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terminate în cel

mai scurt timp!
în ultima săptămînă, lucră

torii din gospodăriile agricole 
de stat, mecanizatorii și co
lectiviștii din majoritatea re
giunilor țării au lucrat mai 
intens la recoltarea culturilor 
de toamnă de pe ultimele su
prafețe, la pregătirea terenu
lui și la însămînțări.

Din datele Consiliului Su
perior al Agriculturii rezultă 
că pînă la 17 octombrie po
rumbul a fost cules de pe 92 
la sută din suprafața cultiva
tă în întreaga țară, floarea- 
soarelui și orezul de pe 98 la 
sută, cartofii de toamnă de pe 
85 la sută, iar sfecla de zahăr 
în proporție de 66 la sută. Cu
lesul porumbului s-a terminat 
în regiunile Ploiești și Argeș 
și este aproape de sfîrșit în 
regiunile București, Iași, Su
ceava și Oltenia. Suprafețe 
mai mari de pe care trebuie 
strînsă în cîteva zile recolta 
de porumb au mai rămas în 
regiunile Mureș - Autonomă 
Maghiară, Maramureș, Dobro- 
gea și Cluj. Recoltarea carto
filor, deși s-a intensificat. în 
unele regiuni mari cultiva
toare printre care Suceava, 
Brașov, Mureș-Autonomă Ma
ghiară și Iași nu a atins ni
velul posibilităților existente, 
rămînînd încă de strîns re
colta de pe 20—30 la sută din 
suprafața cultivată. Recolta
rea și livrarea sfeclei la ba
zele de recepționare ale fabri-

cilor de zahăr este întîrziată 
în regiunile Iași, Bacău, Su
ceava, Brașov și Galați.

în această săptămînă mij
loacele mecanizate au fost 
mai bine folosite la lucrările 
de pregătire a terenurilor și la 
însămînțările de toamnă.

în gospodăriile agricole 
stat au fost însămînțate 
grîu și secară aproape 80 
sută din suprafețele planifi
cate,

în unele unități agricole so
cialiste din regiunile Mureș- 
A. M., Crișana, Cluj, Mara
mureș și Hunedoara, forțele 
de lucru nu sînt însă folosite 
cu întreaga lor capacitate și 
din această cauză ritmul de 
însămînțare nu este satisfăcă
tor.

Cea mai mare parte din re
colta culturilor de toamnă 
fiind strînsă, Consiliul Supe
rior al Agriculturii recomandă 
unităților să concentreze acum 
forțe sporite la terminarea în 
cel mai scurt timp a însămîn- 
țărilor, pentru ca această lu
crare să fie efectuată în toate 
regiunile în perioada optimă.

Se recomandă, 
să se termine în 
timp recoltarea 
sfeclei de zahăr, 
filor și culesul strugurilor.
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de asemenea, 
cel mai scurt 
și livrarea 

scosul carto-

(Agerpres)
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Concurs de admitere
la institutele pedagogice

8
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suprafețe cu grîu.. de învățători
cu durata de 2 ani

Continuînd schimbul de 
păreri cu privire Ia modul 
de organizare, conținutul și 
durata cursurilor de ridica
re a calificării tinerilor 
constructori, publicăm as
tăzi un articol in legătură 
cu experiența acumulată în 
acest sens de către Trustul 
de construcții Bacău, pre
cum și constatările unui re
dactor al ziarului nostru în 
legătură cu difuzarea lite
raturii de specialitate pe 
șantierele din această re
giune.

Forme specifice

fa fiecare

foc de muncă

acțiune permanentă pentru ridi
carea pregătirii profesionale a 
constructorilor este foarte nece
sară. Experiența de lucru pe șan
tierele trustului nostru ne-a do
vedit că această acțiune trebuie să 
fie complexă, să cuprindă cît mai 

multe forme. Ce socotim noi că trebuie fă
cut ? în mod deosebit trebuie pus accent pe 
îmbunătățirea permanentă a nomenclatoarelor 
și a programelor școlilor profesionale pe mă
sura dezvoltării tehnicii și pe lărgirea pe șan
tiere a învățămîntului de scurtă durată fără 
scoaterea din producție.

Iată și cîteva măsuri concrete pe șantierele 
trustului nostru :

în anul școlar 1963—1964 trustul a consi
derat necesară pregătirea prin Școala profe
sională a 30 elevi cu specialitatea betoniști. 
Acest lucru se impunea în urma aplicării unor 
procedee noi de lucru în sectorul nostru. Ast
fel, pe șantiere crescuse în ultimul timp gra-

dul de prefabricare a unor elemente de con
strucții — planșee prefabricate, grinzi pre- 
comprimate, tuburi armate etc. —, se trecuse 
la executarea blocurilor de locuințe din be
toane turnate în cofraje glisante. Din păcate 
o asemenea acțiune nu s-a putut realiza dato
rită faptului că această meserie nu era pre
văzută în nomenclatoarele specifice școlilor 
profesionale.

Noi am sesizat acest lucru forurilor tute
lare și am solicitat prin CSCAS ca Ministe
rul învățămîntului să prevadă în nomencla
tor și această meserie care s-a dezvoltat foarte 
mult în ultimul timp.

Sperăm că această necesitate ne va fi înțe
leasă și în anul viitor vom putea școlariza 
muncitori constructori și în meseria de be- 
toniști. .

O măsură la aplicarea căreia deja am trecut 
și care dă rezultate bune a fost organizarea 
schimburilor de experiență pe teme practice. 
In cadrul acestei acțiuni, noi nu am înțeles o 
simplă vizitare a șantierelor urmată de dis
cuții ci executarea unor lucrări de către unele 
formații de lucru cu mai puțină experiență, 
alături de formații cu calificare superioară și 
practică îndelungată.

Prealabil începerii schimburilor de expe
riențe s-au organizat judicios locurile lor de 
muncă, s-au studiat formațiile de lucru, s-au 
creat condiții asemănătoare de desfășurare a 
activității. în mod practic aceste schimburi de 

. experiență trebuie să dureze 3—4 zile, timp în 
care să se poată executa complet un articol

literatura
tehnică

larg popularizată

obiceiul de a studia lucrările noi de speciali
tate privind meseria respectivă. Ei au fost în
drumați fiecare în parte de către membrii co
mitetului U.T.M. și responsabilii cursurilor, ce 
anume cărți tehnice să citească, cum să-și 
organizeze studiul individual în vederea conti
nuării muncii de ridicare a nivelului de cu
noștințe profesionale. Tinerii Pascaru T. Con
stantin și Munteanu Constantin, zugravi, ter- 
minînd cursurile, au trecut la studiu indivi
dual. Ei au studiat „Cartea zugravului" precum 
ți cîteva lucrări privind folosirea materialelor 
plastice la finisaje. In momentul de iață tine- 

o 
pot îndruma ei înșiși pe 

noii veniți pe șantier în privința modului de

iii aceștia și alții ca ei execută lucrări de 
calitate superioară,

AUREL RUSEI 
inginer-șef al Trustului 

de construcții-Bacău

(Continuare în pag. a III-a)

în orașul Roman, In ultima vreme, s-au ridi
cat construcții moderne lucrate după principii 
tehnologice noi. Construirea frumoaselor 
blocuri îmbrăcate în vinacet, a reclamat firește 
o bună calificare din partea constructorilor. 
De aceea, Întreprinderea nr. 3 a organizat pen
tru tinerii constructori cursuri de ridicare a ca
lificării pe meserii. Inginerii care au condus 
aceste cursuri — pentru betoniști, zidari, zu
gravi etc — au introdus în tematica lecțiilor 
noțiuni cuprinse în cărțile tehnice aflate la bi
bliotecă. De pildă, la lecțiile despre tehnologia 
meseriei lectorii au făcut referiri la unele lu
crări de specialitate ca : „Instalațiile electrice 
pe șantierele de construcții", „Îndrumătorul 
parchelarului", „Folosirea maselor plastice în 
construcții". In felul acesta, în bibliografia de 
bază pentru cursanți un loc important a în
ceput să-l ocupe cartea tehnică. Firește, aceas
tă „cunoștință” cu cartea tehnică a avut elect; 
după terminarea cursurilor tinerii au rămas cu

lucru cu vinacetul sau alte materiale noi.
Pe an alt șantier, la Piutra Neamț,"din iniția

tiva comitetului U.T.M., au avut loc concursuri 
„Cine știe meserie, cîșligă”, pentru zugravi, 
fierar-beloniștj și dulgheri. Pentru pregătirea 
acestor concursuri, comitetul U.T.M., împreună 
cu cabinetul tehnic, a organizat din timp dis
cuții cu tinerii pe marginea temelor și le-a re
comandat concurenților literatura de speciali
tate cea mai accesibilă nivelului lor de cunoș
tințe. Concursurile s-au transformat în ade
vărate schimburi de experiență în domeniul 
meseriilor respective, a stimulat ambiția tine
rilor de a cerceta și de a se înarma cu noile 
cuceriri în tehnica construcțiilor.

...In dimineața vizitei noastre pe șantierul- 
gară al Întreprinderii de construcții nr. 2 din 
Bacău, începuseră pregătirile pentru glisarea 
unui nou bloc. In jurul fundației lăcătușii și 
dulgherii montau instalația de glisare, iar elec
tricienii așezau lămpile pentru lucrul din

V. CONSTANTINESCU
(Continuare în pag. a III-a)

Se aduce la cunoștință că 
luni 28 octombrie a.c. se va ti
ne concurs de admitere la ur
mătoarele institute pedagogice 
de învățători — cursuri de zi: 
Bacău, Arad (cu limba de pre
dare romină și germană), Blaj, 
Cluj, Aiud (cu limba de preda
re maghiară), Oradea, Galati, 
Deva, Iași, Sighel, Odorhei (cu 
limba de predare romînă și ma
ghiară), Buzău, Botoșani și 
Constanta.

La institutele pedagogice de 
învățători — cursuri de zi — 
sînt primiți absolvenți ai șco
lilor medii de cultură generală 
cu diplomă de maturitate, în 
vîrstă de cel mult 27 ani.

Concursul de admitere se va 
da la următoarele discipline :

— Limba și literatura romînă
— scris și oral;

— Aritmetica — scris și oral;
— Istoria Romîniei — oral. 
La secțiile cu predare în lim

bile minorităților naționale 
candidafii vor da probă scrisă 
și orala și la limba și literatura 
maternă.

în primul an de studii se a- 
cordă burse de stat tuturor ele
vilor care îndeplinesc condițiile 
prevăzute de regulament, iar în 
al doilea an, în care accentul 
se pune pe practica pedagogică 
ia catedră, toii elevii primesc 
salariul corespunzător funcției 
de învățător stagiar.

In aceeași zi — 28 octombrie
— se (ine concurs de admitere 
la cursurile fără frecventă la 
institutele pedagogice de învă
țători din : Arad, Cluj, Galați, 
lași, Sighet, Odorhei (cu limba 
de predare maghiară), Botoșani 
și București. Disciplinele de 
concurs sînt aceleași ca și Ia 
cursurile de

înscrierile se fac Ia secreta-
zi.

S-a deschis stagiunea

teatrală la
CLUJ (de la co- 

resp. nostru).
Sîmbătă, la Tea

trul Național din 
Cluj în prezența a 
peste 1 000 de spec
tatori s-a deschis 
noua stagiune cu 
piesa în premieră 
„Citadela sfărîma- 
tă“ de Horia Lovi- 
nescu. Regia spec
tacolului aparține 
lui Constantin Ana- 
tol, iar scenografia 
lui Mircea Macta- 
hoji. Rolurile prin
cipale au fost inter

pretate de Maria 
Cupcea, artistă eme
rită, laureată a Pre
miului de Stat, Vio
rica Cernuca, Mag
da Tîlvan, Olimpia 
Arghir, Ion Tîlvan 
șl alții. In reperto
riul bogat al aces
tei stagiuni sînt în
scrise 9 premiere. O 
bună parte dintre 
piese aparțin dra
maturgiei originale 
românești. Alături 
de „Act venețian" 
de Camil Petrescu,

de „Omul cu mlr- 
țoaga" de G. Ci- 
prian, vor fi pre
zentate piesele te
nor tineri drama
turgi ca „Ferestre 
deschise" de Paul 

Everac etc. In reper
toriul actualei sta
giuni se vor prezen
ta și piese din dra
maturgia universală 
clasică și contem
porană (Shakespe
are, Bertholt Brecht, 
Fr. Diirrenmatt, B. 
Lavreniev și alții).

Sesiune tehnico-științifica
Vineri și simbătă a avut loc 

la Petroșeni o sesiune tchnico- 
științifică privind creșterea 
productivității muncii în mine, 
organizată de Consiliul regio
nal al sindicatelor Hunedoara 
în colaborare cu Institutul de 
mine din Petroșeni, Combina
tul carbonifer Valea Jiului și 
trusturile miniere Deva și 
Brad.

La lucrările sesiunii au luat 
parte șefi de brigadă, maiștri, 
tehnicieni și ingineri din ex
ploatările miniere ale regiunii 
Hunedoara, cadre didactice de

specialitate și activiști sindi
cali.

In referatele prezentate și 
discuțiile purtate s-au făcut 
cunoscute succesele obținute 
de industria minieră a regiunii 
Hunedoara pe linia introduce
rii metodelor avansate de 
muncă.

Sesiunea a adoptat un plan 
de măsuri privind generaliza
rea metodelor avansate, care 
s-au dovedit mai eficiente în 
industria minieră a regiunii.

(Agerpres)

0 nouă cabană-hotel
Amatorii de tu

rism care urcă pe 
crestele Făgărașilor 
vor găsi, pe locul 
celei mai vechi ca
bane turistice din 
țara noastră, o nouă

cabană-hotel, „Ne- 
goiul", a cărei con
strucție a fost de 
curînd terminată.

Situată la 1 508 m 
altitudine, cabana, 
cu o capacitate de

146 locuri, dotată cu 
camere confortabi
le. sală de mese, de
servită de o micro- 
hidrocentrală, își 
așteaptă oaspeții.

(Agerpres)

Seara prietenilor 
filmului

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru).

La cerințele publicului timi
șorean, sîmbătă seara s-au 
deschis la cinematograful 
„Arta" din Timișoara serile 
„Prietenii filmului". Prima 
seară a fost dedicată lui M. S. 
Eisenstein. Regizorul Gheor
ghe Vitanidis, cunoscut publi
cului nostru prin filmele 
„Post-restant" și „Băieții noș
tri", a vorbit prietenilor fil
mului despre clasicul cinema
tografiei, Eisenstein, după care 
a urmat proiecția unui ciclu 
de filme. In fiecare sîmbătă 
vor avea Ioc asemenea seri ale 
prietenilor filmului la cinema
tograful „Arta" din Timișoara. 
Dintre temele serilor amintim 
„Din trecutul cinematografiei 
romînești", seri dedicate come
diei lui Chaplin etc. Numărul 
mare al tinerilor din între
prinderi, școli, facultăți, care 
s-au înscris pentru a frecventa 
programele acestor seri dove
dește interesul și dorința de a 
cunoaște cît mai mult din is
toria artei cinematografice.

