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Proletari din toate țările, unițî-vă!

La ordinea de zi pe ogoare

ȘI LIVEZI

două

te-ai

mai 
de 

pro-

central de cercetări agricole, și 
ale stațiunilor experimentale re
gionale, diferențiat în funcție de 
condițiile specifice ale gospodă
riilor.

și altele. Există posibilități 
prin folosirea în continuare 
plin a mașinilor și tractoare- 
această lucrare să se termine

să sc lucreze și în schimbul doi 
cu un număr cît mai mare de 
tractoare pentru a se folosi din 
plin vremea încă favorabilă efec
tuării în bune condiții a lucrări-

DE PLANTĂRI ÎN VII
• PREGĂTIRILE

u n c 11 o r

I

I Duminică 27 octombrie 1963

Însamînțările de toamna se a- 
propie de sfîrșit. în cursul aces
tei săptămîni au terminat semă
natul griului gospodăriile agricole 
de stat din întreaga țara și ma
joritatea gospodăriilor colective 
din regiunile București, Galați, 
Dobrogea, Ploiești, Suceava, Ba
nat
ca, 
din 
lor, 
în cîtcva zile în condiții agroteh
nice bune.

Oamenii muncii dc pe ogoare 
au concentrat acum majoritatea 
tractoarelor la executarea arătu
rilor de toamnă și fertilizarea 
terenurilor ce urmează să fie în- 
sămînțate în primăvară. Au fost 
arate pînă acum 1 650 000 ha. 
ceea ce reprezintă circa 40 Ia 
sută din terenurile prevăzute. în 
regiunile București, Dobrogea, 
Oltenia, Cluj, Iași și altele, unde 
mijloacele mecanizate sînt 
judicios folosite, araturile 
toamnă an fost executate în 
porție de peste 50 la sută.

O dată cu arăturile sînt încor
porate în sol însemnate cantități 
de îngrășăminte naturale și chi
mice.

Celelalte lucrări agricole de 
toamnă fiind aproape terminate, 
Consiliul Superior al Agriculturii 
recomandă să se intensifice ară
turile. în acest scop este necesar

• INTENSIFICAREA ARĂTURILOR 
DE TOAMNĂ

lor agricole. Atît arăturile cît și 
fertilizarea terenurilor fiind lu
crări de bază pentru asigurarea 
unor recolte sporite în anul vii
tor, ele trebuie efectuate potri- 

recomandărilor Institutului

Unitățile agricole socialiste din 
podgorii și centre viticole ca și 
cele din zonele deluroase trebuie 
să mobilizeze toate mijloacele 
pentru pregătirea terenurilor în 
vederea extinderii plantațiilor de

vii și pomi. Experiența dovedind 
eficiența plantărilor de toamnă 
de pomi, se recomandă urgenta
rea lucrărilor de pregătire a tere
nurilor și executarea gropilor 
pentru ca din primele zile optime 
ale perioadei de plantare să se 
înceapă această acțiune cu toate 
forțele și să se desfășoare în con
diții agrotehnice superioare. Este 
necesar, de asemenea, ca desfun
darea terenurilor pentru plantă
rile de primăvară de viță de vie 
să se facă în toamnă, pe toată 
suprafața prevăzută. Unitățile a- 
gricole socialiste trebuie să acor
de toată grija extinderii pepinie- 
îilor în vederea asigurării mate
rialului săditor necesar plantării 
cu vii și pomi în anii următori a 
unor suprafețe tot mai mari.

în atența consiliilor agricole și 
conducerilor unităților agricole 
socialiste trebuie să fie asigurarea 
unor condiții cît mai bune pen
tru iernarea animalelor. Consiliul 
Superior al Agriculturii recoman
dă să se termine în cel mai scurt 
timp construcțiile zootehnice, să 
se ia măsuri pentru asigurarea a- 
limentării cu apă și o furajare 
rațională a animalelor. Trebuie 
revăzută balanța furajeră și luate 
măsuri pentru buna gospodărire 
a nutrețurilor în perioada 
iarnă.

— Măi, bradule măi, frumos 
ai crescut, ai măsurat 

sule de toamne și-n două 
sute de primăveri
bucurat cu păsările și furtu
na. Am să fac din tine case 
înalte și leagăne pentru co
pii, hîrtie pentru abecedare 

și poezie...

