală și alte 
orașe au avut loc mitinguri la 
care 
și-au exprimat din nou spriji
nul lor hotărît dat poziției gu
vernului cuban în cursul gravei 
crize provocate în regiunea Ca
raibilor de acțiunile nord-ame
ricane.

31 octombrie la New York so
sind de la Havana.

Intr-o declarație făcută pe 
aeroportul „Idlewilde“ din New 
York, U Thant a caracterizat 
tratativele pe care le-a avut 
timp de două zile cu conducă
torii cubani ca fiind „rodnice” 
și a anunțat că s-a ajuns la o 
înțelegere privind participarea 
Pe viitor a Organizației Națiu
nilor Unite la reglementarea 
pașnică a problemei cubane.

„în timpul șederii mele la 
Havana, a continuat U Thant, 
am primit informări autoriza
te că demontarea rachetelor și 
a obiectivelor se află în curs 
și că acest proces va fi termi
nat la 2 noiembrie, adică pes
te o zi.

Ulterior, acestea vor fi 
transportate înapoi în Uniunea 
Sovietică ; după cît se știe. în 
acest scop se și fac pregătiri“.

ITALIA: Puternice 
manifestații 

de solidaritate 
cu Cuba

ROMA 1. — Coresponden
tul Agerpres transmite: 
Miercuri s-au desfășurat în 
întreaga Italie puternice gre
ve, manifestații și luări de po
ziție în apărarea păcii, pentru 
libertatea Cubei.

La Bologna muncitorii au 
organizat în centrul orașului 
o mare manifestație de soli
daritate cu Cuba. Răspunzînd 
apelului lansat de Camera de 
Muncă locală muncitorii din 
fabrici și întreprinderi au ie
șit în stradă manifestînd ore 
întregi pentru pace, în apă
rarea libertății și independen
ței Cubei. La Imola 2 000 de 
muncitori au participat la mi
tingul în apărarea poporului 
cuban. Numeroase manifesta
ții și adunări au avut loc și 
în alte orașe ale Italiei.

„Dafi tatălui meu de lucru . Un grup de copii care au partici oat recent la demonstrația 
Durban (Republica Sud-Africană), împotriva șomajului. In spatele lor poliția care a încercat să-i 

împrăștie cu forja.

„S. U. A. trebuie să dea cele mai depline garanții pentru independența Cubei“
Interviu! acordat de Bertrand Russell

ziarului italian „Paese Sera"

oamenii muncii din Cuba

ROMA 1 (Agerpres). — „Sînt 
ferm convins că poziția guvernu
lui sovietic a deschis calea spre 
stabilirea încrederii reciproce. 
Prin acțiunile sale U.R.S.S. a de
monstrat că declarațiile ei sînt 
confirmate de fapte, a spus filo
zoful englez Berfrand Russell, co
respondentului din Londra al zia
rului „Paese Sera“.

Russell a spus că Statele Unite 
„trebuie să dea cele mai depline

și femeinice garanfii pentru inde
pendenta Cubei, trebuie să-și ia 
obligația de a respecta suverani
tatea acestei insule și tawna ei 
de guvernămînt, aleasă <^r popu
lație. In afară de aceasta, a adă
ugat el, ași dori ca în termenul 
cel mai scurt, cu ajutorul O.N.U., 
să fie satisfăcută cererea lui Fidel 
Castro cu privire la lichidarea 
bazei americane de la Guanta
namo".

în drum spre Havana, A. I. Mikoian

LA MOSCOVA

Reuniune consacrată 
aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 1 noiem
brie în Palatul Congreselor 
din Kremlin a avut loc o reu
niune a oamenilor muncii din 
raionul Lenin al Moscovei 
consacrată celei de-a 45-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

în sală au fost prezenți 
Nikita Hrușciov, Leonid Brej-

nev și alți conducători sovie
tici, delegația Partidului So
cialist Unit din Germania în 
frunte cu Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C. C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D.G.

A urmat apoi un concert la 
care și-au dat concursul cei 
mai buni artiști din Moscova,

Lucrările Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru comerțul exterior

Dezbaterile din Comitetul

Politic
1 (Agerpres). 

octombrie, Comite- 
al O.N.U. a început 
a două proiecte de 
în problema încc-

al O.N.U.