Cinematograf cu ecran 
lat la Comarnic

Pentru tinerii din Comarnic, 
raionul Cîmpina, un obiectiv 
important al muncii patriotice 
din acest an a fost Și termina
rea construcției unui nou cine
matograf. Permanent, un în
semnat număr de tineri i-au a- 
jutat pe constructori la toate 
lucrările. Zilele trecute un grup 
de tineri au pus la punct ulti
mele amănunte înaintea deschi
derii.

Înzestrat cu aparatură nouă 
și ecran lat, cinematograful din 
Comarnic are o capacitate de 
300 de locuri.

B. COSTEA

riatele institutelor pînă în sea
ra zilei premergătoare exame
nelor.

Informații suplimentare se 
pot obține de la institutele de 
învățători menționate, precum 
și de Ia secțiile de învățămînt 
ale sfaturilor populare regio
nale și raionale.
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Zlmbetul fruntașilor... (Sînt | 
aici. în această imagine, nu- 8 
mai cîțiva dintre cei mai 8 
buni elevi ai unei școli noi, 
inaugurată la 16 septembrie 8 
1963 — Școala nr. 2 din tină- 8 

iul oraș Onești).
8 

Foto : N. STELORIAN 8
8
4 

OC DC DO OQ OC OO DC 00 DC CC DO X CC OC OQ 00 3C 30 30 CC '

„Tata vorbește la telefon cu tata!“
Vremea melodramei s-a dtts. Pe mor 

mîntul acestei preferate în gustul pu
blicului din veacul trecut, criticii lite
rari de azi aștern articole asemenea 
unor pietre funerare, cu diverse consi
derații, unele elegiace, altele mușcătoa
re, cele mai multe obiective. Epitafurile 
critice redactate pe această temă conțin 
îndeobște ideea că melodrama, opera cu 
scheme de situații și de efecte, cu con
flicte violente și spectaculoase, dar ai 
căror eroi erau simple fantoșe, perso
naje liniare, lipsite de viață sufletească 
proprie, reală. Aceștia, prin simpla vo
ință a autorului, apar în împrejurări ce 
declanșează în mod automat o anumită 
reacție în public : indignare, ură, dis
preț, simpatie, milă (mai ales milă) etc 
Melodrama s-ar defini așadar ca o sub
specie dramatică operînd cu clișee sen
timentale, potrivite cu gustul unui pu
blic burghez și mic-burghez, dornic 
să-și dovedească sieși capacitatea de a 
se emoționa. La noi, acest public a dis
părut însă. în consecință, nici melodra
ma, în ansamblu, nu mai ține afișul 
(deși, desigur, cîteva mari opere ale ge
nului, deosebit de bine realizate, mai pot 
trezi tn anume interes).

Această introducere la o intervenție 
în problema răspunderii părinților față

de copii poate apare ca fiind foarte de
părtată de subiect. De fapt, nu vreau 
decît să precizez intenția ca rîndurile ce 
urmează să nu intre cumva în aria me
lodramei. Nu este ușor, desigur: copilul 
părăsit de unul din părinți, „regăsit" 
apoi și pierzînd legăturile sufletești cu 
cel de-al doilea părinte — iată o situa
ție tipic melodramatică. Dar numai dacă 
e considerată în sine. Or, aici nu urmă
rim înduioșări facile, ci aducerea în lu
mină a unei drame reale, consumată în 
tăcere, cu repercusiuni de o anume gra
vitate, și cu însemnate semnificații în 
dezbaterea noastră pe temele educației.

Iată faptele :
La nașterea lui Cornel V., acum vreo 

13 ani, părinții săi deși nu erați deo
camdată pe punctul de a se despărți, 
simțeau că fisurile căsniciei apăruseră 
deja și se lărgesc mereu. întrebarea — 
de ce în acest caz și-au mai sporit res
ponsabilitatea unei familii șubrede adu- 
cind pe lume o nouă existență este tar
divă pentru ei. Nenorocirea e că la cîți
va ani după aceea, această întrebare 
avea să încolțească în mintea băiatului, 
frământat precoce de neliniști pustiitoa
re. Actul de acuzare înscris în sensibi
litatea sa ascuțită de durere, începe 
tocmai în acest teribil mod: de ce 
mi-ați mai dat viață dacă nu vă iu

beați îndeajuns pentru a rămîne mereu 
împreună ? Ați încercat să cîrpiți, prin 
apariția mea, un edificiu slăbit. Eu tre
buia să fiu cîrja dragostei voastre mu
ribunde, dar cîrja pe care ați confec
ționat-o cu ușurință, iată, simte, are 
conștiință de sine — și-o doare.

Dar să nu anticipăm.
Copilul avea abia un an cînd familie 

s-a destrămat. Soții, Viorica și Seba
stian V. erau oameni cu preocupări in
telectuale. S-au despărțit la modul de
cent, fără scandal, fără învinuiri reci
proce, fără meschine împărțeli de mo
bile. Calmi, martorii citați au invocat 
lucruri fără importanță, avocații au 
pledat plictisiți, judecătorul a dat hotă- 
rîrea de separare cu cugetul liniștit. 
Intr-o scurtă discuție, foarte civilizată 
ca ton, cei doi au pecetluit din nou 
principalul acord stabilit între ei: în 
interesul educației copilului, unul dintre 
părinți — și anume tatăl — va înceta 
să-l vadă pe Cornel. Definitiv. Sau, în 
orice caz, va înceta să-l vadă pînă la 
vîrsta cînd aflarea adevărului va putea 
fi primită fără primejdia șocului.

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a III-a)
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e propunem să întreprindem o călătorie pe itinerariul cîtorva scri
sori primite de la corespondenții voluntari care ne vor fi, așadar, 
călăuze în aceste zile de toamnă.

Să începem, deci, călătoria noastră l
Ne oprim pentru cîteva clipe la Odobești, Invitația 

aparține elevului Vasile Smîntînă, nu peste multă vreme 
viticultor. Participăm la tradiționala sărbătoare a recoltării strugu

iilor. Au venit la Odobești numeroși viticultori din toată regiunea Galați. A 
fost o adevărată sărbătoare Ia care nu au lipsit jocurile sportive si diverse 
activități culturale.

Ne continuăm drumul spre satul Pietrani din raionul Beiuș. Aci așteaptă 
corespondentul nostru voluntar Teodor gota. Mai întîi ne face o scurtă pre
zentare a satului său. Pînă acum douăzeci de ani aici nu existau decît 50 de 
case pipernicite, acoperite în mare parte cu paie. Acum sînt 171 de case toate 
construite în ultimii ani, din care, bineînțeles, nu lipsește lumina electrică. 
Ne-am oprit apoi la căminul cultural. Aflăm că de pe acum, conducerea cămi
nului cultural și organizația U.T.M. au luat toate măsurile pentru desfășura
rea activităților la căminul cultural, în timpul iernii.

La Cîndeștii Buhușului, moș Tache Vasilache ne așteaptă Ia marginea co
munei. De ce ? Președintele e pe cîmp, inginerul pe cîmp, colectiviștii, de ase
menea. Deci să mergem pe tarlaua unde se însămînțează griul. Spre sat se 
scurg într-un șuvoi continuu, care încărcate cu porumb și coceni. Altele trans
portă pe tarlale gunoi de grajd. Încă din primele zile, conducerea gospodăriei 
a organizat astfel munca incit să nu se piardă nici o oră bună de lucru. Numai 
în 4 zile brigada de tractoare de la S.M.T. Podoleni, avînd terenul pregătit, a 
însămînțat cu grîu 120 de hectare. La plecare, colectivistul Tache Vasilache 
ne-a promis că numai peste citeva zile o să ne trimeată o scrisoare In care să 
ne înștiințeze că gospodăria agricolă din Cîndeșli a terminat însămînțările de 
toamnă. O așteptăm.

Am primit bucuroși invitația tehnicianului Nicolae Manea, de a trece pe 
la S.M.T. Topolog, din raionul Hîrșova.

In curtea și în halele S.M.T.-ului nu e nici un tractor. Toate sînt pe cîmp 
Nu e deci de mirare că muncind astfel, mecanizatorii de aici au reușit șă-și 
îndeplinească planul de arături cu multe zile mai devreme decît era prevăzut. 
La 19 septembrie ei aveau arate 25 910 hectare în loc de 25 332 cit prevedea 
planul. Acum se lucrează intens la însămînțatul griului.

Tot în aceste zile de toamnă am fost invitați de profesorul Teodor Ungu- 
reanu din comuna Cordăreni, raionul Dorohoi, la o serbare. Avea loc inaugu
rarea noului cămin cultural. Sala de spectacole, cu 300 de locuri, biblioteca, 
sala de lectură, și-au deschis larg ușile colectiviștilor de aici. Aflăm că la a- 
ceastă construcție tinerii au ajutat la confecționarea chirpicilor, au transpor
tat pietriș și nisip din albia fiului din apropiere, realizînd economii de peste 
13 000 de lei.

— Dacă e vorba de activitatea patriotică a tinerilor trebuie să veniți și 
prin comuna Băbița din raionul Alexandria, ne propune tehnicianul Ion Sini- 
lică. Vedeți linia aceasta electrică care pleacă de la șosea și pînă la graiduriie 
gospodăriei ? E aproape în întregime realizată de tineri prin muncă patriotică. 
Ei au săpat gropile, au plantat stâlpii, au întins lirele. Azi în grajduri s-a aprins 
becul electric. Nu puteam să așteptăm iarna cu această lucrare neterminata .

Călătoria noastră imaginară ar putea continua încă multă vreme.

!nfiin[at în anal 1950, Muzeul 
raional din Tulcea dispune de 
un bogat material privind flora 
și fauna Deltei Dunării. Printre 
exponate se află, de asemenea, 
depozite romane, capitelii și 
inscripții găsite în împrejuri
mile orașului Tulcea. In foto
grafie : un exponat din muzeu.

l

Multe scrisori, printre care ale corespondenților 
din comuna Crîciova, raionul Lugoj, Victor 
Coroiu din comuna Valea Deni, raionul Reșița, 
Bercea Simion din Singer, raionul Luduș, Van- 
cea Ștefan din Sighet, Rusu Victor din Cerneți, 
raionul Turnu-Severin și alții ne vorbesc des
pre preocupările oamenilor muncii de Ia sate 
în acest frumos anotimp.

M. GHIȚULICĂ

noștri Oprea Dumitru Foto: AGERPRES

muzical CICLU
DL CONCERTE

Ciclul „Muzica de-a lun- 
aul veacurilor" inaugurat 
zilele acestea de Filarmoni
ca bucureșteană răspunde 
unei vechi cerințe educa
tive.

Primul concert al acestui ci
clu a fost consacrat, după cum 
era și firesc, muzicii preclasice, 
programul cuprinzînd un nu
măr de 17 lucrări, adevărate 
perle ale muzicii din această 
perioadă. Un loc însemnat în 
programe a revenit unor lu
crări de Palestrina, Lasso, 
Monteverdi. A. Scarlatti, Vi
valdi, Tartini ș.a. Chiar și nu
mai înșiruirea acestor nume 
de compozitori poate fi edifi
catoare în ceea ce privește ju
diciozitatea și competența' cu 
care dirijorii Marin Constan
tin și Alexandru Șumschi, 
principalii animatori ai tânăru
lui ansamblu de cameră, au al
cătuit programul concertului.

Succesul acestei manifestări 
nu s-a datorat însă numai re
pertoriului prezentat, un rol 
hotărîtor în dobîndirea lui a- 
vîndu-l interpretarea pieselor 
din program. Corul de cameră 
de sub conducerea dirijorului 
Marin Constantin ne-a dezvă
luit resurse interpretative de o 
mare bogăție și varietate ex
presivă, dovedind o tehnică a 
cîntecului coral și o putere de 
adîncire și redare a conținutu
lui muzicii, cu adevărat impre
sionante.

Orchestra de cameră, con
dusă de tânărul dirijor Ale
xandru Șumski, cunoscut pu-

bliculul nostru din numeroa
sele sale aparijâi în genul mu
zicii de camera, a realizat o in
terpretare sobră și convingă
toare. Un rol deosebit în reu
șita concertului l-au avut și 
soliștii lui — soprana Emilia 
Petrescu, violonista Cornelia 
Bronzetti și violoncelistul Vla
dimir Orlov — a căror inter
pretare distingîndu-se prin 
căldură și o deplină înțelegere 
a stilului a contribuit la reali
zarea unității întregului con
cert.

Căldura cu care publicul a 
primit șt apreciat toate lucră
rile din program (unele dintre 
lucrări au fost repetate la ce
rerea insistentă a spectatori
lor) a dovedit interesul cu care 
iubitorii de muzică au așteptat 
și așteaptă asemenea manife
stări.

în acest sens, permanentiza
rea activității ansamblului de 
cameră, precum o sporire sub
stanțială a preocupărilor și ale 
altor instituții muzicale pentru 
organizarea unor izbutite con
certe de cameră, se impun ca 
fiind deosebit de actuale. A- 
ceste concerte vor fi de natură 
să îmbogățească tabloul vieții 
noastre muzicale, să contribuie 
pe o scară și mai largă la e- 
ducarea muzicală a maselor.

VASILE DONOSE

*...............t

„La virsta dragostei"

Satelitul

Scriitorul venezuelean FedroEmilio Coli (mort in 1947) este 
un maestru al genului scurt. In povestirile lui, concise și 
pline de miez este prezentă o notă de fină ironie Ia adresa 
snobismului, a suficienței burgheze, a prostiei 
cunde sub un aspect solemn și important.

Schița pe care o publicăm mai jos a fost luată 
mul Antologia del cuento venezalano (Antologia 
venezuelene) întocmit de Guillermo Meneses.

ce se as-

din volu- 
povestirii

„Pămînt A-10“ 
a fost plasat

pe orbită
.,0 rază de lumină, de inten

sitate extraordinară, a traversat 
cerul ca o săgeată invizibilă și a 
atins corpul satelitului „Pămînt

A 10“‘. a cărui orbită începea să 
se apropie de straturile dense 
ale atmosferei și l-a transferat, 
ușor Ca pe o bilă de biliard, pe 
o nouă orbită '.
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La doisprezece ani, pe cînd se 
războia cu alți puștani, Juan 
Pena a fost lovit, peste gură, 
cu o piatră; sîngele l-a podi
dit imediat, 
de pe bărbie, iar — unul dintre 
dinți — i s-a rupt rămânînd 
aidoma unui dinte de fieră
strău.