(Agerpres)

Foto : ION CUCU

In excursie vor preda la invățămintui agrozootehnic

(Agerpres)scrie

un frigider „Fram ti

minute un frigi-

f Deschiderea stagiunii (Agerpres)

la Teatrul de Stat
din Brașov

Peste 66 milioane lei

Cursuri de instruire a lectorilor care

vor participa la 
model de pre-

economii

(De la corespondentul nostru) 
Ieri, au plecat de Ia Galați, 
într-o excursie de studii în țară, 
studenții anului V, secția ex
tractivă din cadrul Facultății 
de tehnologia produselor ali
mentare, a Institutului politeh
nic din Galați.

Excursia, va consta din vizi
tarea întreprinderilor legate de 
specialitate din orașele Bucu
rești, Tg. Mureș, Cluj, Oradea, 
Timișoara, Arad, Sibiu și Bra
șov cu care ocazie se va urmă
ri atît procesul tehnologic cit 
și utilajul folosit.

Aceasta îi va ajuta pe stu
denții acestei facultăți, nu nu
mai Ia întregirea cursurilor lor 
dar și Ia pregătirea proiectelor 
de an și de stat.

Studenții sînt însoțiți în a- 
ceastă excursie de studii și de 
profesori de specialitate din 
cadrul facultății.

prin inovații

în cei 15 ani de activitate, 
Cabinetul tehnic al Uzinelor 
„Steagul Roșu" din Brașov a 
primit aproape 5 900 de propu
neri de inovații, din care mai 
mult de 2 800 au fost aplicate. 
Potrivit calculelor, economiile 
realizate prin aplicarea aces
tora se ridică la peste 66 mi
lioane lei.

Inovațiile aplicate au contri
buit la îmbunătățirea tehnolo
giei de prelucrare și la redu
cerea consumului de metal. 
Numai inovația maistrului Io- 
niță Nedelcu, privind îmbună
tățirea tehnologiei de formare, 
a adus întreprinderii o eco
nomie de 33 000 lei, iar aceea 
a maistrului Anton Jehac, 
de 44 000 lei.

Astăzi, din cinci constructori 
de autocamioane, trei sînt ino
vatori. Printre aceștia se 
numără maistrul Nicolae Co- 
mănici, autor a 65 de inovații 
și muncitorul Krety Francisk 
cu 59 de inovații.

(Agerpres) I

La Casa agronomu
lui din Constanța au 
început cursurile de 
instruire a lectorilor 
care vor preda la 
cursurile învățămîn- 
lului agrozootehnic de 
masă. Prima

cuprinde peste 100 
de ingineri agronomi, 
zootehnicieni, medici 
veterinari. Ei vor au
dia lecții dc metodi
că și 
lecții

<lare. Pentru cursuri
le învățămîntului a- 
grozootehuic de masa 
în regiunea Dobrogea 
vor fi pregătiți a- 
proape 500 de lectori.

A

In trei minute

In magazia de produse finite a 
întreprinderii metalurgice Sadu- 
Gorj a intrat zilele acestea frigi
derul „Fram” purtînd seria 
142 000. Munca rodnică desfășu
rată în toate secțiile întreprinde
rii a permis colectivului de aici 
să producă dc la începutul anului 
și pînă în prezent, cu aproape 
9 000 de frigidere mai mult decît 
în întregul an 1962.

La acest succes o contribuție 
de seamă a adus-o îmbunătățirea 
tehnologiei de fabricație, peste 
90 la sută diu piesele ce compun 
frigiderul executîndu-se mecani
zat. Acum în întreprinderea me
talurgică Sadu-Gorj, se realizea
ză la fiecare 3 
der „Fram”.

ăduri I Păduri seculare 
păduri tinere, păduri la Ia- 
cobeni și Dorneni, la Arges- 
tru și Pojorîta, la Coșna și 
Floreni; aprinse de toamnă 
— păduri de aur și păduri 
de rezonanță — auzi, trece 

vînt de octombrie, 'nalt și vin tăietorii 
de păduri și lemnul cintă, înfiorat de 
presimțitele cicluri care-l așteaptă-ntre 
oameni...

Boncăluiesc cerbii, la vremea nuntirii, 
și-n vale, meșterii înalță casele tinere, 
pentru primirea mirilor șl mireselor aces
tei toamne.