MOSCOVA. — La Moscova 
au luat sfîrșit lucrările Comi
siei permanente C.A.E.R. pen
tru comerțul exterior. Au fost 
examinate probleme legate de 
dezvoltarea în anul 1963 a co
merțului reciproc între țările 
membre ale C.A.E.R.

La lucrările comisiei au luat 
parte reprezentanți ai Bulga
riei, Celoslovaciei, R. D. Ger
mane, R. P. Mongole, Polo
niei, Romîniei, IJngariei, 
U.R.S.S.

Reprezentanul R.P.D. Co
reene a participat în calitate 
de observator.

---- •---- .
Statele Unite 

au reinstituit blocada 
împotriva Cubei

WASHINGTON 1 (Ager
pres). — Casa Albă a anunțat 
că Statele Unite au reinstituit 
în zorii zilei de 1 noiembrie 
blocada Cubei, suspendată 
temporar în legătură cu vizita 
în Cuba a secretarului gene
ral provizoriu al O.N.U., U 
Thant.

Secretarul Casei Albe pen
tru problemele presei, P. Sa- 
linger, a anunțat, de aseme
nea, că Statele Unite au re
luat zborurile de recunoaștere 
deasupra Cubei.

a sosit la New York
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 1 noiem
brie A. I. Mikoian, prim-vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a plecat 
pe calea aerului în Cuba, unde 
va avea un schimb de păreri 
cu guvernul Cubei în proble
mele situației internaționale.

La aerodrom A. I. Mikoian 
a fost condus de A. N. Kosî- 
ghin, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., S. V. Kurașov, M. A.

Leseciko și N. S. Patolicev, 
miniștri ai U.R.S.S., S. A. Ska- 
cikov și V. E. Semiciastnîi, 
președinți ai comitetelor de 
stat ale Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., S. A. Borisov, 
A. L. Orlov, locțiitori de mi
niștri și alte persoane oficiale.

A. I. Mikoian a fost condus, 
de asemenea, de ambasadorul 
Republicii Cuba în U.R.S.S., 
Carlos Olivares Sanchez și de 
colaboratori diplomatici ai am
basadei cubane.

★

Astăzi se deschide

Forumul internațional al femeilor 
consacrat educării cocilor 

și tineretului in spiritul prieteniei
BRUXELLES 1 (Agerpres). - „A 

trăi în pace și prietenie, a feri 
copiii și tineretul de grozăviile u- 
nui război termonuclear este visul 
tuturor mamelor de pe globul pă- 
mîntesc”, a declarat E. Brunfaut 
într-o convorbire cu coresponden
tul TASS. E. Brunfaut este una din 
militantele mișcării femeilor care 
se ocupă de pregătirile în vede
rea Forumului internațional a| fe
meilor care se va deschide la 2 
noiembrie la Bruxelles. Participan
tele la acest Forum vor discuta 
problema educației copiilor și ti
neretului în spiritul prieteniei și 
înjelegerii reciproce între popoare.’ 
Necesitatea dezbaterii acestei pro
bleme a fost recunoscută de toate 
participantele la întîlnirea interna
țională a femeilor care a avut loc 
în aprilie 1960 la Copenhaga.

Atunci s-a hotărît să se creeze bi
roul de legătură care s-a ocupat 
de pregătirile în vederea acestui 
forum.

La 2 noiembrie vor sosi la 
Bruxelles reprezentantele a peste 
30 de fări. Peste 20 de organiza
ții internaționale diferite au ac
ceptat să participe la lucrările fo
rumului.

Participantele la forum vor as- 
culta și dezbate referate despre 
rolul școlii în educarea copiilor și 
tineretului în spiritul prieteniei și 
înțelegerii reciproce între popoare, 
despre dreptul la învățătură, con
diție necesară pentru lărgirea le
găturilor de prietenie între tinerii 
din toate fările, despre răspunde
rea părinjilor pentru educarea co
piilor în spiritul respectării tutu
ror popoarelor.

NEW YORK 1 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 1 noiem
brie a sosit la New York, A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se află în drum 
spre Havana. A. I. Mikoian 
pleacă în Cuba pentru a face 
un schimb de păreri cu gu
vernul Republicii Cuba în pro
bleme legate de situația inter
națională.