Din ziua aceea, a început 
epoca de aur a lui Juan Pena. 
Imobil, cu privirea pierdută în 
gol, fără să gindească la ceva, 
a început să-și mingîie și să-și 
lingă — fără încetare — din
tele crestat.

Din cauza asta — din zgo
motos și pus pe harță cum era 
— a devenit tăcut și calm.

Părinții lui, sătui pînă-n git 
să tot audă plângerile vecinilor 
și ale trecătorilor — victime 
ale perversităților lui Juan — 
și care epuizaseră pînă atunci, 
toate mustrările și pedepsele 
cu putință, erau — acum — 
stupefiați și alarmați, din cau
za subitei și radicalei transfor
mări a odraslei.

Juan nu scotea nici un cu
vint și rămînea ceasuri întregi, 
ca o stană de

spălîndu-i jegul

atitudine de perfect extaz, în 
timp ce — acolo — în miste
rul gurii închise, 
mângîia dintele 
proprietarul să 
ceva.

limba lui 
infirm, fără ca 

gindească la

este mai sănătos decît un măr 
sănătos. Ceea ce este însă ab
solut indiscutabil, continuă el, 
cu voce misterioasă, este că ne 
găsim în fața unui caz feno
menal. Fiul dumneavoastră, 
doamnă, suferă de ceea ce 
numim noi, astăzi, „răul de a 
gindi". Intr-un cuvint. fiul 
dumneavoastră, este un filozof 
precoce și, poate, chiar un ge
niu prematur.

In taina gurii, Jaun își lin
gea dintele avariat, fără să 
gindească la ceva.

Rudele și prietenii se făcură 
ecoul opiniei medicului — pri

Plasat pe orbită de uriașe mo
toare reactive, cu o putere de 
milioane de cai, satelitul nostru 
străbatea spațiul extraterestru 
într-un iureș năpraznic, dînd 
ocol Pămîntului în numai cîteva 
zeci de minute. Dar iată, că o 
rază dr lumină de un roșu ru
biniu, mult mai subțire ca un fir 
de păianjen, i-a ieșit în întâm
pinare. Nu a trecut decît o frac
țiune de secundă și satelitul 
„Pămînt A 10“, învăluit într-o 
trîmbă de gaze argintii, începe 
să urce tot mai sus, schimbîn- 
du-și totodată cu cîteva grade 
înclinația orbitei. La un moment 
dat, se oprește tot atît de brusc, 
precum și-a început ascensiunea.

Calculatoarele electronice, pre- 
lucrînd datele telemetrice, con
firmă extraordinara precizie a 
operației de navigație. Nici o a- 
batere de la programul de mo
dificare a orbitei, cerut de pla
nul de cercetări.

Astfel va arăta. în următorii 
ani, o relatare privind una din 
aplicațiile laserului, care deschi
de perspective nebănuite în dez
voltarea telecomunicației, loca
ției ți navigației, precum și a

multor alte domenii ale științei 
și tehnicii zilelor noastre-

Cum de-i posibil ca o raza de 
lumină, considerata adeseori de 
poeți ca fiind imaginea cea mai 
sugestivă a celei inai blînde mîn- 
gîieri, să poată abate în zborul 
său un satelit, în greutate de 
cîteva tone ?

Cele relatate mai sus par de 
domeniul fanteziei.

Mult mai fantastice însă sînt 
problemele care preocupă încă 
de pe acum mințile a nenumă- 
rați oameni de știință framîn- 
tați de întrebări de felul aces
tora : Vom străbate vreodată 
nemărginitele întinderi ale Cos
mosului cu ajutorul rachetelor 
fotonice, propulsate de un fasci
col de lumină ? Va fi posibilă 
comunicarea cu Pămîntul de la 
distanțele stelelor ? Omenirea va 
dispune în viilor de surse de 
energie atît de puternice și de 
concentrate îneît să transforme 
fața planetelor învecinate ?

Aceste întrebări au devenit 
probleme ale zilelor noastre toc
mai datorită ultimelor realizări 
ale unui nou domeniu al științei 
— radi o fizica cuantică. Datorită 
laserului — amplificatorul de
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piatră, intr-o

— Pablo I Copilul e bolnav 1 
spunea mama soțului său. Tre
buie să chemăm neapărat doc
torul

Și doctorul veni, grav și bur
tos, trecind imediat la consul
tație: „puls excelent, poftă de 
mîncare excepțională, nici un 
fel de simptom de boală",

— Doamnă ! spuse, în con
cluzie, savantul, după o înde
lungă examinare a pacientului. 
Conștiința mea profesională 
îmi impune să vă declar...

— Ce anume, domnule doc
tor, pentru numele lui dum
nezeu, îl întrerupse înspăimân
tată mama.

— Că fiul dumneavoastră

mită cu indescriptibilă bucu
rie de către părinții lui Juan. 
în cutând. în tot satul, începu 
să se vorbească despre admi
rabilul caz al „copilului mi
nune" și faima lui crescu ca 
un balon umflat. Pînă și în
vățătorul care considerase pe 
Juan drept copilul cel mai 
greu de cap din localitate, se 
supuse opiniei generale, avind 
în vedere că vocea poporului 
este glasul cerului.

Fiecare își susținea părerea, 
cu cite un exemplu vestit: De- 
mostene mînca moloz: Shakes
peare era un băiețoi zurbagiu; 
Edison, etc. etc.

Juan Pena crescu printre

Munții Retezat. Vedere spre Custura Păpușii

cărți deschise în fața gchilor 
săi, dar pe care nu le citi nici
odată, preocupat numai de mi
siunea limbii sale, care conti
nua să mîngîie fierăstrăul mi
nuscul al dintelui sinistrat, 
fără ca proprietarul să gîn- 
dească la ceva.

Și o dată cu trupul lui, creș
tea și reputația sa de om cu 
judecată — ințelept și profund 
— nimeni neostenind să-i 
laude atît de minunatul său 
dar.

Ajuns bărbat, cele mai fru
moase femei încercau să sedu
că și să cucerească spiritul a- 
cesta superior, cufundat în 
adinei meditații, pentru cei 
care îl priveau, dar — care — 
în realitate, în tenebrele gurii, 
își lingea dintele extropiat fără 
să gindească la ceva.

Trecură luni și ani și Juan 
Pena, fu deputat, academician, 
ministru și tocmai cînd urma 
să fie încununat președinte al 
republicii, un atac de apople- 
xie îl cuprinse mîngiindu-și 
dintele invalid, cu vârful 
limbii...

S-au tras clopotele, s-a de
clarat un sever doliu național; 
în numele patriei înlăcrimate, 
un orator se jeli macabru, în
tr-un discurs funebru, iar la
crimi vii și roze defuncte, aco
periri mormântul marelui om 
care nu avusese timpul să gîn- 
dească vreodată la ceva.

In românește de
TUDOR MUȘATESCU 

Și
RODICA TEODORESCU
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Un fruct valoros 
pentru Vitamina C

Printre crăpăturile stîncilor, pe 
Țipi prăpăstioase șl vuiuqi cu hă
țișuri crește In voie un arbust 
rămuros, plin de ghimpi. Neluat 
in seamă de nimeni, ocolit din 
cauza țepilor lui ca acele, arbustul 
de catma era socotit de prisos 
uar, jata că specialiștii in fabrica
rea medicamentelor au fost de 
altă părere. In urma studiilor 
făcute s-a ajuns la concluzia că 
fructul cătinii, ceva mai mare ca 
un bob de grîu, de culoare porto
calie, poate fi întrebuințat cu mult 
succes la fabricarea Vitaminei C. 
Această veste au aflat-o cu bucu
rie și tinerii din comuna Comar
nic, regiunea Ploiești. Cum prin 
părjile acestea de la poale de 
munte cătina crește din belșug, ei 
au organizat (in timpul coacerii 
fructelor) o largă acțiune de re
coltare. Timp de două săptămini 
din luna aceasta tinerii din Co
marnic au predat la „Plafar" peste 
22,000 de kg. de fructe de cătină.

B. NICOLAE

Scriitorul și regi
zorul Francisc Mun- 
teanu reapare pe e- 
cran. la scurt timp 
după premiera Ul
mului ..Cerul n-are 
aralii", cu un nou 
film „La virsta dra
gostei".

Titlul filmului su
gerează și tema lui. 
E un film despre ti

nerețe, dragoste, do
rința de realizare, de 
înmplinire a tineri
lor.

Rolurile principale 
sînt susținute de 
Ana Szeles care și-a 
făcut debutul în fil
mul „Vacanță la ma
re” și Barbu Baran- 
aa ador la teatrul 
din Tg. Mureș. Dis

tribuția reunește si 
alti actori cunoscuti 
în frunte cu Stefan 
Ciubolărașu.

Imaginea filmului 
este semnată de Gri- 
aore Ionescu care a 
lucrat și filmele: 
„Valurile Dunării", 
„Soldați fără unifor
mă”, „Cerul n-are 
gratii".

„Trei plus douâ“

„Trei plus două ' 
este o comedie ci
nematografică reali
zată după cunoscuta 
piesă „Sălbaticii”, de 
Serghei Mihalkov, 
de către studioul 
„Maxim Gorki" din 
Moscova.

Regizorul filmului 
Henrich Oganisian 
a fost inițial actor 
de comedie. Este cu
noscut publicului 
nostru din filmul 
„Primăvara fetelor", 
la care a lost core- 
glzor.

Actrița Natalia 
Fateeva — interpre
ta rolului Zoii — a 
jucat în filmele „Bă
tălie în marș” și 
„Prietenul nostru 
comun".

„E L E C T R A"

După tragedia lut 
F.uripide, M. Ka- 
kojanni a realizat 
scenariul și regia 
noii producții a stu
diourilor grecești 
„Flectra".

Filmul a căpătat 
numeroase aprecieri 
Internaționale în 
1962 Numai la Can
nes a obținut 3 pre
mii i

— pentru cea mal 
bună transpunere ci
nematografică ;

— pentru calitatea 
excepțională a par
titurii sonorei

— Premiul asocia
ției naționale a ti
nerilor.

Tot în 1962 „Elec
tra” a obținut la A- 
cropole. Premiul 
pentru extraordinara

adaptare a unei 
mari opere clasice.

M. Kakoianni a 
semnat sl regia fil
mului „Fata în ne
gru".

Interpreta Eledrel. 
Irina Papi a apărut 
De ecranele din țara 
noastră în filmele; 
„Infidelele" și „Teo
dora"

„Cucerirea Everestului"

Un film documen- 
ar despre temerara 
expediție pe Everest 
‘ntreprinsă de o e- 
chipă de alpiniști si 
oameni de știință în 
1953

Filmul realizat în 
culori urmărește as

censiunea din mun
ții Himalaia pornită 
de pe versantul su
dic al acestora, din 
statul Nepal.

In luptă cu greu
tățile, cel mai înalt 
vîrf din lume Eve
rest (8890 m.) este

lumină prin emisie stimulata — 
auărut în urmă cu numai trei 
ani. devine posibilă rezolvarea 
unor probleme arzătoare ale 
științei și înfăptuirea unor pro
iecte tehnice de-a dreptul fantas
tice. Această deosebită realizare 
a științei umane permite să ob
ținem fascicule de lumină de in
tensități comparabile celei emise 
de corpurile a căror temperatură 
întrece cu un milion de ori pe 
cea a Soarelui, ceea ce echiva
lează unor concentrații de ener
gie de mii de kilowați pe centi
metru pătrat.

Atomul — un

gigunt

inepuizabil

S-ar părea ca știința șî-a spus 
de acuin ultimul cuvînt. nu atît 
în ce privește alcătuirea atomu
lui, ci referitor la posibilitățile 
de utilizare a resurselor Ini ener
getice. Eliberarea energiei ato
mice și perspectiva slăpînirii

reacțiilor termo-nucleare au inau
gurat o nouă epoca în istoria 
omenirii. Și totuși, minusculul 
atom ascunde în el posibilități 
inepuizabile. Una din acestea 
este amplificarea luminii prin 
emisie stimulată, proces fizic 
care se desfășoară nu în adîncul 
nucleului ci la periferia atomu
lui, în stratul de electroni ce-1 
înconjoară. în anumite condiții, 
atomii pot fi obligați să emită 
lumină, adică fotoni, care să aibă 
absolut toți aceeași lungime de 
undă și să fie eniiși într-un fas
cicul coerent, aproape că paralel, 
ceea ce permite o extraordinară 
focalizare a lui.

Ce aplicații găsește această 
rază de lumină, mai subțire chiar 
decît vîrful unui ac ? încă de 
pe acum se lucrează la realizarea 
transmiterii simultane, cu ajuto
rul generatoarelor cuantice, a 
zeci de mii de programe de ra
dio și televiziune de către un sin
gur post emițător, măsurarea 
timpului cu o eroare de secundă 
la zeci de mii de ani, proiecta
rea unor mașini de calculat care 
sa fie capabile să efectueze zeci
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de miliarde de operații pe se
cundă și, în fine, la obținerea 
unor surse de energie, atît de 
concentrată îneît intensitatea ei 
să atingă milioane de kilowați 
pe centimetru pătrat.

Acest „bisturiu" luminos va 
putea fi folosit |a prelucrarea 
celor mai dure materiale, Ia de
clanșarea și dirijarea unor reac
ții chimice, la studierea celor 
mai intime proprietăți ale mate
riei. Laseru] poate servi chiar, 
după cum am arătat la începui, 
și la dirijarea mișcării sateliților 
artificiali pe orbită.

în ce fel ?
Firește, realizarea acestui pro

iect poate să pară îndoielnică 
căci presiunea directă, exercitată 
de o rază de lumină ]a o aseme
nea distanță, fie ea chiar cea 
emisă de laser, esle relativ sla
bă. Dar efectu] poate fi ampli
ficat, focalizînd fasciculul cu 
ajutorul unui dispozitiv optic, 
fixat pe corpul satelitului. Se 
naște întrebarea : pereții unui 
satelit vor rezista șocului produs 
de fluxul fotonic, știind că sub 
acțiunea lui, după cum au arătat

ultimele date experimentale, 
chiar și cele mai dure materiale 
își pierd proprietățile, iar alia
jele cele mai refractare se vola
tilizează aproape ca instantaneu?

Bineînțeles, că ie poate răs
punde : pereții pot fi construiți 
de o grosime potrivită, sau pot 
fi chiar luate măsuri de ecrana- 
re, așa cum se procedează cu 
sateliții artificiali atunci cînd 
pătrund, la reîntoarcerea pe Pă
mînt, în straturile dense ale at
mosferei. în orice caz trebuie să 
aflam cu precizie ce fenomene 
au loo acolo unde raza de lumi
nă, generată de laser. întâlnește 
substanța diferitelor corpuri.