Păduri pentru case și păduri pentru 
viori — și-atîta aur și — atîtea nuntiri, 
în acest octombrie, în Țara de Sus a Mol
dovei t

l-ul flux
Pădurile cunosc două fluxuri. La 'Va

tra Dornei, 770 de hectare de păduri ti
nere, răsădite de om, îngrijite de om — 
cresc. E prima toamnă care trece peste 
vîrfurile lor. Pădurile tinere cunosc în- 
tîiul — fluxul spre înalt, vecine culmilor 
Rarăului și Pietrosului... Timpul se-adau- 
gă cercuri — cercuri, în sus, trunchiurl- 
lor drepte, mlădii... E primul flux pe 
care-l cunoaște pădurea — acesta, al 
creșterii la verticală. In vreme ce aproa
pe, începe al doilea ciclu, al doilea flux 
al lemnului matur, în care atîta timp și 
soare-ncăpură 1

Intr-o dimineață de toamnă începe anul 
forestier. Vin tăietorii, cu țapinele grele, 
pe umerii pietroși, cu vocile grave, cu 
mașinile și pașii puternici, cu focurile și 
pălăriuțele verzi, la care au prins — 
smoc — păr negru de mistreț și mărgele 
roșii. începe cîntecul ritmat, țipat, tără
gănat, al țapinarilor; își încep fierăs- 
traiele electrice „torsul" lor grăbit și fu- 
nicularele poartă peste culmi trunchiuri 
albe. în care sîngerează încă rășina. Și, 
printre luminișurile în care nălucesc că
prioare și cerbi, pe drumurile noi fores
tiere. trec mașinile grele, cu catarge de 
brad. începe al doilea flux al pădurii — 
fluxul industrial: din lemnul acesta se 
vor face ferestre pentru blocurile noi, 
din lemnul acesta — viori, din lemnul 
cestălalt — mobilă cu față frumoasă, 
pentru odihna omului și îneîntarea ochiu
lui ; din lemnul acesta — hîrtie pentru 
abecedare și poezie...

începe al doilea ciclu — fluxul de înno-

bilare a lemnului. La Vatra Dornei, la 
Vama, la Frasin, la Moldovița, la Cîm- 
pulung Moldovenesc și la marele Complex 
forestier de la Suceava, începe cel de al 
doilea flux al lemnului, trecînd prin ma
șini și retorte, prin eprubete și rezervoa
re uriașe care parcă refac — asemenea 
prin forță și fantezie — verticala pădurii.

— Vardaa valee l
— Gara ! Gara l
Dialog peste fruntea Omului și Inăului. 

Vin buștenii la vale, rostogolindu-se cu 
vuiet mare.

In parchetul de exploatare — Coșnița. 
Dimineață brumată, de toamnă, și focul 
viu, lîngă rampa de încărcare. Aici lu
crează brigada complexă, permanentiza
tă, a lui Gheorghe Mutu, cu cei șase frați 
ai săi și alți treisprezece — oameni ai 
pădurii, din tată-n fiu. Ei înșiși cunosc 
acest nou flux pe care-l urmează lemnul; 
ies din tradiție vechi meserii și intră în 
locul lor, altele noi...

Dar să ne-ntoarcem la brigada fraților 
Mutu, din pădurile Dornei. Aici lucrează 
Vaier Candrea, tînărul de 24 ani care 
mînuiește fierăstrăul electric, și lucrează 
mezinul brigăzii — Pintilie Borgovan; 
Leonte Ursu și Pohonie, dintr-un leat cu 
badea Gheorghe, brigadierul...

înainte de a doborî un arbore „îl ju
deci" : îți lași capul pe spate mult, mult 
și-i măsori vîrful.

— Măi, bradule măi, frumos ai cres
cut, ai măsurat 200 de toamne și-n 200 
de primăveri te-ai bucurat cu păsările și 
furtuna. Am să fac din tine case înalte 
și leagăne pentru copii și fluiere și hîr
tie...

Cuțitul fierăstrăului se-nfige în trunchi 
și ceruri înalte se rotesc peste vîrf, pen
tru ultima oară...