Componența noului guvern 
al Republicii Arabe Yemen

CAIRO 1 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 31 octombrie a 
fost anunțată la Sanaa compo
nența noului guvern al Republi
cii Arabe Yemen.

După cum anunță agenția 
M.E.N., generalul de brigadă Ab
dallah As-Sallal ocupă în noul 
guvern funcțiile de prim-minis- 
tru și comandant suprem al for
țelor armate ale republicii. Ab
del Rahman Al-Baidani a fost 
numit vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministrul afa
cerilor externe, colonelul Ab
dallah Gazilan a fost numit 
ministrul apărării, maiorul Abdel 
Latif Deifallah a fost numit mi
nistru al afacerilor interne, 
total, din guvern fac parte 
de persoane.

La Sanaa a fost anunțată, 
asemenea, componența Consiliu
lui Comandamentului Revoluțio
nar. Din el fac parte Abdallah 
As-Sallal, Abdel Rahman Al-Bai
dani, Abdullah Gazilan, Muham
med Al-Kaid Seif si alții — în 
total 18 persoane.

Tot la 31 octombrie, președin
tele Republicii Arabe Yemen, 
As-Sallal, a emis decretul revo
luționar cu privire la proclama
rea constituției provizorie a Ye
menului. Această constituție va

tn
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fi în vigoare în decursul perioa
dei de trecere de cinci ani.

Constituția prevede că autori
tatea supremă în stat este Consi
liul revoluției, care ia măsurile 
necesare pentru apărarea revo
luției.

Constituția stabilește, de ase
menea, crearea unui Consiliu na
țional, compus din Consiliul re
voluției și Consiliul de Miniștri, 
avînd drept sarcină stabilirea 
politicii generale a țării.

Un alt organ a cărui creare 
este fixată prin constituție va fi 
Consiliul superior al apărării, 
format din șeici.

Ca obiective principale ale re
voluției constituția provizorie 
prevede printre altele egalitatea 
tuturor cetățenilor în fața legii, 
ridicarea nivelului de trai al 
populației prin elaborarea și a- 
plicarea unui plan economic de 
dezvoltare.

în cursul perioadei de tranzi
ție de 5 ani va fi promulgată o 
lege electorală, iar populația va 
fi chemată să se pronunțe pe ca
lea unui referendum asupra pro
iectului constituției. în urma a- 
legerilor va fi desemnată o Ca
meră a deputaților, care va alege 
la rîndul ei, la sfîrșitul perioadei 
de tranziție, pe noul președinte 
al republicii.

ricîte amintiri 
dragi păstrezi des
pre Uniunea So
vietică, 
momente 
trăite îți 
memorie, tou, 

niciodată sărbătoarea 
trăită de oamenii sovietici a- 
tunci cînd de pe pămîntul lor 
pornește spre spațiile infinite 
o navă cosmică. Și este de în
țeles ! Dacă vreme de milenii 
mințile cele mai temerare au 
îndrăznit doar să prefigureze 
ca o posibilitate zborul omului 
în Cosmos, oamenii sovietici 
au fost cei dintîi ce au cuce
rit Cosmosul și au entuzias
mat întreaga omenire. Și dacă 
„Sputnic“ îl găsești în voca
bularul tuturor popoarelor, de
venit un termen consacrat — 
atunci este firesc ca ori de cîte 
ori se avîntă înspre înălțimile 
siderale un sputnik, oamenii 
sovietipi să transforme acea 
zi într-o sărbătoare, mai întîi 
a lor și apoi a întregii umani
tăți.

...Ne aflam la Kiev, pe bor
dul unui vas pornit într-o că
lătorie pe Nipru- Radio Mos
cova transmitea istorica ve
ste a aterizării celor doi cos
monauți — Nikolaev și Po
povici. Reacția spontană, una
nimă a fost copleșitoare. Cum 
s-o înfățișăm ? Căpitanul va
sului, Vitali Hilkevici, a luat 
pentru o clipă mâinile de pe 
cirmă pentru ca aplauzele sale 
să se contopească cu ropotul 
aplauzelor celor aflați pe bord. 
Pe maluri, oamenii se îmbră
țișau bucuroși, entuziasmați, 
de parcă ei înșiși s-ar fi în-

oricîte 
intense 

revin în 
nu poți

NEW YORK
— La 31 
tul Politic 
discutarea 
■rezoluție 
tării experiențelor cu arma 
nucleară. După cum s-a aflat, 
rezoluția celor 33 de țări, care 
cheamă la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară în
cepând de 
a devenit 
lor 34 de 
alăturat 
Centrală.