La această Droblemă, deosebit 
de importantă pentru tehnica 
viitorului, încearcă să dea răs
puns, în ultimul timp, experien
țele efectuate de doi cercetători 
sovietici — G. Askarian și E. 
Moroz, care continuă lucrările 
atît de apreciate în lume ale aa- 
vanților sovietici — Basov și 
Proho rov, membri corespondenți 
ai Academiei de Științe a 
U.R S.S.. considerați drept unii
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dintre pionierii radiofizîcii cuan
tice.

Raza de lumină

— motor cu

reacție

Sub acțiunea razei de lumina 
emisă de generatorul cuantic 
substanțele se volatilizează a- 
proape că instantaneul dînd naș
tere unui jet de gaze. Viteza lor 
de deplasare este considerabilă. 
In consecință. «presiunea ce ee 
formează în vecinătatea supra
feței de contact a razei cu sub
stanța devine foarte mare și, în 
virtutea aceleiași legi care face 
să apară reculul armei atunci 
cînd pornește glonțul, se naște 
o importantă forță de reacție. 
Astfel viteza de deplasare a ga
zelor de zeci de kilometri pe se
cundă a și fost realizată expe
rimental. La această viteză, pre
siunea suplimentară apărută ca 
urinare a volatilizării vehemente 
a substanței, poate fi de zeci de 
ori mai mare decît cea exercita

tă de raza de lumină, atingînd 
chiar mii de atmosfere. De fapt, 
procesul produs de fascicolul de 
lumină poate fi asemuit în parte 
cu focosul unui proiectil, el 
declanșează procesele ce au loc 
în substanță dar le și întreține 
totodată. în cazul cînd întreru- 
pcm însă acțiunea fascicolului, 
volatilizarea și procesele care o 
însoțesc încetează aproape că în 
același timp. Deplasarea rapidă a 
gazelor de pe suprafață transfor
mă orice obiect pe care cade fas
cicolul de lumină într-un fel de 
rachetă ce se mișcă în sensul 
opus mișcării gazelor asemănător 
motoarelor cu reacție.

Navigația 

în Cosmos

După cum vedeți laserele des
chid perspective direct uimitoa
re și în domeniul navigației cos-
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mice unde, pînă în prezent, mai 
există încă foarte multe proble
me dificile de rezolvat. De mult 
se știa ca presiunea radiației so
lare face ca uriașa coadă a co
metelor să se răsfire pe distanțe 
de milioane de kilometri. Tot 
aceeași presiune poate face ca 
într-o singură zi orbita unui sa
telit artificial să devieze cu un 
kilometru. Concluzia folosirii la
serului în locul Soarelui, ca sur
să de radiație și deci de forță 
motrice, devine firească. în acest 
caz, sateliții ar putea fi mînuiți 
la fel de ușor ca și mingiile în
tr-un joc.

Iniaginați-vă o navă cosmică, 
care se deplasează între Pămînt 
și Marte, Ia sute de mii și chiar 
la milioane de kilometri de sursa 
de lumină emisă de pe Pămînt. 
Este de la sine înțeles că acolo 
unde va lovi fasciculul, amplifi
cat în prealabil prin mijloace 
optice vor începe procesele de
scrise deja și devierea traiecto
riei în sensul dorit.

Dar mai există încă o soluție 
a acestei probleme. Nu este ne
cesar ca navigația navei cosmice

cucerit. Cuceritorii • 
sînt zeelandezul Ed- ț 
mund Hillary și ne- * 
palezul Tensing Nor-ț 
tray. î

Filmul a fost rea- • 
Uzat de Thomas* 
Stobart, iar iilmările î 
la înaltă altitudine î 
de George Low. ț

să depindă de o sursă de lumină 
situată pe Pămînt. Laserul poa
te fi instalat chiar pe un inel 
enorm, care înconjoară nava ast
fel îneît să ge poală roti cu ușu
rință în jurul oi. Astfel, orice 
punct al suprafeței navei cosmi
ce. va putea fi transformai la 
nevoie, într-o sursă puternica de 
forță motriCa într-un adevărat 
motor cu reacție.

în acest caz, nava ar mai putea 
înainta ? Acțiunea pare a fi aici 
egală cu reacția. Forța razei lu
minoase ce acționează de supra
față este egală cu reculul deter
minat de ea. Răspunsul pare pa
radoxal : presiunea fasciculului 
de lumină nu reprezintă decît o 
infimă parte din presiunea năs
cută de mișcarea gazelor. Esen
țialul nu este presiunea directa 
a razei de lumina, ci ansamblul 
de procese care survin ca urma
re a interaCției acesteia cu sub
stanța.

Astfel se încheie călătoria 
noastră în nemărginitul Cosmos 
pe... o raza de lumină-

TEOFIL ROLL
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Ce se va întîmpla
după consfătuire?

tn Inițiativa Co
mitetului raional 
U.T.M. Alba, în 
comuna Șard a a- 
vut loc o consfă
tuire a responsabi
lilor posturilor u-

temiste de control din mal 
multe gospodării colective din 
raion. Scopul consfătuirii a 
fost generalizarea metodelor 
bune folosite de organizațiile 
de bază U.T.M. în îndruma
rea posturilor utemiste de con
trol, a experienței acestora.

Primul care a luat cuvîntul, 
în consfătuire a fost Virgil 
Șerbu, secretarul organizației 
de bază U.T.M. de la G.A.C. 
Șard.

„O atenție deosebită — spu
nea el — acordăm instruirii 
celor cinci tineri care alcă
tuiesc postul utemist de con
trol. La fiecare din instruirile 
trimestriale am invitat și un 
tovarăș din conducerea gospo
dăriei (fie președintele, fie in
ginerul agronom, fie un briga
dier), pentru a ne ajuta să 
stabilim foarte concret, în fie
care perioadă în parte, obiecti
vele raidurilor și celelalte ac
țiuni pe care urmează să le în
treprindă postul utemist de 
control, în sectoarele în care 
gospodăria are cel mai mult 
nevoie de ajutor.

Prezența lor cu regularitate 
la instruiri, grija cu care ne 
lămuresc de fiecare dată pro
blemele majore ale gospodă
riei arată că tovarășii din 
conducerea G.A.C. se intere
sează de activitatea postului 
utemist de control, apreciază 
munca acestui colectiv.

După Virgil Șerbu, la cuvînt 
a urmat Gheorghe Dondcș. 
membru al postului utemist de 
control din G.A.C. Șard. El a 
explicat pe larg modul în care 
sînt organizate raidurile.

— înaintea fiecărui raid ne 
edificăm cît mai bine asupra 
problemelor pe care le vom ur
mări. Cum procedăm ? Am a- 
vut de întreprins, de exemplu, 
un raid în sectorul zootehnic. 
Ce probleme am urmărit ? 1) 
Modul în care este respectată 
furajarea rațională a animale
lor ; 2) Cum sînt îngrijite ani
malele. Odată hotărîte obiecti
vele, am mers și am stat de 
vorbă cu inginerul gospodăriei. 
El ne-a relatat îndatoririle în
grijitorilor pe timpul verii ; 
ne-a explicat în ce constă pă- 
șunatul rațional, suplimentul 
de furaje care trebuie dat în 
deosebi vacilor dimineața îna
inte de a fi mulse ; care este 
producția de lapte planificată 
pentru perioada respectivă. 
Am cerut și sprijinul briga
dierului de la zootehnie, pe 
care l-am invitat să ne înso
țească în raid. înainte de a 
pleca ne-am împărțit între noi 
sarcinile. Unii au urmărit res
pectarea programului de grajd, 
alții furajarea și igiena graj
durilor (sau a taberelor de 
vară), alții felul în care se a- 
plică metodele noi indicate în 
îngrijirea animalelor etc. La 
sfîrșit am analizat situația gă
sită și am propus comitetului 
organizației de bază U.T.M. 
măsuri de îmbunătățire a 
muncii tinerilor care lucrează 
în sectorul zootehnic, precum 
și unele măsuri pe care am 
considerat că este necesar să 
le ia conducerea G.A.C.

A luat apoi cuvîntul Aurel 
Meteș, un alt membru al pos
tului utemist de control de la 
Șard. El s-a referit în special 
la experiența acumulată de a- 
cest colectiv în cunoașterea și 
generalizarea metodelor înain
tate de muncă.

—■' Pentru o mm bună înțe
legere mă voi referi la ace
lași raid. întreprins recent în 
sectorul 
Printre 
tunci a 
tură cu 
valoroasă a tînărului îngrijitor 
Virgil Meteș nu era cunoscută 
și de ceilalți îngrijitori. Am 
adus acest fapt la cunoștința

comi totului organizației de 
bază U.T.M. împreună am 
mers șl am cerut sfatul orga
nizației de partid, am 6tat de 
vorbă cu conducerea gospodă
riei. Propunerea noastră cu 
privire la organizarea unui 
schimb de experiență între toți 
îngrijitorii din sectorul zooteh
nic, tineri și vîrstnici, la care 
Virgil Meteș să vorbească 
despre munca lui, a fost a- 
preciată și s-a și trecut la or
ganizare.

în cadrul consfătuirii au 
luat cuvîntul și alți secretari 
ai organizațiilor de bază 
U.T.M. și responsabili ai pos-

însemnări 
de la consfătuirea 

organizată de Comitetul 
raional U.T.M,. Alba 

la G.A.C. Șard 
cu responsabili 

ai posturilor utemiste 
de control

turilor utemiste de control, 
care au împărtășit experiența 
lor. S-au desprins însă și unele 
lipsuri din activitatea posturi
lor utemiste de control, asupra 
cărora Comitetul raional 
U.T.M. Alba trebuie să-și în
drepte atenția și să le rezolve.

în ce constau acestea ?
în raionul Alba sînt comi

tete ale organizațiilor de bază 
U.T.M. — ca cele din G.A.C. 
Teiuș, Ighiu și Totoiu — care 
nu organizează cu regularitate 
instruirea membrilor postului 
utemist de control, nu-i ajută 
în stabilirea obiectivelor 
durilor, a acțiunilor pe 
trebuie să le întreprindă, 
această cauză posturile
miște de control din comunele 
amintite desfășoară o activita
te la întîmplare, lipsesc orga
nizațiile U.T.M. și conducerile 
gospodăriilor de ajutorul pe 
care sînt chemate să-l dea.

Din consfătuire a mai reieșit 
că unele posturi utemiste de

rai- 
care
Din 
ute-

control ce cele din G.A.C. 
Oarda, Ciugud, Galda șl altede 
sînt descompletate. Rămî- 
nînd în unul sau doi membri, 
este firesc că nu au posibilita
tea să desfășoare o activitate 
eficientă, din care cauză a- 
ceasta se rezumă la simpla 
publicare, din cînd în cînd, a 
unui articol la gazeta postului 
utemist de control.

Lipsite de o îndrumare a- 
tentă din partea comitetului 
raional U.T.M., comitetele u- 
nor organizații de bază U.T.M. 
ca, de pildă, cel din Pețelca, 
au încredințat sarcina de a 
face parte din colectivul pos
tului utemist de control unor 
utemiști care nu lucrează efec
tiv în gospodărie ți nu cunosc, 
deci, în măsura cuvenită, spe
cificul muncii tinerilor colec
tiviști. Din această pricină ac
tivitatea acestor posturi ute
miste de control nu este axată 
pe problemele centrale pe care 
le ridică munca în gospodărie, 
nu pot analiza o situație sau 
alta și nu pot interveni cu 
competență.

Ce trebuie făcut ? în primul 
rînd este necesar ca, îndată 
după această consfătuire, co
mitetul raional U.T.M. să aju
te toate comitetele organiza
țiilor de bază U.T.M. să cu
noască și să aplice experiența 
bună a organizațiilor U.T.M. și 
a posturilor utemiste de con
trol de Ia G.A.C. Șard și 
Stremț. Fără întîrziere trebuie 
luate măsuri pentru ajutorarea 
comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. de la G.A.C. 
Oarda, Ciugud, Galda și cele
lalte în reorganizarea posturi
lor utemiste de control, în 
completarea lor cu utemiști 
care, prin activitatea pe care o 
desfășoară în gospodăria co
lectivă, au cîștigat prețuirea 
tuturor colectiviștilor.

LAL ROMULUS
corespondentul „Scinteii 

tineretului" pentru regiunea 
Hunedoara

zootehnic — a spus el. 
observațiile făcute a- 
fost și aceea în legă- 
faptul că experiența

Ședința Eroului
Comitetului

național pentru 
apărarea păcii 
din R. P. R.

Sîmbătă Ia amiază a avut 
loc în Capitală ședința Birou
lui Comitetului național pen
tru apărarea păcii din R. P. 
Romînă.

Acad. Horia Hulubei, mem
bru al Consiliului Mondial al 
Păcii, vicepreședinte al Co
mitetului național pentru apă
rarea păcii, a făcut o informa
re asupra lucrărilor ședinței 
Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, care a avut loc 
la Viena între 27—30 septem
brie unde s-a hotărît convoca
rea sesiunii Consiliului Mon
dial al Păcii între 28 noiem
brie — 2 decemorie 1963 la 
Varșovia.

(Agerpres)
-------- •----------

TELEVIZIUNE
DUMINICĂ 20 OCTOMBRIE

8.30: Gimnastica de înviorare 
la domiciliu: 9.00: Emisiunea 
pentru copii și tineretul școlar; 
11.00: Emisiunea pentru sate : 
14.30: Transmisiune de la Sta
dionul ,.23 August" a reprizei 
a Il-a a meciului de fotbal 
dintre echipele Rapid—Dinamo 
Pitești și întîlnirea dintre echi
pele Progresul și C.S.M.S. Iași; 
18.30: Varietăți; 19.30; Jurnalul 
televiziunii: 19.45: Partea a 
Il-a a emisiunii de varietăți : 
21.00: Filmul ..Regina stației 
de benzină". în încheiere : 
Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.
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• Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a oferit o 
masă în saloanele restauran
tului Athenee Palace, cu pri
lejul turneului în țara noastră 
al Teatrului Mare de dramă 
„Maxim Gorki" din Lenin
grad.

Au participat tovarășii Con
stanța Crăciun, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
cultură și artă, Dumitru Po
pescu, vicepreședinte al Comi
tetului, Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
general A.R.L.U.S., reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de teatru 
și alți oameni de cultură.