Dar — auzi I — fierăstrăul scrîșnește 
în trunchi, cum se lovește fier de fier. 
Aici, în pădurile în care abia-și face loc 
pasul ciutei, a pătruns, cu foc ucigător, 
războiul. Au fost oameni răniți în război 
și-au fost arbori răniți. Rănile s-au cica
trizat dar schijele au rămas în trunchi 
și-au durut, cînd s-au abătut peste trun
chiuri furtunile. Pădurile doborîte de 
vînt sînt cele pe care le-a rănit războiul.

Numai acolo, în fabrici, unde începe 
alt ciclu al lemnului, își vor uita arborii 
rănile vechi și vor încheia pace cu amin
tirile...

Spre seară, în cabana Coșnița — caba
nă nouă, cu obloane verzi și miros de 
lemn însorit — încep să se 
rii de pădure.

Victoria Todașcu, femeie 
nică, îngrijitoarea cabanei, 
plita uriașă din bucătărie. Domnește 
peste tot — în dormitoare, la spălător, la 
colțul roșu cu biblioteca și pe scări — 
același alb curat al podinelor spălate, 
același aer bun de cetină, de mîncare, 
de foc.

Douăzeci de oameni vin de la muncă. 
Locul prinde viață, miros, căldură.

Unii își iau bicicletele și-o pornesc spre 
Coșna, satul care se află mai la vale.

— I-a ajuns dorul de neveste! — rîd 
ceilalți.

Nichituș, — măsurătorul, băiat isteț, 
mărunțel și inimos pornește să-și „con
struiască" ceva de mîncare. Căci la Ion 
Nichituș, totul se construiește, adică e 
gîndit, chibzuit.

Constantin Todașcu cîntă pe-afară:
„La Lenuța sub cerdac
Frumos crește — un liliac..." 

Tovarășii lui de brigadă l-au poreclit 
„artistul". In repertoriu — cîntecele lui

adune tăieto-

Foto : AGERPRES

uzi bl El

„Studiu individual". Studenta^ 
Mavromatis Nastasia, din 
anul I al Facultății de meca
nică a Institutului politehnic 
din Galați, se pregătește pen

tru apropiatul seminar f
Foto : EMIL1 COJOCARU ♦

Teatrul de Stat din Brașov 
își deschide astăzi stagiunea 
1963—1964, cu premiera piesei 
„Grădina cu trandafiri", de An
di Andrieș.

Regia spectacolului aparține 
lui Ion Simionescu. Scenografia 
este semnată de Cristina Urdea, 
iar distribuția cuprinde pe ac
torii Ștefan Alexandrescu, Stela 
Popescu — Puican, Virginia 
Marcu — Paraschiv, Dan Pui
can, Ileana Tarnavechi, Dumitru 
Drăgan, Ștefan Dedu — Farca, 
Pușa Protopopescu — Siminie, 
Alexe Soloviev — Solo, E. Mi- 
hăilă — Brașoveanu.

iute și vred- 
ațîță focul la

cercetări" — Li- 
roșie de pe tă-

„Laboratorul de 
terele de culoare 
blia ușii se sting și se aprind ca un 
semafor. Laboratorul nu este de 
fapt altceva decît o secție de sudu
ră. Cu unele deosebiri. ,,Hala“ la
boratorului e de 40—50 ori mai 
mică decît cea a secției de sudură 
a uzinei de vagoane din Arad.

Afară, în hala cea mare — zgo
mot și trepidații ca în toate sec
țiile de construcții metalice.

în laborator liniștea e stăpînă 
peste tot. „Vagoanele" care se su
dează aici sînt mult mai mici. Au 
totuși o origină comună. Sînt con
fecționate din același material. 
Deși mai mică, hala — laborator e 
„mama" celei mări. Tot ce se ex
perimentează aici, pe cîteva bucăți 
de metal, urcă apoi — la scara

FLORENȚA ALBU

IOANA BACIU — 
MĂRGINEANU 
Secretar literar

marilor vagoane — în secția su
dură.

Nu se fac, e adevărat, cercetări 
asupra unor mari probleme teore
tice. Dar laboratorul își merită nu
mele. Temele de cercetare le re
comandă însăși producția. Cercetă
torii nu sînt alții decît înșiși mun
citorii, tehnicienii și inginerii uzi
nei care se ocupă în uzină cu pro
blema de sudură. Aici e cîmpul pe 
care rodesc cele mai înaintate me
tode și procedee de sudură.