Situîndu-se pe vechea pozi
ție obstrucționistă a S.U.A. 
reprezentantul american, Ar- 
thur Dean, a declarat că dele
gația americană consideră că 
nu poate accepta proiectul de 
rezoluție al celor 34 de state. 
El a expus vechea poziție a 
S.U.A. că delegația americană 
nu va semna nici un tratat 
care să nu asigure un control 
„corespunzător“. Dean a cerut 
delegaților să sprijine pro
iectul de rezoluție prezentat 
de S.U.A. și Anglia, care, 
după cum a declarat el, asi
gură un acord sub un control 
efectiv.

Luînd cuvîntul V. A. Zorin, 
reprezentantul U.R.S.S., a 
spus că, deși există unele re
zerve și chiar obiecțiuni asu
pra unor părți din proiectul 
de rezoluție al celor 34 de 
țări, U.R.S.S. consideră că

la 1 ianuarie 1963, 
astăzi rezoluția ce- 
țări, întrucît i s-a 
Republica Africa

i acest
S.U.A

proiect. El a 
să urmeze 

Sovietice.

poate vota 
cerut ca l 
exemplul Uniunii
Zorin a subliniat că există o 
bază generală pentru viitoa
rele tratative. Ea constă în 
necesitatea de a se pune capăt 
tuturor experiențelor, în a se 
fixa data încetării experien
țelor și în a folosi memoran
dumul celor opt state neutre 
drept bază pentru tratative. 
Acest lucru — a spus el — a 
fost recunoscut de majorita
tea uriașă a delegațiilor și 
Adunarea Generală trebuie să 
adopte o rezoluție asupra a- 
cestor trei puncte. Evenimen
tele din ultimul timp au făcut 
deosebit de pregnantă necesi
tatea încetării experiențelor. 
U.R.S.S., a arătat V. A. Zo
rin, năzuiește să acționeze în 
această direcție 
tate cu recentul 
N. S, Hrușciov, 
Consiliului de 
U.R.S.S., adresat 
lui S.U.A., Kennedy.

La ședința din după-amia- 
za zilei de 31 octombrie a 
Comitetului Politic a conti
nuat discutarea celor două 
proiecte de rezoluție, primul 
prezentat de delegațiile a 36 
de țări (la proiectul celor 34 
de țări s-au alăturat încă 
două delegații) și al doilea al 
delegațiilor S.U.A. și Angliei.

în conformi- 
mesaj al lui 
președintele 
Miniștri al 

președinte-.

Reprezentantul Republicii 
Tanganica a sprijinit cererile 
cu privire la încetarea tuturor 
■experiențelor nucleare 
pind de la 1 ianuarie 
cuprinse în proiectul celor 
de țări.

Reprezentantul Indiei, 
Lai, a criticat argumentele 
favoarea neobligativității în
cetării de urgență a experien
țelor nucleare subterane. A. 
Lai a amintit că chiar și po
trivit recunoașterilor Comisiei 
pentru energia atomică a 
S.U.A. experiențele subterane, 
a căror interzicere nu este 
prevăzută în proiectul de re
zoluție anglo-american, vor 
duce la infectarea atmosferei. 
De aceea, a subliniat delega
tul indian, este necesar un 
acord cu privire la încetarea 
tuturor experiențelor. Înceta
rea parțială ar deschide o 
portiță pentru continuarea 
exploziilor subterane.

0 hotărîre

Convorbirea reprezentantului R, P. Romine

R. N. U. cu o delegație de femei americane

NEW YORK 
cial Agerpres, 
mite :

Cu prilejul 
de existenfă 
luptafi pentru pace”, delegații ale 
acestei organizații au vizitat pe 
unii reprezentanți ai (arilor de la 
Națiunile Unite, membre ale Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare.