Au luat parte I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
în R. P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

strucții din Onești
Foto : N STELORIAN , 
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In secțiile Fabricii „Țesă- )> 
tura" din Iași iac practica 
elevele Școlii medii nr. 4 din s

Aci, elevele prt- jl
mese nu numai cunoștințe ij 
legate de procesul de pro- I< 
ductie. De la muncitoarea 
Marcela Miron (în fotogra
fie) și de la alți muncitori ( 
fruntași, elevele își însușesc N

it

'! localitate.
(I
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»

«

s

ll și dragostea de muncă, per-
(< severența, dorința de a în- 

deplini cît mai bine sar ci- (!
j nile — calități prețioase și $ 

munca de învățătură.
Foto : N. STELORIAN

>A.

încep „europenele" la volei
e mai despart doar 
cîteva ore de marea 
întrecere a celor 30 
de echipe masculine 
și feminine de volei 
din Europa care-și 
vor disputa pe tere
nurile din șase orașe

*1* țării titlul de campioane ale 
continentului nostru. Mîine la Tg. 
Mureș vor lua startul formațiile 
din seria a IV-a. A doua zi, la 
București, Constanta, Brașov, Cluj 
și Craiova, restul echipelor vor 
intra în întrecere,

în toate orașele pregătirile, în
cepute cu multe luni în urmă sînt 
terminate, iar echipele participan
te au început să sosească în vede
rea primelor jocuri. în unele ora
șe s-au amenajat săli noi, cum sînt 
cele de la Cîmpia Turzii și Bra
șov.

Actuala ediție a campionatelor 
europene, a șasea la număr, are o 
semnificație în plus față de cele 
anterioare. Voleiul figurează în 
programul jocurilor olimpice care 
se vor desfășura exact peste un an 
în capitala Japoniei. Aceasta în
seamnă că cele 30 d.e echipe par
ticipante s-au pregătit cu o ardoa
re deosebită pentru aceste campio
nate, considerîndu-le o etapă im
portantă în drumul spre Tokio, o 
serioasă măsurare de forțe și o re
petiție generală înaintea startului 
olimpic. Actuala ediție creste în

importanță și datorită faptului că 
trei echipe (două masculine și una 
feminină) nu vor participa la J.O. 
dacă nu obțin calificarea la Bucu
rești. După cum se știe, în urma 
campionatelor mondiale disputate 
anul trecut la Moscova, reprezen
tativele masculine ale Uniunii So
vietice, Cehoslovaciei și Romîniei, 
clasate în această ordine ne pri
mele trei locuri, sînt calificate și 
pentru Tokio. Urmează ca alte 
două formații masculine din Euro
pa să se califice cu prilejul cam
pionatelor europene. La fel, și cu 
echipele feminine : pentru Tokio 
mai există un loc ,,vacant", selec
ționatele Uniunii Sovietice și Polo
niei fiind calificate în urma între
cerii mondiale desfășurate anul tre
cut la Moscova.

Iată dar cite elemente concură 
la succesul acestei ediții a campio
natelor europene, a doua organi
zată în țara noastră.

In ajunul startului am solicitat 
o declarație referitoare la această 
maro întrecere tovarășului PETRE 
DUMITRESCU, președintele Federa
ției romîne de volei care ne-a 
spus : ,,Federația noastră a privit 
cu toată răspunderea organizarea 
campionatelor europene de volei 
din anul 1963. S-au lua! măsuri din 
timp pentru cit mai buna organi
zare atlt a întrecerilor din seriile 
preliminare cil și din turneele fi-

Din toată inima, doresc victoria 
echipelor noastre care s-au pregă
tit ca multă atenție sub îndruma
rea unor antrenori buni. De multe 
ori am fost de fată la antrenamen
tele echipei noastre masculine și 
mi-am dat seama că toti jucătorii 
se prezintă bine pregătiți și mani
festă multă dorinfă de joc. De ase
menea echipa feminină s-a pregătit 
foarte atent, dorindu-și cu ardoa
re calificarea pentru turneul de la 
Tokio.

Bun venit în tara noastră spor
tivilor din 17 țări europene. îmi 
exprim dorința că aceste campio
nate, vor contribui la strîngerea 
legăturilor de prietenie. Urez tutu
ror succes în întreceri!“

• La invitația Ministerului 
Afacerilor Externe, doamna 
Supeni, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Indone
ziei, a făcut o vizită în țara 
noastră.

în timpul șederii în R.P. Ro
mînă, oaspetele a avut întreve
deri la Ministerul Afacerilor 
Externe, la Grupul național ro- 
mîn al Uniunii interparlamen
tare și la Comitetul de Stat al 
Planificării, a vizitat noi con
strucții de locuințe din Capi
tală, Muzeul de Artă al R.P. 
Romîne, a făcut o excursie pe 
litoral.

La 19 octombrie d-na Supeni 
a plecat pe calea aerului spre 
Belgrad. La piecare a fost con
dusă de E. Mezincescu, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, de funcționari superiori ai 
M.A.E., precum și de Sukrisno, 
ambasadorul Indoneziei și 
Arso Milatovic, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia în R. P. Ro- 
mînă.

(Agerpres)

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1)

• în sala de sport a Institutu
lui Politehnic au continuat cam
pionatele republicane de scrimă. 
In proba de sabie titlul a revenit 
lui Tănase Mnreșanu (Știința) 
care a totalizat 6 victorii. EI l-a 
învins cu 5—3 în meci de baraj 
pe fostul campion D. Mustață 
(Steaua).

(R.P.R.) Spartak (R.P.B.)
5—1 ; Dinamo (R.D.G.) — Ruda 
Hvezda (R. S. Cehoslovacă) 4—3; 
Dinamo (U.R.S.S. — Dozsa
(R.P.U.) 5—1. Astăzi au loc ulti
mele întreceri.

• La ștrandul Tineretului au 
continuat sîmbătă întrecerile 
competiției de notație „Dinamo- 
viada“. Rezultatele înregistrate 
în probele de înot : 100 m liber 
bărbați Dobay (Dozsa) 56ifl-10 ; 
100 m liber femei Katalin Takacs 
(Dozsa) 1*04”5/10 ; 200 in bras
fete. Zoe Reznîcenko (Dinamo 
R.P.R.) 2*58^710; 200 m spate 
băieți Iuri Grontik. (Dinamo 
U.R.S.S.) 2*21”2 10 ; 200 m flu
ture. băieți L. Majorosz (Dozsa) 
2'27**6110 ; 200 m bras bărbați
Procpenko (Dinamo U.R.S.S.) 
2*32**3/10.

In competiția de polo au fost 
înregistrate rezultatele : Dinamo

î

a

i

a

Și astfel Cornel a rămas cu mama. Viața mergea 
înainte. După cîteva luni, Viorica s-a remăritat. Din 
anii primei copilării băiatul ține minte, astfel, un 
chip de bărbat. Un cm înalt, cu înfățișare agrea
bilă, fumător de pipă. Acesta îl lua pe genunchi, 
îl ducea la plimbare, îi arăta un milion de lucruri 
(de la ciocul pelicanului din Cișmigiu pînă la stră
lucirea stelei polare pe cer) se juca și alerga cu el, 
mă rog, făcea totul la fel de bine sau la fel de stîn- 
gaci ca orice părinte cu puștiul său. Mîna uriașului 
era mare și puternică, poveștile lui erau foarte in
teresante, fumul pipei sale mirosea plăcut. In casă 
era bine. Prea mic ca să observe ezitarea mamei la 
auzul cuvîntului „tată", Cornel i-a spus bărbatului 
din casă, ca toți copiii din bloc bărbaților din apar
tamentele respective — tată.

Viața mergea înainte. Intr-o bună zi (veți aprecia 
cît de bună a fost ziua aceea) a sunat telefonul. 
Cornel a fugit de la pupitrul la care tocmai desena 
un vapor ciocnindu-se de o balenă și, ca totdeauna, 
bucuros că la cei patru ani jumătate e lăsat să facă 
oficii de om mare, a ridicat receptorul.

— Alo ?
La capătul firului — tăcere. Apoi s-au auzit niște 

șoapte încurcate, ca și cum cineva ar fi îngăimat 
tremurător, printre oftaturi și gemete, ceva de felul 
acesta: „el trebuie să fie... doamne sfinte, vorbește 
și la telefon... cum a trecut timpul... Alo 1 a repetat 
răbdător copilul și a spus apoi formula învățată 
pentru deschiderea convorbirilor :

— Aici e Cornel. C-ine-i acolo ?
Atunci s-a auzit un glas străin, un glas înnecat 

de o emoție nemaipomenită.
— Tata 1 Tăticul tău ! Cornel, mă auzi ? Aici e 

tata, băiatule.
— Tata I ?
Bărbatul casei, omul înalt, fumătorul de pipă, 

uriașul, cel care știe ce-i cu păsările, cu stelele și 
cu un milion de alte lucruri, era în camera de ală
turi. Tocmai venea, ca de obicei, să ia receptorul 
din mîna puștiului. „Ia uite ce lucru caraghios, tata 
vorbește la telefon cu tata 1 Cum se poate ?"

Uite că se poate. Și băiatul, aflat la virsta minu
nilor curente, nu s-a mai mișcat din cameră. Tata 
a ascultat încruntat ceva, apoi a spus : „cu mine 
nu aveți ce discuta" pe urmă a strigat-o pe mama 
și i-a șoptit nu știu ce, făcînd un semn cu capul 
spre băiat. „Cornel, du-te dincolo", a spus mama 
și copilul a ascultat-o, dar de dincolo, de după un 
glazvant, tot a auzit niște fragmente neînțelese. 
Sunau vorbe ciudate ca: „Vasăzică, îți calci promi
siunea cu privire la el.“ Sau: „pînă azi nu ți-a fost 
dor de el, în orice caz n-ai murit de dorul lui, iar 
acum, deodată..." Sau: „n-am să te las să tulburi 
psihicul copilului..." Și altele, multe altele, din care 
Cornel înțelegea tulbure că e vorba despre el, un 
ceas întreg de discuții la telefon, din ce în ce mai 
nervoase și mai ațîțate. Și pînă tîrziu, noaptea, pă
rinții au stat de vorbă în camera de alături, iar 
neliniștea, și ațîțarea pluteau undeva prin casă.

Din ziua aceea, de cînd la telefon „tata a vorbit 
cu tata" s-au schimbat multe lucruri. Viața mergea 
desigur înainte. Dar apăruse un om care venea 
duminica, în fiecare duminică dimineața venea să-l 
ia pe Cornel la plimbare cu barca și la circ, și la 
teatru de păpuși. Venea un om care-l copleșea într-o 
avalanșe de cadouri, de dulciuri și de îmbrățișări. 
Toate acestea erau plăcute, nu-i așa ? De ce s-o fi 
certînd mama de fiecare dată cu omul acesta mai 
înainte ca lui Cornel să i se dea voie să plece cu 
el? A. era de neînțeles. De altfel multe mai erau

ciudate, foarte ciudate. Omul acela cerea ca el, Cor
nel, să-i spună lui tată, iar uriașului cu pipă să-i 
spună pe nume, ca mama. Sau chiar să nu-i spună 
în nici un fel, nici cum. Cînd se întorcea acasă, du
minică seara, adus pină în fața blocului, Cornel 
dădea fuga sus și le arăta celor din casă ce i-a dat, 
ce i-a spus și unde l-a dus... tata. Atunci, fără nici 
un motiv, așa, din senin, mama devenea groaznic de 
nervoasă, iar uriașul cu pipă fuma în tăcere, cu 
ochi care se făceau deodată mici și răi. De ce ?

Treptat, după alți patru-cinci ani, in viața băia
tului au apărut momentele de criză. Le declanșau 
semne imperceptibile, niște fleacuri. (De pildă, sim
pla întrebare a poștașului întîlnit pe scară dacă el, 
Cornel, e fiul celui al cărui nume e 
apartamentului numărului 27, că are 
plic pentru tata). Cornel știa acum 
punctul de vedere al stării civile. Dar 
sentimentele lui ca peștele în ochiurile plasei. Plim
bările de duminică își făceau efectul. Acum găsea 
că fumul pipei miroase unt (tatăl meu adevărat nu 
fumează) și că, în general, soțul mamei nici nu se 
compară cu tata. Și mama, care-i mai spune să țină 
la el. Dece să țină la el? Și să-l asculte... Păi de ce

scris pe ușa 
să-i lase un 
situația din 

se zbatea în

la telefon
cu tata!“

să-l asculte? Ce drept are omul acesta să-i facă 
mustrări pentru o notă proastă ori pentru o purtare 
nu știu cum? Ia su-l mai lase în pace 1 Tatăl lui 
adevărat nu-i spune nimic care să-l nemulțumească.

Viața mergea înainte ...Sebastian V. și-a reven
dicat băiatul : să vină să stea la el de-acum îna
inte. Mama, desigur, nici n-a vrut să audă mai în- 
tîi. Dar băiatul, luat ca judecător, a sărit în sus de 
entuziasm. Repede, la tata 1

Și-a adus acolo bagajele. Și-a adus cărțile. Și-a 
adus tandrețea. Numai că acolo ...acolo era o altă 
femeie decît mama. Ah, iată de ce fuseseră atîtea 
plimbări duminicale „în aer liber", de ce, pe 
vreme proastă, tata căuta o sala de spectacol sau o 
cofetărie. Iarăși, deci, încă o dată, și aici Cornel a 
cunoscut aceeași veche nesiguranță interioara, a- 
ceeași stînjeneală în atitudini, aceleași revolte ne
rostite. Intrucît e mai bine s-o vezi pe mama nu
mai duminică, decît era înainte, cînd se întîmpla 
același lucru cu celălalt părinte ? Ca și altă data, 
nu putea suferi ca un om oarecare, o femeie străi
nă să se aplece deasupra caietelor lui cu teme șl 
să-i spună dacă le-a scris bine sau nu. Nu-i treaba 
ei dacă nu le-a scris bine ! E treaba mea, și cel 
mult, a tatei 1 Ea să nu se amestece. Ea să-l facă 
fericit pe tata, dacă poate. (Poate ?!).

Așa nu se putea trăi. Cornel a plecat și de acolo. 
S-a dus la bunici. Locuiește la ei. își vizitează al
ternativ părinții sau se lasă vizitat de ei pe rînd. 
Runicii sînt un fel de dispeceri în problema asta : 
cînd vine unul, au grijă să nu apară și celălalt 
Tristă planificare /

Nici cea de a doua căsnicie a Vioricăi nu s-a do
vedit solidă. Poate că și evoluția copilului și-a spus

cuvîntul aici. Erau niște învinuiri reciproce insu 
portabile'. După cel de-al doilea divorț și după 
Viorica a luat hotărîrea fermă de a nu se mai ma 
rita.s-ar putea crede că, măcar în parte, măcar 
tr-o parte, lucrurile s-au descurcat. Nu este aș 
Ochii băiatului o urmăresc pas cu pas, grei, in 
tați, plini de reproșuri, întunecați de prevestir 
Femeia se teme de privirea lor amară. Privire 
unui om de 13 ani, cu inima îmbătrînită de o ea 
perientă peste puterile ei.