Uzina are de executat anual sute 
de mii de metri de sudură. Sudura 
manuală nu ar putea asigura o 
productivitate a muncii corespunză
toare sarcinilor de plan. Labora
torul și-a spus cuvîntul în rezolva
rea acestei probleme : aplicarea 
sudurii automate. Uzina fusese în-

Cu pinzele sus, se-nlorc pescarii la cherhana. Și de dala aceasta „recolta" a lost bună. Gospodăria 
piscicolă de stat Călărași a realizat pină la 14 octombrie planul pe întregul an. In fotografie : brigada 

fruntașă de pescari, condusă de Tudor Deșliu.

zestrată cu mai multe aparate auto
mate. Numai că ele nu se puteau 
întrebuința la toate reperele, O 
vreme, sudura manuală a rămas 
neclinitită de pe pozițiile ei de 
„veterană". Nu pentru mult timp 
insă. Inginerul ~ 
sudor șef — 
(...„să amintiți 
ingineri Mihai 
Ștefan") au 
adaptării aparatelor la un 
cît mai mare de repere. Proiecta
rea dispozitivelor s-a făcut „din 
mers", în laborator, cu modificări 
la fața locului, pentru a cîștiga 
timp. După mai multe experimen
tări toată seria de dispozitive a dat 
rezultate. Sudura automată s-a ex
tins la 41 de subănsamble. „Sudurii 
manuale i se face acum cu mina"

Toma Mărgărint — 
și colaboratorii săi 
neapărat de tinerii 
Suciu și Constantin 

studiat posibilitățile 
număr

(Continuare în pag. a IV-a)

In regiunea Ploiești

Se extinde inițiativa de a lucra
obișnuiesc sa spună sudorii. Ei 
dreptate. Sudura automată a dus 
creșterea productivității muncii 
5 ori. Numai pînă la 1 septem-, 

cordoanelot 
în întreaga

au 
la 
de 
bric 1963, lungimea 
de sudură executate 
uzină cu aparate automate era de 
416 327 m. Sudorii au început să 
măsoare productivitatea în kilome
tri. Adică metrajul realizat în 9 
luni cu automatele echivalează cu 
distanța Arad — Brașov !

Laboratorul de cercetări a reali-’ 
zat calea spre aplicarea în produc
ție și a altor metode. O cantitate, 
mare din echipamentul vagonului- 
se lucrează din tablă’subțire. -Sudu
ra manuală a acestora cerea un 
consum foarte mare de manoperă. 
Colectivul a experimentat timp de 
3 ani diverse dispoziti-ve care să

poată 
sudat 
încercări, fiecare 
alte rezultate, se întîmpinau uneori 
greutăți, apăreau obstacole neaș
teptate. Oamenii au reușit să gă
sească secretul și iată că azi în 
uzină se poate suda automat tablă 
subțire (1,5 mm) cu viteză de su
dare de 73 m la oră. Cu „veterana" 
sudură manuală'sbia se realizează 
7—8 m. pe oră.,.

■ .Literele de culoare roȘie de pe- 
tăblia ușii se sting și so aprind ca 
un semafor. Laboratorul de uzină 
este de .fapt-un-semafor care dă 
neîncetat „cale liberă" introducerii 
tehnicii noi în ■ secțiile - Uzinei de 
vagoane din'Arad.

fi aplicate de aparatul de 
automat. S-au făcut zeci de 

pornea de la

C. PRIESCU

cu fiecare instalație mai mult,
mai bine, mai ieftin

In schelele din regiunea 
Ploiești se extinde iniția
tiva brigăzii de foraj condu
să de comunistul Marin Dumi- 
trache, de a lucra cu fiecare in
stalație mai mult, mai bine și 
mai ieftin. Generalizarea ei în 
sectoarele de foraj a permis 
petroliștilor să foreze în acest 
an, în plus, peste 2 000 m și 
să realizeze economii la prețul 
de cost de aproape un milion 
lei. Folosirea acestei inițiative 
la lucrările de intervenție

la sonde a dus 
narea timpului 
al acestora și
rarea pierderilor de țiței pe fie
care sondă. Ca urmare, în pri
mele trei trimestre din acest 
an a fost extrasă în plus o can
titate de țiței echivalentă cu 
producția Trustului de extrac
ție Ploiești pe 4 zile și s-au re
alizat economii suplimentare la 
prețul de cost de circa 15 mi
lioane lei.

la elimi- 
neproductiv 
la micșo-

(Agerpres)



Poșta cenaclurilor
literare din școli

Mihu Dragomir

Dragi tovarăși din 
terar al Școlii medii

cercul li'
nr. 12,

și interes 
care s-au 

rezultatele 
de pînă acum.