Joi dimineafa, o delegafie a 
mișcării „Femei luptaji pentru 
pace" a stat de vorbă cu Mircea 
Malifa, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Rcmîne, care, răspunzînd în-

1. — Trimisul spe- 
C. Răducanu, trans-

împlinirii unui an 
a mișcării „Femei

Note de drum

tors în această clipă din Cos
mos. Sentimentul acesta ne 
era de altfel bine cunoscut, 
încă de la aflarea veștii zbo
rului lui Nikolaev în Cosmos, 
pe cînd ne apropiam de ve
chiul oraș Tuia. Numai în cî- 
teva minute piața orașului 
Tuia, unde ne-am oprit, a 
fost inundată de locuitorii o- 
rașului — de la micii pionieri 
care aveau brațele încărcate 
cu flori, până la asemenea 
martori încercați ai istoriei
ruse ca bătrînul Filat Pastu- 
hov, în vîrstă de 103 ani. 
L-am cunoscut pe acest vete
ran, strîngîndu-și de mînă 
strănepotul, un puști vioi, pi
struiat — Vania. Poate că ar 
fi vrut să o zbughească de lin
gă străbunic, să se alăture pio
nierilor 
lozincă, 
animau 
„Salut
uților 1“ De altfel ca orice co
pil sovietic stai de vorbă și-l 
întrebi ce vrea să devină îți 
răspunde pe loc: cosmonaut. 
La fel. și micul Vania. Filat 
Pastukov ne-a vorbit cu căl
dură despre micul său străne
pot. Răspunzîndu-mi la între
bări, mi se părea că indirect i 
se adresa lui Vania.

— Sigur, și Vania o să de
vină cosmonaut... O să învețe 
bine, și la matematici, și la 
fizică... nu, Vania ?

— îhî... și la fizică...
Știrea despre zborul celui 

de-al patrulea cosmonaut, al 
lui Popovici, am aflat-o la 
Kursk, pe stadionul „Dinamo“, 
în timp ce mii de locuitori ai 
orașului se aflau la mitingul

ce-și confecționaserăți 
pe care tare mîndri o 

deasupra capetelor ; 
înaintașilor cosmona-

a

înce-
1963
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A. 
in

Adunării Generale
a 0. N. U.

Sărbătorirea Zilei nationale de luptă
pentru independența Algeriei

frebărilor puse, a explicat pozifia 
guvernului nostru în problema 
dezarmării generale și totale, ară- 
tind eforturile depuse de R. P. 
Romînă atît la Geneva cit și la 
New York pentru o soluționare ra
pidă a problemelor legate de în
cetarea experiențelor nucleare în 
toate mediile, ca un prim pas im
portant pentru rezolvarea proble
mei dezarmării generale și totale.

Delegația femeilor americane a 
mulțumit reprezentantului romîn 
pentru explicațiile primite și a 
transmis femeilor din Republica 
Populară Romînă un mesaj de so
lidaritate cu lupta lor pentru pac* 
și dezarmare.

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
în seara zilei de 31 octombrie, 
Adunarea Generală a O.N.U. 
a ratificat cu 81 voturi pentru, 
2 contra (Portugalia, Africa de 
sud) și 19 abțineri rezoluția a- 
doptată după-amiază de către 
consiliul de tutelă prin care 
se cere suspendarea imediată 
a noii constituții a Rhodesiei 
de sud, care urma să intre în 
Vigoare la 1 noiembrie, pre
cum și anularea alegerilor ce 
urmau să aibă loc în luna de
cembrie.

ALGER 1 (Agerpres). — La 
miezul nopții de miercuri spre 
joi, 21 de salve de artilerie au 
anunțat începerea sărbătoririi 
Zilei naționale de luptă pentru 
independența Algeriei. A ur
mat apoi un minut de tăcere 
în memoria celor ce și-au dat 
viața în lupta pentru liberta
tea și fericirea patriei.

Dis-de-dimineață, la 1 no
iembrie, grupuri de oameni 
îmbrăcați în haine de sărbă
toare au ieșit în străzile și 
piețele Algerului, pavoazate 
cu drapelele naționale ale Re
publicii Algeriene Democra
tice și Populare.