Șt probabil că, la celălalt capat al firului de mu 
tă vreme rupt, Sebastian V. încearcă aceeași tea 
mă. Faptul ca o ascunde mai bine nu are nici 
însemnătate. Sentimentul există. Ca un bondar s 
ciitor, el revine cînd e alungat, se tot învîrte me 
reu, izbindu-se de ferestrele închise lăuntric, exas 
perant în neputința și îndărătnicia lui. Teama c 
aceste priviri ale băiatului. Teama de cuvintele pro 
fesorilor („copil dotat, inteligent, dar excesiv c 
agitat, dezechilibrat aproape, tînjind după stabil 
tate, bolnav de dorul unui cămin".) Teamă, ma 
presus, de cîteva flori de mucegai vizibile în fire 
lui Cornel: puțină delăsare, puțină impertinența 
puțin cinism.

Am terminat relatarea. Și încă o dată trebu 
spus : nu sîntem în fața unei melodrame. Sîntem i 
fața unei acute probleme de viață care, în fondu 
ei, nu se referă numai la cei trei-patru oameni des 
pre care a fost vorba. Ci la mai mulți.

La toți aceia ce se hotărăsc (dar nu în urma ace 
lei judecăți mature pe care o presupun de obice 
hotărîrile) să rupă în două, odată cu familia, și ini 
ma copiilor lor. Cînd o fac, ei personal suferă d 
multe rele sufletești, răni, maladii dintre care unei 
au nume, altele nu. Dar cea mai gravă dintre ele 
și tocmai aceea de care își dau cel mai puțin seam 
este miopia.

Da, miopi, jalnic de miopi sînt acești soți care îș 
întorc brusc spatele unuia altuia, lăsînd un copil s 
bîjbîie între ei doi, în spațiul tot mai mare care- 
separă. Dacă n-ar fi atît de miopi, ei ar fi în star 
să vadă în timp, să contemple dinainte toate dure 
rile care — din pricina acestei rupturi — vo 
măcina liniștea și viața celui adus de ei pe lume 
Dacă n-ar fi atît de miopi, s-ar cutremura văzîni 
aceste dureri și, îngroziți, s-ar opri la timp, s-ar 
gîndi la timp. Ar căuta alte soluții, desigur mai pu
țin comode pentru ei, dar totodată mai puțin bru
tale pentru nevinovatul cu tandrețea sfîșiată. Dacă 
n-ar fi atît de miopi 1

Și dacă n-ar avea o dragoste atît de egoistă. Căci 
dacă vezi cu luciditate primejdia, așa cum unii o 
văd totuși, așa cum au văzut-o Viorica și Sebastian 
în momentul despărțirii, dacă, în deplină cunoștință 
de cauză, pentru binele copilului, iei o hotărîre de 
importanța aceleia pe care au luat-o, e inadmisibi 
s-o calci. E inuman să apari deodată în viața copi-, 
lului și s-o răvășești. Cine nu te va crede că ți-a 
fost dor ? Cine se va îndoi că-l iubești ? Dar ca
dourile pe care i le oferi îi provoacă suferințe (să 
nu te înșele zîmbetul lui mulțumit). Sărutările pe 
care i le dai îl chinuiesc (să nu te înșele îmbrăți
șarea cu care.-ți răspunde). Atunci unde e dragostea 
ta pentru el ? Să-ți alini amarul născînd un nou 
amar — da, asta ți-e dragostea părintească ?

E limpede — trebuie să fim atenți. Mai atenți. Ș 
mai ales — atenți la timp. Am repetat de cîteva ori 
în rîndurile de mai sus cuvintele : viața mergea 
înainte. Da, viața merge înainte, e adevărat, dar nu 
merge oricum. Noi îi croim făgașul. Și va fi inuti 
să învinuim vreodată efectul a cărui cauză am fost 
noi înșine, cu miopia noastră, cu egoismul nostru, 
cu lipsa noastră de maturitate.

Forme specifice 
la fiecare loc de muncă

(Urinare din pag. I)

de lucrare. La terminare e ne
cesar controlul reciproc al 
calității lucrărilor, al cantită
ților realizate și apoi organi
zarea unor discuții asupra me
todelor de lucru folosite. Dis
cuțiile trebuie să aibă atît ca
racter tehnic cît și economic.

Cursurile de ridicare a cali
ficării ce s-au organizat pe 
șantierele noastre au contri
buit la însușirea de către 
constructori a proceselor teh
nologice noi, a gradului de or
ganizare corespunzător și a 
condițiilor de lucru care asi
gură creșterea calității liberă
rilor. La aceste cursuri, unde 
organizațiile de bază U.T.M. 
au mobilizat un mare număr 
de tineri, noi am putut pre
găti cadre de muncitori pen
tru montajul panourilor mari 
prefabricate, pentru execuția 
betoanelor turnate în cofraje 
glisante, pentru montarea par
doselilor din covoare de masă 
plastică sau parchete lame- 
lare, pentru execuția zugră
velilor pe bază de poliacetat 
de vinii etc.

Lucrările executate de către 
acești muncitori au întrunit 
condiții de calitate superioară. 
Mă refer îndeosebi la blocurile 
de locuințe executate în ora
șele Bacău și Roman. De ase
menea, ritmul de execuție a 
fost mult mai accelerat și ast
fel s-a contribuit la realizarea 
înainte de termen a unor lu
crări.

Pentru buna lor desfășurare 
ne propunem ca aceste cursuri 
de ridicare a calificării să 
funcționeze în perioada luni
lor octombrie — martie, deoa
rece în acest interval pe șan-

tiere ritmul de lucru este mai 
scăzut și astfel se poate asi
gura o frecvență cît mai bună. 
Practica muncii a dovedit că 
organizarea cursurilor e bine 
să se facă pe lîngă întreprin
derile de construcții sau în ca
drul acestora, pe lîngă marile 
șantiere, deoarece se pot asi
gura lectori cu practică de 
șantier și totodată condiții 
pentru demonstrații practice 
cu ajutorul celor mai buni 
maiștri.

Durata de școlarizare în 
care considerăm că se pot în
suși cunoștințele trebuie să fie 
de 5—6 luni și acest lucru în 
raport de complexitatea lu
crărilor pe meserii.

Am arătat că pe șantiere nu 
este util ca în perioada lucră
rilor de vîrf să funcționeze 
cursuri de ridicare a califică
rii. Totodată considerăm că în 
cadrul șantierelor trebuie în
treprinsă o acțiune permanen
tă care să contribuie la ridi
carea calificării muncitorilor. 
Totul depinde însă de forma 
aleasă și de sprijinul organi
zațiilor de masă, în special al 
organizațiilor U.T.M. De pil
dă, tinerii constructori pot fi 
îndrumați spre cartea tehnică 
și ajutați de către ingineri să 
studieze temeinic noile meto
de și materiale. în perioada 
verii se poate folosi cu succes 
sistemul organizării unor con
ferințe în care să se prezinte 
material de specialitate cu e- 
xemplificări practice. Cu spri
jinul organizației U.T.M. care 
a mobilizat tinerii, pe șantie
rele noastre s-au ținut astfel 
de conferințe — pentru zu
gravi, electricieni, betoniști 
etc. — de două ori pe lună și 
s-a asigurat astfel continuita
tea în procesul de ridicare a 
calificării tinerelor cadre.

LITERATURA TEHNICĂ

LARG POPULARIZATĂ
(Urmare din pag. I)

timpul nopții. Aici, printre cei
lalți muncitori l-am întîlnit pe 
tînărul electrician Ion Muntea- 
nu. Discuția despre cartea teh
nică a început în jurul cărților 
pe care acesta ie-a citit.

— Ne sînt de mare folos — 
spune etl. „Manualul electri
cianului industrial", de exem
plu, ne-a pus la curent cu 
multe din noile cuceriri în teh
nica instalațiilor. Citești, iei 
notițe și dacă nu a doua zi, 
peste o saptămînă sau peste o 
lună, noile cunoștințe te ajută 
direct în muncă.

în discuție a intervenit și șe
ful de lot :

— Sigur, cartea tehnică este 
foarte folositoare dar cînd o ai 
la îndemînă. Uite, azi vom în
cepe glisarea. Pregătirile merg 
în general bine. Dar nu știm 
dacă sînt și alte metode de lu
cru decît cele folosite de noi. 
Nimeni dintre noi n-a citit o 
carte tehnică despre glisare.

Cele spuse de șeful de lot 
constituie un aspect impor
tant în munca de popularizare 
a cărții tehnice, — aspect pc 
care, concret, l-am 
raidul nostru. Pe 
vizitate, la Bacău, 
Neamț, la Roman 
tehnice nu au în dotare toate 
noutățile privind metodele și 
materialele moderne. La între
prinderea 3 din Roman — 
de pildă — în biblioteca teh
nică, de la începutul anului și 
pînă acum, n-a intrat nici o 
carte tehnică nouă la nivelul 
inginerilor și tehnicienilor. în 
general, bibliotecile tehnice a- 
buindă de normative și cata-

surprins în 
șantierele 

la Piatra 
bibliotecile

loage de prețuri. Cărți despre 
metode noi în tencuieli, folosi
rea materialelor din mase 
plastice, tehnica glisantelor 
etc, cărți mult solicitate de 
constructori și care sînt tipă
rite — nu se găsesc. Această 
situație ar putea fi repede în-' 
lăturată dacă colectivele cabi
netelor tehnice de pe șantie
rele amintite ar organiza 
munca cu cartea tehnică por
nind de la nevoile reale ale 
constructorilor, prin consulta
rea acestor-a.

Raidul nostru 
și alte aspecte 
popularizare a 
care se cer amintite. în unele 
șantiere nu există continuitate 
în ceea ce privește acțiunile 
de popularizare a cărții tehni
ce. La Roman, la dormitoarele 
constructorilor, au fost organi
zate, alături de bibliotecile cu 
literatură beletristică și mici 
biblioteci cu cărți tehnice. Din 
păcate ele nu au mai fost re
împrospătate cu cărți noi.

Pe unele șantiere se negli
jează cerințe elementare cum 
ar fi, de exemplu, afișarea 
cărților tehnice nou apărute.

Trimestrial, C.L.D.C.-ul în
tocmește liste de stoc cu cărți 
tehnice pe care le trimite spre 
consultare șantierelor. Pe u- 
nele șantiere însă — este ca
zul îndeosebi la Roman — 
acestor liste nu li se dau aten
ția cuvenită în vederea viitoa
relor comenzi. Iată deci că și 
aceste aspecte, aparent mărun
te își au importanța lor în îm
bunătățirea activității desfășu
rate pentru răspîndirea cărții 
tehnice.

a evidențiat 
ale muncii de 
cărții tehnice
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Cu Filarmonica bucuresteană
in Anglia și Belgia

Wh

Simfonia 
de Lato,. precum și o 

rominești (in 
concert a fost o piesă

n urmă cu aproa
pe trei ani, in zile
le celui de al II-lea 
Festival internați
onal închinat lui 
Enescu, după unul 
din acele neuitate

concerte ale Filarmonicii bucu- 
reștene, George Auric, reputatul 
compozitor francez, președintele 
Societății Compozitorilor din 
Paris, îmi vorbea intr-un limbaj 
plin de superlative despre înalta 
ținută artistică a orhestrei romi
nești, despre arta plină de ex
presivitate a lui George Geor
gescu.

îmi amintesc aceste cuvinte, 
aici pe aeroportul Băneasa, in 
preajma zecilor de iubitori ai 
artei veniți să întimpine pe ar
tiștii bucttreșteni după unul din 
marile turnee peste hotare ale 
anului acesta.

Uriașul cvadrimotor. pornit 
înainte cu citeva ore din înde
părtatul Bruxelles. aterizează 
lin. In fruntea acelora care co
boară scara avionului pășește 
Mircea Basarab, tînărul dirijor 
permanent al primei orchestre 
simfonice a țării.

Curînd, în holul aeroportului 
stăm de vorbă cu Mircea Basa
rab.

—• Cel de-al doilea mare tur
neu al anului acesta peste hota
rele țării a fost pentru noi un 
nou prilej de a lua contact cu 
vechi centre muzicale europene, 
de a arăta străinătății dimensiu
nile artei noastre, de a le tran
smite mesajul nostru de pace, de 
înțelegere, de colaborare pe linia 
unor temeinice legături cultura
le

—• Vreți să-mi reconstituiți, 
itinerariul străbătut ?

— In Anglia concertele noas
tre au fost inaugurate la Royal 
Festival Hali printr-un concert 
dirijat de maestrul George Geor
gescu și după o suită de concer
te în alte citeva orașe britanice 
Portsmouth, Bristol, Hudders
field, Newcastle, Lecd, Croydon, 
Wolverhampton s-a încheiat din 
nou la Londra printr-un concert 
dirijat de mine în fața a aproa
pe 4.000 de spectatori la Royal 
Albert Hall.

— Ce programe ați prezentat 
în cadrul acestor concerte ?

— Avînd participarea lui Va
lentin Gheorghiu și Ion Voicu, 
în concertele noastre au figurat 
Simfonia fantastică de Berlioz, 
Simfoniile a 3-a și a 4-a de 
Brahms, Simfonia a 5-a de. Ceai- 
kovski, Concertele de pian de 
Schumann, Mendelssohn Barthol- 
dy (sol minor) Mozart (Mi be
mol), Concertele de rioară de

Ceaikovski, Paganini t 
spaniolii 
serie de lucruri 
fiecare 
romînească) ca Suita I șl Rapso
diile lui Enescu, Dansurile, lui 
Rogalski, un fragment din suita 
„Cînd strugurii se coc“ de 
M. Jora.

— După concertele din Anglia 
ați plecat în Belgia...

— Da. Am fost invitați în Bel
gia să concertam în cadrul Fes
tivalului Hainaud organizat de 
Radiodifuziunea belgiană în 
orașul La Louviere. După mani
festările din Londra, maestrul 
George Georgescu fiind invitat 
în Elveția să concerteze în frun
tea celebrei formații Suisse Ro- 
mande, concertul din Belgia a 
fost dirijat de mine. în cadrul 
acestei manifestări la care și-a 
dat contribuția Ion Voicu (după

Ne vorbește artistul emerit

Mircea Basarab

ce în prealabil cu prilejul aces
tui turneu mai apăruse ca solist 
al unei orchestre britanice) am 
programat Rapsodia I de Enes
cu, Concertul de Paganini și 
Simfonia 4-a de Ceaikovski.

— Ați vrea să ne dați citeva 
amănunte asupra modului cum 
au fost primite manifestările ar
tiștilor noștri ?