Cu multă bucurie 
am citit paginile în 
adunat unele dintre 
muncii voastre 
Este evident că la voi s-a îm
binat seriozitatea, entuziasmul 
tineresc și dragostea pentru 
creația literară. De obicei, tine
rii care se simt atrași de lite
ratură se adună mai ales pentru 
a-și citi lucrările, ceea ce este 
desigur firesc, dar cu totul in
suficient. Faptul că voi ați ales, 
de Ia bun început, iormele mai 
complexe de activitate este o 
garanție că și lucrările voastre 
se vor resimți în bine de o exi
gență sporită, atît de binefăcă
toare creației. Mi-ați scris des
pre cîteva din activitățile cer
cului vostru literar. Discuțiile 
pe care le-ați purtat cu poeți, 
prozatori și dramaturgi ca Eu- 
sebiu Camilar, Aurel Baranga, 
Radu Tudoran, Niculaie Tăutu, 
Dan Deșliu, Eugen Frunză v-au 
ajutat să vă apropiați de inti
mitatea actului de creație, iar 
interviul atît de substanțial pe 
care Ion Marin Sadoveanu l-a 
acordat reprezentanților voștri 
constituie o formă într-adevăr 
nouă a muncii cercurilor lite
rare. Literatura se studiază în 
primul tind prin opere. Dar a- 
cest studiu se îmbogățește cu- 
noscînd și gîndurile scriitorilor 
despre propriile lor opere, 
pre ale altora etc. Voi ați 
nit pe un drum bun și sînt 
vins că agenda viitoarelor 
stre întîiniri cu scriitorii noștri 
va fi, desigur, încărcată. Dar să 
nu vă limitați numai la între
bări 1 Citiți-le și lor încercările 
voastre.

Ce înseamnă, de fapt, un 
cerc literar ? In primul rînd, un 
grup de tineri care își confrun
tă încercările literare, în dorin
ța de a le duce cît mai aproape 
de realizare. Metodele de lucru 
sînt multiple, dar oricînd o 
deosebită atenție trebuie să se 
acorde creației literare. „Crea
ție" este un cuvînt pretențios, 
dar nu-1 putem ocoli. Cît de ti
midă ar fi, o poezie este totuși 
cel puțin o „tentativă" de crea
ție. Poate că poeziile colegului 
nostru Virgil Mazilescu sînt în
că într-un stadiu de început, 
dar ele mărturisesc de pe acum 
un efort salutar de a mlădia 
cuvîntul, punîndu-I în slujba 
imaginilor vieții noastre noi. 
Promisiuni se simt și în versu
rile lui L. Gavrilescu și F. Dinu.