în aplauzele furtunoase ale 
mulțimii și în acordurile mar
șurilor patriotice, în fața tri
bunei la care se află membrii 
guvernului, trec delegațiile or
ganizațiilor naționale. De la 
tribună ele sînt salutate de 
primul ministru Ben Bella, de 
președintele Adunării Națio
nale constituante Ferhat 
Abbas, de secretarul general 
al Biroului Politic al Frontului 
de eliberare națională, M. 
Khider,

P e s
MOSCOVA. — La 1 noiem

brie a sosit Ia Moscova dele
gația Partidului Socialist Unit 
din Germania, condusă de 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al 
R.D.G.

I
I
I
I
1

de comitetul Com- 
cu prilejul so- 

părți a delegației ti- 
romîn ce se în- 

la Helsinki. Tocmai

organizat 
somolului 
sirii unei 
■neretului 
torcea de
erau rostite cuvinte calde, de 
prietenie, adresate oaspeților 
romîni. Cînd deodată, pe 
stadion a răsunat solemn 
vocea lui Levitan. Reprezen
tantul delegației tineretului 
romîn abia apucase să-i feli
cite pe cei prezenți pentru 
zborul glorios al lui Nikolaev, 
cînd iată, al patrulea cosmo
naut sovietic se învîrtea în 
jurul planetei. De la al treilea 
cosmonaut la al patrulea s-a 
ajuns într-adevăr cu o vite
ză... cosmică! Cît de mult 
ne-am bucurat cu toții de a- 
cest nou act cosmic! Spectaco
lul Ansamblului de cîntece și 
dansuri al U.T.M. s-a trans
format apoi într-o adevărată 
sărbătoare închinată eroilor 
cosmonauți. întregul stadion 
a fost încins de o uriașă horă. 
Braț la braț, tineri și tinere 
romîni și sovietici 
dansau în cinstea 
eveniment. Bucuria 
tinerilor sovietici 
și-a găsit o expresie la fel de 
entuziastă și 
dresată celor 
a doua zi, în 
lui prieteniei romîno-sovietice 
din orașul Poltava.

...Tuia, Harkov, Poltava, 
Belgorod și-au primit oaspe
ții romîni cu flori, multe flori, 
insigne și vederi. Pretutindeni 
i-am cunoscut pe oamenii so
vietici, serbîndu-și eroii.

In fața chioșcurilor de ziare 
și a caselor de bilete din gări,

cîntau și 
istoricului 
comună a 
și romîni

în telegrama a- 
doi cosmonauti, 
cadrul mitingu-

La tribună se află, de ase* 
menea, oaspeți străini. Nu
meroase țări și-au trimis dele
gații pentru a participa la săr
bătorirea revoluționară a Al
geriei. Printre ele se află și 
delegația R. P. Romîne con
dusă de Petre Burlacu, secre
tar generat al Ministrului Afa
cerilor Externe.

După demonstrație a avut 
loc o paradă militară. Prin 
fața tribunei trec încolonate 
unități ale armatei populare 
naționale algeriene, înzestrate 
cu arme de cel mai nou tip. 
Helicoptere, dăruite de Uniu
nea Sovietică — lansează ma
nifeste cu lozincile : „Trăiască 
revoluția", „Frontul de elibe
rare națională vă cere să ră- 
mîneți credincioși memoriei 
eroilor noștri”.

Pe străzile Algerului dom
nește o atmosferă de bucurie 
și sărbătoare. în seara zilei 
de 1 noiembrie, Ben Bella, 
șeful guvernului, a adresat 
cetățenilor algerieni o cuvîn- 
tare de felicitare, după care 
au continuat serbările popu
lare.

curt
MOSCOVA. — în secțiile ti

pografiei „Krasnîi proletarii”, 
întreprindere care se numără 
printre fondatorii Asociației 
de prietenie sovieto-romîne, 
au avut loc ieri numeroase 
adunări festive închinate prie
teniei sovieto-romîne.