— Am concertat în Anglia în 
zilele unei intense activități mu
zicale. Un singur fapt este con
cludent din acest punct de ve
dere : înainte cu o zi de con
certul nostru inaugural, a avut 
loc concertul susținut de marele 
violoncelist Pablo Casals, care 
a revenit în Anglia după o în
trerupere de 20 de ani, pentru' 
a dirija oratoriul său, — El Pe- 
sebre. In zilele concertelor noas
tre au avut loc multe alte ma
nifestări asemănătoare. Exigen
tul public englez ne-a primit cu 
foarte multă dragoste și priete
nie. După fiecare dintre piesele, 
interpretate răsunau minute, in 
șir aplauze puternice. Soliștii au 
fost chemați de nenumărate ori 
la rampă. la cele 9 concerte sus
ținute iu fața publicului din Ma
rea Britanic, cît și în cadiul con
certului din Belgia, am fost 
literalmente obligați să oferim 
de fiecare dată bisuri la rîndul 
lor întimpinale cu multă căldu
ră. Punctul unanim subliniat de 
criticii muzicali este culilatea cu 
totul deosebită a instrumentelor 1

de coarde ale orchestrei. „Daily 
Telegraph" vorbea despre „vir
tuozitatea instrumentelor cu 
coarde", „Daily Worker" subli
nia „tonul deosebit de vibrant 
și de cald al acestor instrumen
tiști", „Guardian" nota „rezo
nanța bogata și vibrantă... unita
tea desăvirșită și forța de ex
presie a frazării lor", iar „Times" 
vorbește despre „căldura și eloc
vența cărora i-au dat glas in 
mod invariabil instrumentele cu 
coarde".

Iată și alte citeva citate con
cludente : „Instrumentele de
suflat de alamă și-au dovedit 
necontenit forța, cele de suflat 
de lemn coloratura lor vioaie, 
iar instrumentele cu coarde au 
constituit probabil partea cea 
mai remarcabilă u orchestrei 
prin disciplina și calitatea ad
mirabilă a timbrului lor" 
(„Daily Mail"), „Oricine a 
fost de față a putut să simtă 
căldura și simpatia arătată diri
jorului și orchestrei, precum și 
aprecierea sinceră dovedită prin 
nenumărate aplauze. Pentru au
ditoriu, concertul a fost un mare 
succes" (din comentariul postu
lui de radio Londra).

în sfirșit ne spune Mircea 
Rasarab — aș vrea să menționez 
cu acest prilej că am revenit in 
țară cu dorința de a munci cu 
tot mai multă perseverență pen
tru ridicarea nivelului de cultură 
al maselor, de a ne ridica ne
contenit măiestria, de a îm
prospăta permanent repertoriul 
nostru, de a ne pregăti temeinic 
pentru un apreciat și pasionant 
moment muzical internațional : 
cel de-al Ill-lea Festival „George 
Enescu" la care trebuie să ne 
prezentăm la înălțimea succese
lor dobindite pînă in prezent în 
țară și străinătate.

IOSIF SA VA

CONGO. Aspect de Ia manifestația membrilor Partidului Solidarității Africane, în fața reșe 
dinței președintelui republicii, cerind eliberarea imediată a lui Antoine Gizenga

întrevedere Intre miniștrii afacerilor extern* 
ai II. P. Romîne și Braziliei

RIO DE JANEIRO 19. — Tri
misul special Agerpres, C. Ale- 
xandroaie transmite : Corneliu 
Mănescu, ministru] afacerilor 
externe al R. P. Romîne, a avut 
o întrevedere cu ministrul afa
cerilor externe al Braziliei, A- 
raujo Castro.

A fost de față Gh. Ploieștea- 
nu, ambasadorul R. P. Romîne 
în Brazilia.

După întrevedere, Araujo 
Castro a declarat trimisului

Agerpres : „Am salutat cu plă
cere posibilitatea de a discuta 
cu Excelența Sa, Corneliu Mă
nescu, mai multe aspecte ale re
lațiilor dintre cele două țări 
prietene ale noastre. Sînt foar
te mulțumit de aceste discuții. 
Noi vom face tot ce ne stă în 
putință pentru a întări șj a 
dezvolta relațiile dintre Brazilia 
și Rominia".

Sîmbătă dimineața, Corneliu 
Mănescu a sosit la New York.

Delegația 'I. A. N. a R. P. Romîne IM continuă

vizita in
19. Trimisul 
Mircea Io- 

Membrii

BRUXELLES 
special Agerpres 
nescu transmite: 
grupului parlamentar de prie
tenie Romînia-Belgia din Ma
rea Adunare Națională, în 
frunte cu acad. Ștefan Milcu 
au plecat sîmbătă de la Bru
xelles într-o călătorie în pro-

Lucrările sesiunii 0. N. U

Belgia

Cuvintarea

aî-

șe-

NEW YORK 19 (Agerpres). 
— Comitetul Politic al Adună
rii Generale a O.N.U. a conti
nuat în după-amiaza zilei de 13 
octombrie discutarea problemei 
interzicerii experiențelor cu 
ma nucleară.

Luînd cuvîntul în cadrul
dinței, ministrul afacerilor ex
terne al Canadei, Paul Martin, 
s-a referit la rolul Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare, arătînd că deși responsa
bilitatea finală revine în mod 
evident puterilor nucleare, ini
țiativele acestui comitet s-au 
dovedit a fi foarte utile. Re
prezentantul Canadei a arătat

-----•----- -----

Sesiunea extraordinară a Comisiei Dunării
BUDAPESTA 19 (Agerpres). 

între 10 și 19 octombrie la Bu
dapesta a avut loc sesiunea 
extraordinară a Comisiei Du
nării convocată la propunerea 
guvernului R. P. Romîne și a 
guvernului R.S.F. Iugoslavia.

Au participat delegațiile Re
publicii Austria, R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovace, R.S.F. Iugo
slavia, R.P. Romîne, R.P. Un
gare, U.R.S.S., precum și re
prezentanți ai administrației 
fluviale speciale a Porților de 
Fier.

Un reprezentant al Ministe
rului Transporturilor din R.F.
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că Tratatul de la Moscova este 
primul tratat important de 'du
pă cel de-al doilea război mon
dial. Ne întiinim într-o atmos
feră dătătoare de speranțe, a 
arătat el.

Reprezentantul Noii Zeelan- 
de A. Mcintosh, a calificat Tra
tatul de la Moscova cu privire 
la interzicerea parțială a expe
riențelor cu arma nucleară 
drept o acțiune de bun augur. 
El a sugerat ca în rezoluțiile 
ce vor fi adoptate să se ceară 
tuturor statelor să adere la a- 
cest tratat și să se continue 
tratativele pentru a ajunge la 
un acord și cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare 
subterane. Reprezentantul Noii 
Zeelande și-a exprimat regretul 
în legătură cu refuzul Franței 
de a semna Tratatul de la Mos
cova și neliniștea în legătură 
cu planurile Franței de a efec
tua experiențe nucleare în Pa
cific.

Job Rajaoebelina, reprezen
tantul Republicii Malgașe, și-a 
exprimat dorința ca Tratatul de 
la Moscova să fie extins și a- 
supra experiențelor subterane.

Delegatul Ceylonului a de
clarat că nu se poate ajunge la 
o adevărată colaborare interna
țională, nu se poate obține de
zarmarea atîta timp cît dreptu
rile legitime ale R.P. Chineze 
nu vor fi restabilite la O.N.U.

Delegatul Tanganicăi, minis
trul justiției Abedi, a arătat că 
tuturor statelor, mari și mici, 
socialiste și capitaliste, trebuie 
să li se ofere posibilitatea de 
a participa la căutările unor 
baze trainice ale coexistenței 
pașnice și la rezolvarea proble
melor internaționale fundamen
tale.

Quaison-Sackey, reprezentan. 
tul permanent al Ghanei la 
O.N.U., a atras atenția Adunării 
Generale asupra falsității teo
riei „celor două Chine".

Arătînd că menținerea în 
O.N.U. a ciankaișiștilor consti
tuie o inechitate flagrantă, Car
los Lechuga, reprezentant per
manent al Cubei la O.N.U., a 
arătat că restabilirea drepturi
lor R. P. Chineze la O.N.U. 
constituie o acțiune justă, 
gică și în conformitate
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DJAKARTA. — Generalul 
de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul forțelor armate ale 
R.P. Romine, împreună cu so
ția, generalii și ofițerii supe
riori care-l însoțesc au fost în 
insula Bali, unde au vizitat 
monumente de artă și au asis
tat la un spectacol de dansuri 
populare indoneziene. Coman
dantul militar al regiunii a 
oferit un dineu în cinstea oas
peților.

Vineri seara, Pavel Silard, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
Indonezia, a oferit la Djakarta 
o recepție în cinstea generalu
lui de armată Leontin Sălăjan. 
Au participat generalul Abdul 
Haris Nasution, ministrul apă
rării și securității, miniștri, ge
nerali și ofițeri superiori ai ar
matei indoneziene, membri ai 
Parlamentului, corpului diplo
matic, acreditați la Djakarta, 
ziariști. Recepția s-a desfășu
rat într-o atmosferă priete
nească.

format despre lucrările celei 
de-a 18-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. și despre 
convorbirile pe care le-a avut 
cu conducători ai S.U.A. și- alte 
personalități americane. în ca
drul întîlnirii s-a acordat o de
osebită atenție problemei de
zarmării, încheierii Tratatului 
de pace german și normalizării 
pe această bază a situației din 
Berlinul occidental, precum si 
altor probleme internaționale 
care interesează ambele părți.

MOSCOVA’. — La Institutul 
Pedagogic „V. I. Lenin" din 
Moscova a avut loc sîmbătă 
seara o manifestare închinată 
prieteniei sovieto-romîne la 
care au luat parte un număr 
mare de studenți din institu
tele de învățămînt superior.

BUDAPESTA. — Intre 14 și 
19 octombrie a avut loc la Bu
dapesta simpozionul în proble
mele electronicii nucleare or
ganizat de Institutul unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna 
și de Comitetul de stat pentru 
energie atomică din R. P. Un
gară. In cadrul lucrărilor care 
s-au desiășurat într-o atmosferă 
prietenească și de colaborate, 
au fost prezentate peste 40 de 
referate științifice. Din partea 
țării noastre a participat un 
grup de specialiști de Ia Insti
tutul de fizică atomică.

BUDAPESTA, — Potrivit acordu
lui cultural romîno-ungar, la 18 
octombrie a sosit la Budapesta o 
delega)ie de scriitori romîni. Dele
gația din care iac parte scriitorii 
Emil Giurgiucă, Ion Horea și Ale
xandru Căprariu va vizita R. P. 
Ungară timp de 3 săptămlni.

BERLIN. — La 18 octombrie 
A. A. Gromîko, s-a întîlnit cu 
.Walter Ulbricht, pe care l-a în

LONDRA. — Lordul Home, 
care a fost însărcinat de re
gina Angliei cu formarea nou
lui guvern, a anunțat sîmbătă 
în mod oficial că acceptă a- 
ceastă misiune. El și-a conti
nuat consultările cu liderii 
conservatori în vederea consti
tuirii noului guvern. In după- 
amiaza zilei de 19 octombrie, 
lordul Home a luat cuvîntul 
la posturile de radio și televi
ziune britanice, făcînd o scur
tă declarație, fără a anunța 
însă un program complet al 
guvernului pe care încearcă
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vinciile Brabant și Gând. De
legația este însoțită de Ed
mond Machtens. președintele 
grupului parlamentar de prie
tenie Belgia-Romînia și de alți 
deputați și senatori, precum și 
de reprezentanți ai legației 
R. P. Romîne în Belgia.

In aceeași zi directorul ge
neral al societății „Electro- 
gaz“ din Belgia, Robert Schyns 
a oferit un dejun în orașul 
leper. Au luat parte Robert 
Deman. ministru de stat, de
putați și senatori belgieni, re
prezentanți ai vieții economi
ce din localitate.

Seara delegația a ajuns pe 
coasta Mării Nordului, în o- 
rașul Ostende.

Presa belgiană publică am
ple relatări în legătură cu vi
zita delegației parlamentare 
romîne. Ziarele „Le Drapeau 
Rouge", „Le Peuple” și Libre 
Belgique" consacră un loc de 
seamă acestei vizite.

președintelui 
Kennedy

NEW YORK 19 (Agerpres). 
Agenția United Press Interna
tional anunță că președintele 
S.U.A.. John Kennedy, a rostit 
o cuvîntare la Universitatea 
din orașul Orono (statul Mai
ne) în care s-a referit printre 
altele, la relațiile dintre Sta
tele Unite și Uniunea Sovie
tică în lumina Tratatului cu 
privire la interzicerea parția
lă a experiențelor nucleare și 
în lumina altor acțiuni pe li" 
nia destinderii încordării din
tre Est și Vest.

El a declarat că „există noi 
raze de speranțe la orizont, 
dar că trăim încă în umbra 
războiului" și că Statele Uni
te trebuie să continue să ex
ploreze orice cale posibilă spre 
o pace adevărată și viabilă, 
ori de cîte ori este posibil ți- 
nînd seama de securitatea lor. 
Președintele și-a exprimat pă
rerea că atîta timp cît con
tinuă să existe divergențe 
fundamentale între Est și Vest 
ele nu pot fi și nu trebuie să 
fie disimulate; ele limitează 
posibilitățile de acord și vor 
da naștere la noi crize. „Este 
evident, a spus el, că între so
vietici și noi vor exista alte 
dezacorduri precum și alte a- 
corduri...El a calificat drept 
nejustă atît părerea că orice 
acord cu Uniunea Sovietică t.r 
fi imposibil, cît și părerea că 
„războiul rece" ar fi definitiv 
înlăturat

Ambasadorul
R. P. Romîne in Austria 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare
VIENA 19 (Agerpres). — 

Ambasadorul R. P. Romîne în 
Austria, Mircea Ocheană, și-a 
prezentat Ia 19 octombrie pre
ședintelui Republicii Federale 
Austria, dr. Adolf Schărf, scri
sorile de acreditare.

Ambasadorul a transmis din 
partea președintelui Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, 
G’heorghe Gheorghiu-Dej, urări 
de sănătate și fericire preșe
dintelui dr. Adolf Schărf.

Mulțumind, dr. Adolf Schărf, 
a rugat la rîndul său pe am
basador să transmită cele mal 
bune urări președintelui Con. 
siliului de Stat al R. P. Ro
mîne.

Președintele Republicii Aus
tria s-a întreținut apoi cordial 
cu ambasadorul R. P. Romîne.