des
pot- 
con- 
voa-

*
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(Să notăm în paranteză, ca 
un exercițiu extrem de util, 
cercările unora dintre voi 
a traduce din poeții clasici). 
Am găsit printre lucrări și pro
za aceluiași V. Mazilescu, și o 
piesă de teatru în trei acte și 
multe, foarte multe încercări 
de analiză pe marginea unor 
opere ale clasicilor noștri. Exis
tența unor asemenea lucrări nu 
miră, desigur, pe nimeni, în 
cadrul unui cerc literar al elevi
lor. Dar se pare că, totuși — 
și despre aceasta s-a mai vorbit 
în ziarul nostru — activitatea 
cercului literar se confundă, în 
parte, cu activitatea cercului de 
limbă și literatură romînă, unde 
analizele, referatele, recenziile, 
marginaliile sînt într-adevăr 
forma principală de lucru. Poa
te că dau dovadă de subiecti
vism, dar socotesc că poezia nu 
și-a cucerit încă locul meritat 
în cercul vostru. Sînteți la vîrs- 
ta cînd poezia este o necesi
tate indiscutabilă. Deschideți-i 
larg ușile ! Trebuia ca versul 
să pătrundă în toate acțiunile 
cercului, așa cum a pătruns și 
în viața voastră ! Voi să fiți 
animatorii montajelor, simpo
zioanelor literare, ai îndrăgite
lor seri de poezie. Totodată în 
ședințele cercurilor să progra
mați lectura cît mai multor 
versuri. Se vor citi și versuri 
stîngace, nerealizate ? Nu-i ni
mic I Rostul cercului este toc
mai de a discerne posibilitățile 
elevilor. Un cerc literar al ele
vilor trebuie să fie mai ales un 
cerc literar poetic, un atelier 
al versului. Folosiți toate for
mele de pînă acum, adăogați-le 
altele noi, dar „instalați" mai 
hotărît în mijlocul cercului în
cercările de a scrie literatură. 
Pentru aceasta, primul lucru pe 
care trebuie să-l faceți este de
limitarea cercului literar de 
cercul de limbă și literatură, (în 
formele de manifestare, bineîn
țeles, deoarece cele două acti
vități rămîn totuși legate una 
de cealaltă). Aveți prea multă 
pasiune pentru literatură pen
tru ca să nu reușiți a ridica pe 
o treaptă superioară cercul pe 
care l-ați format și care, 
acum, a început să-și 
roadele. Și, încăodată : 
atenția poeziei. La vîrsta 
tră este mai greu să realizezi o 
piesă de teatru 
Poezia este una 
siile nemijlocite 
ea presupune 
trăire intensă a 
talent. Iar pentru 
la început, un 
profund — da, un studiu — al 
creațiilor celor mai valoroase 
ale liricii clasice 
rane.

■
Prof. 

EUGENIA BUȘU 
Școala de 8 ani — 
Topoloveni. raionul

Găeșli

Cheile Bicazulul, Excursioniști Ieșind din Poarta Iadului

Curs de cinematografie
pentru amatori

cărții
Comitetul U.T.M. de la Fabri

ca „Electromotor" — Timișoara 
organizează periodic, în colabo
rare cu biblioteca, acțiuni inte
resante pentru popularizarea 
cărților prevăzute în regula
mentul concursului „Iubiți car
tea". La stația de radioamplifi
care, în cadrul adunărilor gene
rale U.T.M., la „Joile tineretu
lui" au fost prezentate recenzii
le unor cărți. A fost de aseme- 
organizat un concurs „Cine știe, 
cîștigă".

în luna octombrie 89 de tineri 
au obținut insigna de „Prieten 
al cărții". Printre aceștia se 
află lăcătușii Lazici Jiva, Da
mian Eronim și Moruz Victor, 
inginerul Arsenovici Tiberiu, 
strungarul Voicău Alexandru, 
în luna decembrie încă 60 de 
tineri vor fi examinați de către 
cele 5 comisii organizate pe 
sectoare, Ia locul de muncă.

L. CRlNGUȚ

de pe 
arate 
toată 
voas-

sau un roman, 
dintre expre- 
ale tinereții ; 
spontaneitate, 
celor scrise, 
voi, cei atlați 
studiu atent,

Deschiderea cursului de cine
matografie, unul dintre cele 20 
ale Universității Populare bucu- 
reștene, a prilejuit întîlnirea 
cursanților cu artistul emerit 
Liviu Ciulei. Ne-am adresat, de 
aceea, cunoscutului nostru actor 
și regizor, director al 
care ne-a spus :

— Înființarea acestui curs, la 
care s-au înscris peste 
auditori, virstnici și tineri, 
diverse profesii, este o 
izvorîtă firesc din amploarea pe 
care a căpătat-o la noi procesul 
de pătrundere a celei de a 7-a 
arte în preocupările curente ale 
oamenilor pentru fenomenele es
tetice. Măsură, fiindcă o astfel de 
amploare ridică, fără îndoială, 
chestiunea calificării dirijate cu 
competență, a unei educații este
tice științifice a amatorilor. Exis
tența unor cinecluburi în care 
activează numeroși tineri, pe de 
altă parte dezbaterile ce au loc 
în cadrul cercurilor de „prieteni 
ai filmului’* sînt fenomene pro
fund semnificative care relevă 
necesitatea unei îndrumări com
petente. La cursul nostru vor 
preda cadre de specialitate,- vor 
fi utilizate mijloace tehnice pen
tru demonstrații, etc. iar cei 
care-l vor urma vor putea să de

cursului,

300 de 
de 

măsură

vină în întreprinderile în care 
lucrează conducători competenți 
ai cercurilor și cinecluburilor’’.