>

Veder* din Kiev.
Foto: I. CUCU

în librării, la maneta strun
gurilor, în metrouri, pretutin
deni, la ordinea zilei: „Duetul 
măreț al cosmonauților“ — 
cum a denumit un ziar din 
Kiev acest zbor istoric — co
mentat cu multă însuflețire 
și bucurie. La Tuia, l-am cu
noscut pe Vladimir Pavlenko 
de la ziarul „Molodoi comu
nist“. Cit de mult se agita a- 
cest tînăr! Simțea din plin 
marea responsabilitate ce-i re
venea de a cuprinde într-un 
articol și cîteva fotografii en
tuziasmul concetățenilor săi, 
din acele clipe. Și nu-i un lu
cru chiar atît de ușor. Mai 
vorbea cu un tînăr, își lua 
cîteva notițe; apoi fotografia 
mulțimea adunată în piața 
centrală a orașului. Trăia in
tens bucuria concetățenilor. 
L-am întrerupt din activitatea 
sa febrilă și l-am rugat să ne 
împărtășească gîndurile sale 
despre evenimentul măreț 
trăit:

— Sîntem mîndrl de eosmo- 
nauții noștri, de știința noa
stră, de măreața noastră pa
trie. Aceste zile nu le vom 
uita niciodată.

La Kursk, un mare afiș a- 
nunța sosirea cunoscutei ar
tiste sovietice Liubov Orlova. 
Poate că am fi vrut să stăm 
mai mult de vorbă, să aflăm 
ce roluri pregătește, planurile 
de viitor. Am fi dorit să ex
primăm și admirația de care

se bucură tn țara noastră, în 
rîndurile iubitorilor filmului. 
Numai că... Am întîlnit-o pe 
renumita artistă tocmai cînd 
se îndrepta spre cinematogra
ful „Komsomoleț" după care, 
cu o mașină, urma să plece 
urgent la Moscova. I-am pu
tut lua doar o declarație. Iată 
ce ne-a spus :

“ Mi-e inima plină de feri
cire. Pionierii cosmonauți sînt 
comuniști. Iată de ce sînt fe
ricită în primul rînd!...

La Belgorod ne-am întreți
nut cu Ruschita Alexandro- 
vici, președintele Sovietului 
orășenesc care ne-a declarat:

“ Ați văzut în piața orașu
lui mii de comsomoliști. Fie
care dintre ei are senzația că 
se află acolo, sus, în Cosmos, 
împreună cu cei doi cosmo
nauți. Această voință ji uni
tate de acțiune **t* proprie 
poporului sovietic, construc
tor al comunismului.

Toți acești oameni sovietici, 
=■ și ziaristul Vladimir Pav- 
lenko, și artista Liubov Orlo- 
va, și președintele Sovietului 
orășenesc, Ruschita Alexan- 
drovici, la fel ca orice om so
vietic, au cu ee se mîndrl. 
Uriașul salt făcut de Uniunea 
Sovietică tn cucerirea spațiu
lui cosmic a arătat întregii 
lumii superioritatea sistemu
lui socialist De altfel, tn tn-

treaga lume se cunoaște că 
Uniunea Sovietică pregătește 
azi cei mai mulți specialiști cu 
studii superioare din lume, 
din rîndurile cărora se for
mează ulterior valoroase ca
dre de lucrători științifici. In 
Uniunea Sovietică învață cel 
mai mare număr de studenți 
de pe glob. In anul trecut la 
10 000 de locuitori reveneau 
111 studenți. Amintim că în 
Europa occidentală, Belgia se 
situează pe primul loc în ceea 
ce privește cel mai mare nu
măr de studenți, la 10 000 de 
locuitori *- 52; Finlanda și 
Danemarca — 48 de studenți, 
Franța — 41, R.F. Germană -* 
34. Este interesant de amintit 
că în perioada 1950-1960 în 
U.R.S.S. numărul absolvenților 
ingineri a crescut de la 37 000, 
la 120 000, 
S.U.A. a scăzut 
la 38 0001 Și pa 
decalajul crește 
Uniunii Sovietice.

r.4ii cînd s-a anunțat că cei 
doî cosmonauți au coborît cu 
bine pe pămînt, pe fețele oa
menilor 
în acele 
pe care 
timpul 
cosmonauți. Da, totul este po
sibil, cînd — așa cum spunea 
Maiakovski ee „tn țara sovie
tică. asamenaa oameni sînt“.

în timp 
de 
zi 
tn

ce în 
la S3 000 
ce trece 
favoarea

sovietici am citit 
clipe certitudinea 

am deslușit-o în tot 
zborului celor doi
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