La prezentarea scrisorilor 
de acreditare au asistat minis
trul afacerilor externe dr. 
Bruno Kreisky, alte persoane 
oficiale austriece, precum și 
membri ai ambasadei romîne 
la Viena.
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dreptul internațional. Au mai 
luat cuvîntul în favoarea resta
bilirii drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U. dele
gați ai R.S.S. Bieloruse, Bulga
riei, Irakului, Birmaniei, Alge
riei, Ugandei, Afganistanului și 
Somaliei. împotriva proiectului 
de rezoluție s-au pronunțat 
delegații Paraguayului, Salva
dorului, Tailandei, Liberiei, Re
publicii Africa Centrală.

NEW YORK. 19 (Agerpres) 
— Ședința din după-amiaza zi
lei de 18 octombrie a Adunării 
Generale a O.N.U. a fost con
sacrată discuțiilor în legătură 
cu proiectul de rezoluție pri
vind restabilirea drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze Ia 
O.N.U.

Germană a asistat în calitate 
de observator.

Sesiunea a ascultat informă
rile reprezentanților Romîniei 
și Iugoslaviei, precum și ai ad
ministrației fluviale speciale a 
Porților de Fier cu privire la 
lucrările din sectorul Porților 
de Fier de pe Dunăre în ve
derea îmbunătățirii navigației.

Participanții la sesiune au 
manifestat un deosebit interes 
față de problema examinată, 
dat fiind că realizarea 
slrucțiilor proiectate va 
ca rezultat înlăturarea
din principalele obstacole în 
ceea ce privește dezvoltarea 
navigației pe Dunăre. Repre
zentanții țărilor membre ale 
Comisiei Dunării au dat o a- 
preciere pozitivă inițiativei gu
vernului R.P. Romîne și a gu
vernului R.S.F. Iugoslavia, ini
țiativă care corespunde reco
mandărilor Comisiei Dunării 
cu privire la necesitatea îm
bunătățirii condițiilor de navi
gație în sectorul Porților de 
Fier, și au subliniat impor
tanța pe care o prezintă con
strucția proiectată pentru toate 
țările dunărene din punct de 
vedere al economiei naționale.

Ședințele sesiunii s-au desfă
șurat într-un spirit de colabo
rare și înțelegere reciprocă.

Galina Nicolaeva
a încetat din viată
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La Dubai ca și la Veneția, oamenii se deplasează cu bărcile

să-1 constituie. Agențiile de 
presă occidentale, și în special 
comentatorul agenției Reuter, 
consideră că lista noului ca
binet va fi anunțată cel mai 
tîrziu pină luni dimineață.

COLOMBO. — In parlamentul 
ceylonez au început dezbaterile 
asupra proiectului de lege al gu
vernului privind naționalizarea tu
turor societăților de asigurări din 
Ceylon. „Acest act, a declarat în 
cadrul dezbaterilor ministrul de 
iinanle al Ceylonului, llangaratne, 
va pune capăt exportului de valu
tă din tară și va permite să se fo
losească veniturile obținute de pe 
urma asigurărilor la dezvoltarea 
economiei tării".

MOSCOVA. — La 19 octombrie 
a încetat din viață scriitoarea so
vietică Galina Nicolaeva în vîrstă 
de 52 de ani. Ea și-a început ac
tivitatea literară scriind poezii. 
Prima carte a Galinei Nicolaeva 
— o culegere de poezii — a apă
rut în anul 1945 la întoarcerea ei 
de pe front. Ea a fost în timpul 
războiului medic militar. Cea mal 
mare popularitate i-au adus-o ro
manele „Secerișul11 și „Bătălie In 
marș“ în care este oglindită viata 
colhoznicilor și a intelectualității 
sovietice.
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spus, sub controlul 'direct al Ma
rii Britanii. Pe harți, numele de 
Coasta Piraților a lost înlocuit 
cu cel de Omanul sub regim de 
tratat sau Trucial Oman. An
glia s-a ales astfel cu o im
portantă poziție- strategică la
intrarea Golfului Persic. Popu
lația acestui teritoriu a conti
nuat însă să se zbată în mizerie 
și ignoranță, jugului feudalilor 
locali adăugîndu-i-se și spolie
rea exercitată de străinii venițl 
de peste mări și țări, mai cit sea
ma în ultimii ani cînd aici au 
lost prospectate și date în ex
ploatare importante zăcăminte 
petrolifere.
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a intrarea în 
Golful Persic, 
o imensă limbă 
de pămînt, pie
troasă și mlă
știnoasă, înain
tează adine din

Peninsula Arabică în 
apele străvezii ale mării. 
Din loc în loc, pe coasta 
pustie lipsită de vegeta
ție, răsar printre stînci, 
clădiri albe, cu iorme un
ghiulare, specifice vechii 
arhitecturi arabe, mar- 
cînd existența unui oraș, 
de obicei capitala vre
unuia din cele șapte mi
niaturale principate ale 
regiunii.

„Veneția Arabiei"
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Pentru prevenirea accidentelor de circulație ca urmare a fap
tului că numeroși șoferi conduc automobilele în stare de e- 
brietate. pe străzile orașului Zii rich au fost expuse afișe care 
combat alcoolismul. In fotografie: afișe împotriva alcoolismu

lui expuse în piața Bellevue din Zurich
(Foto : RINGIER ZURICH)
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Clndva, neguțătorii persani 
sau hinduși, trecînd cu coră
biile încărcate de mărfuri prin 
strîmtoarea Ormus — poarta 
Golfului Persic — priveau cu 
spaimă spre țărmul arab din 
ale cărui încrețituri puteau să 
se ivească în orice clipă temu
tele pînze triunghiulare ale mi
cilor dar numeroaselor ambar
cațiuni piraterești. Din acele 
vremuri dăinuie si numele a- 
mintilei limbi de pămînt — 
Coasta Piraților. Pirații, în sen
sul strict ai cuvintului, au dis
părut însă demult de prin a- 
ceste locuri, O flotilă de vase 
militare, armată de puternica 
Companie britanică a Indiilor 
de Est, i-a zdrobit complet la 
începutul secolului trecut. Dar 
tot pe atunci, sub amenințarea 
tunurilor, Anglia a impus șei- 
cilor acestor principate un tra
tat potrivit căruia teritoriile 
respective treceau sub „protec
torat" englez sau, mai corect

e teritoriul de 
83 600 km2 al așa 
numitei Coaste a 
Piraților se află 
șapte principate a- 
rabe : Abu Dhabi,

Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al 
Qaiwain, Ras al Khaimah, Fu
jairah. Cel mai mare este Du
bai, orașul port în care trăiesc 
aproximativ jumătate din cei 
86 000 de locuitori ai Omanului 
sub regim de tratat.

Dubai, ultimul cuib de pirați 
al secolului trecut a rămas ne
schimbat ca înfățișare, conser- 
vîndu-și arhitectura epocă lui 
Marco Polo, care în peregrină
rile. sale pare-se să fi vizitat și 
aceste locuri. In plus el a con
tinuat să fie unul dintre princi
palele porturi comerciale ale 
Golfului Persic, în rada căruia 
se încrucișează corăbiile cu 
pînze din Oman, Iran sau Cey
lon cu cele sosite din Sudan, 
Somalia sau chiar din Zanzibar.

Brăzdat de nenumărate ca
nale ca și Veneția, pe undele 
cărora circulă toată ziua puz
derie de bărci arabe construite 
din seînduri legate cu fibre de 
palmieri și călfătuite cu rășină, 
Dubai prezintă călătorului as
pecte extrem de pitorești. De-a 
lungul canalului principal se 
înșiruiesc clădiri monumentale 
cu terase și arcade oglindite în 
luciul apei. Sînt reședințele no
tabilităților orașului, stăpînii

feudali. Pe țărmul mării 
înalță semeț un palat din 
mie și una de nopți'' de al 
rui zid împrejmuitor lung 
600 metri se sparg valurile Gol
fului Persic. Aici locuiește a- 
totputernicul șeic, cîrmuitorul 
principatului Dubai. Puțin mai 
departe colibe din frunze în
gălbenite de palmier în care 
trăiesc familii întregi lipsite 
complet de îmbrăcăminte, dez
văluie vizitatorilor aspecte mai 
puțin pitorești, extrem de 
sumbre.

După cura recunoștea într-o 
discuție cu un ziarist francez 
însuși un vlăstar al dinastiei 
domnitoare, în Dubai „nimic nu 
s-a schimbat de secole’’. Bogă
ția cahtinuă să fie „concen
trată în mîiniie cîtorva fa
milii...”

„Protecția” străină a facilitat 
conservarea rînduielilor feuda
le. perpetuarea ignoranței 
unor obiceiuri barbare, 
exemplu, traficul de sclavi 
tinuă să dăinuiască și în 
zent. Zece la sută din populație 
este formată de negrii aduși 
din Africa în decursul timpu
rilor, sclavi mai mult sau mai 
puțin declarați ai nobilimii ora
șului. Cum vînzarea de sclavi 
este interzisă de cîțiva ani, în
cărcăturile de „abanos viu" ce 
ajung astăzi la Dubai iau dru
mul Arabiei Saudite unde ast
fel de marfă continuă să fie la 
preț. Și nu de puține ori ace
stor transporturi li se adaugă 
și copii răpiți familiilor sărace 
din „Veneția Arabiei"...
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„Pescuitorii de perie"
ărăcia solului im
propriu agricultu
rii și chiar și creș
terii animalelor, a 
făcut pe locuitorii 
acestei regiuni 
să-și îndrepte pri

virile spre adîncurile mării în 
vederea procurării mijloacelor 
necesare 
Piraților pescuitul 
principala ocupație. In special 
pescuitul perlelor. Intr-o zonă 
ce se întinde de Ia Coasta Pi-

traiului. Pe Coasta 
constituie

roților pînă la insulele Bahrein, 
pe o distanță de 50 de kilome
tri, se află nu mai puțin de 217 
bancuri unde sălășluiesc peste 
20 specii de scoici producătoare 
de perle.
In timpul sezonului de pescuit, 

care tine din aprilie pînă în oc
tombrie, flotile de cite o mie de 
bărci, fiecare avînd la bord 40 
de pescuitori, pornesc din Du
bai și alte orășele de pe coastă 
spre zona perlelor. Pescuitul 
perlelor este o muncă extrem 
de grea, plină 
Scufundîndu-se 
tri adîncime și 
25 de metri de 
pe zi, fără altă aparatură decît 
un clește de os ce le slrînge 
nările, pescuitorii de perle își 
ruinează foarte repede sănăta
tea. Mulți își încheie viața 
chiar în mijlocul mării, fie în 
urma unei sincope provocate 
de presiunea apei și de desele 
scufundări, fie uciși de pericu
loșii lor dușmani din fundul a- 
pei — rechinii și caracatițele 
veninoase.

Perlele pescuite în zeina Coa
stei Piraților sînt extrem de 
frumoase, culoarea lor putînd 
fi albă, cenușie, roșcată, verde, 
galbenă, albastă și chiar nea
gră, Uneori mărimea cîte unei 
perle este de-a-dreptul impre
sionantă. In 1929 a fost găsită 
o perlă care singură valora 
75 000 de dolari 1

Dar bogățiile recoltate de pe 
fundul mării n-au ameliorat 
viata de mizerie a populației 
teritoriului. Pgntru munca lor 
de ocnaș, pescuitorii de perle 
primesc o plată neînsemnată. 
In schimb slăpînii feudali, pa
tronii bărcilor și negustorii de 
perle au strîns, de pe urma ex-

ploalării muncii primejdioase a 
pescuitorilor, 
bile, unele chiar 
basmelor așa cum 
șeicii 
ai

cîrmuitori 
principatelor.

averi considera- 
de domeniul 
este cazul cu 
atotputernici

Zece dolari 
pentru unul I

de primejdii, 
la 14—15 me- 

uneori pînă Ia 
mai multe ori

1 n ultimul timp, 
pentru șeicii de pe 
Coasta Piraților s-a 
ivit o neașteptată 
ocazie de a-și ro
tunji averile. Ince- 
pînd din 1962 obiș

nuitului peisaj marin din fața 
țărmului i s-au adăugat turlele 
unor proaspete sonde petroli
fere ieșite direct din valurile 
Golfului Persic.

Cu patru ani în urma în a- 
pele teritoriale ale principate
lor Dubai, Sharjah și în special 
ale lui Abu Dhabi au fost des
coperite importante zăcăminte 
petrolifere a căror exploatare 
se desfășoară din plin, începînd 
din anul trecut. In acest an 
producția de petrol se esti
mează la 3 milioane tone nu
mai în principatul Abu Dhabi. 
De notat că întreaga populație 
a acestui principat abia ajunge 
la 15 000 de locuitori 1 Se crede 
că în 1964, producția de petrol 
din apele teritoriale ale lui Abu 
Dhabi se va dubla. Cum însă 
recent au fost descoperite bo
gate zăcăminte de țiței și în in
teriorul principatului — în re
giunea Murban — se pare că a- 
nul viitor producția petroliferă 
din Abu Dhabi se va înmpătri, 
deoarece specialiștii consideră 
că si în regiunea Murban ex
tracția petrolului poate ajunge 
în 1964 la 6 milioane tone.

Ce înseamnă oare această 
mană petroliferă pentru locui
torii Coastei Piraților, pentru 
nivelul lor de viață ? Vor trăi 
ei oare mai bine în urma scoa
terii la suprafață a aurului ne
gru ? Fără îndoială unii — ce 
pot fi numărați pe degete — 
vor profita din plin. Este vorba 
în primul rînd de cîrmuitorii 
principatelor în cauză, de pur
tătorii de șoimi pe umăr — 
semnul distinctiv al notabili
lor în Abu Dhabi. In acest 
principat, șeicul Shakhbut a și 
primit un milion de lire ster
line pentru milioane de tone de 
petrol extras anul trecut de 
trustul „A.D.M.A.” (Abu Dhabi 
Marine Areas) și conform înțe
legerii va continua să primea
scă mai departe cite o liră pen
tru fiecare tonă de petrol. Se 
înțelege că în acest fel șeicul 
Shakhbut va ajunge unul din 
cei mai bogați oameni din lume. 
Dar nici trustul amintit nu face 
o afacere proastă. Tona de pe
trol pe care o plătește șeicului 
cu o liră o vinde imediat mai 
departe cu... 5 lire ! In principa
tul vecin Sharjah unde de ase
menea s-a găsit țiței, monopolul 
american care a acaparat ex
ploatarea petroliferă, realizează 
un bussines și mai serios. La 
un dolar investit 
mai mult, nici mai 
cît... zece 1

In același timp
Coastei Piraților continuă să se 
lupte cu mizeria seculară. Și 
aici ca și în alte părți, în con
dițiile jugului colonialist, des
coperirea unor noi bogății na
turale nu servește deloc po
porului ci, dimpotrivă, duce Ia 
înăsprirea dominației străine.

C. GIURGIUVEANU

cîștigă nici 
puțin de

locuitorii
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