Prima lecție din cadrul acestui 
curs, despre „Geneza și specificul 
artei filmului”, a fost predată 
chiar de interlocutorul nostru, 
regizorul și actorul Liviu Ciulei.

...Studentul Dumitru Georgescu 
din anul VI de la secția de sce
nografie din Institutul de arte 
plastice „N. Grigorescu”, își ia 
notițe, cu atenție și minuțiozitate. 
Pentru muncitorul Dumitru Nico- 
lau unele probleme ținînd de 
tehnica realizării unui film sînt 
neclare, de aceea răsuflă ...ușurat 
cînd aude că ele vor fi dezbătute 
pe larg în prelegerile 
pregătite de cunoscuți 
scenografi, operatori, ingineri de 
sunet etc. In schimb, este fami
liarizat cu cele privind teoria 
artei, deoarece anul trecut a ur
mat cursul de teatru al Universi
tății populare de artă. Inginerul 
Viorcl Bucur, studentul Alexan
dru Melian, eleva Viorica Tănase 
și toți ceilalți sînt animați de 
dorința îmbogățirii orizontului 
lor cultural ; să-și formeze apro- 
piindu-și-le pe calea 
organiz'at, criterii 
preciere nuanțată, 
filmelor.

viitoare, 
regizori,

studiului 
sigure de 
complexă

În predarea obiectului AGRICULTURA

rimul an de predare a a- 
cestui nou și important 
obiect — agricultura — sa 
încheiat cu frumoase rezul
tate. In acest an școlar re
zultatele trebuie să se ridi
ce și se vor ridica cu sigu

ranță Ia un nivel și mai înalt.
In rinduurile de față, trei profesori 

de agricultură împărtășesc cititorilor 
noștri din experiența dobîndită de ei în 
predarea acestui obiect.

Oricare ar fi 
disciplina pre
dată, succesul 
muncii la cate
dră depinde în 
mare măsură de

felul cum ne pregătim pentru lecții și noi, 
profesorii. Cu atît mai important este acest 
lucru în cazul obiectului agricultura. 
Profesorul de agricultură trebuie să-și 
perfecționeze continuu metodele de pre
dare, să studieze zi de zi pentru aprofun
darea specialității sale, pentru împrospă
tarea 
noile realizări ale științei și practicii agri
cole, 
între 
și realizările gospodăriei colective.

In vară am urmat cursurile organizate 
de secția de învățămînt și Consiliul agri
col raional pentru pregătirea profesorilor 
de agricultură. Aici am făcut cunoștință cu 
activitatea gospodăriilor agricole din ra
ion, cu obiectivele ce ie stau in iață, cu 
diverse aspecte specilice agriculturii raio
nului. Mi-am notat cu grijă toate aceste 
lucruri pe care le folosesc acum pentru 
îmbogățirea lecțiilor.

Un sprijin prețios îmi oferă cercul me
todic de specialitate. La prima întîlnire 
din acest an a profesorilor de agricultură 
din întreg raionul, au iost expuse referate 
în care unele cadre didactice fruntașe au 
împărtășit colegilor experiența muncii lor. 
Cercul metodic a prilejuit totodată cunoaș
terea aprofundată a problemelor pe care 
Ie pune în prezent dezvoltarea diferitelor 
ramuri ale agriculturii.

Forma principală de ridicare a cunoștin
țelor rămîne însă pregătirea personală, 
studiul individual. Noile lucrau de agri
cultură, zootehnie, horticultura etc. cît și 
publicațiile periodice „Agricultura socia
listă", „Natura", și altele, pe care le citesc 
cu regularitate, sintetizînd 
concluziile cele mai importante, 
din plin la ridicarea calificării 
pregătirea fiecărei lecții. Trebuie 
lese, de asemenea, ca un izvor 
riență, participarea la orele celor 
profesori din școală.

cunoștințelor primite in iacuilate cu

pentru a realiza o legătură strinsă 
cunoștințele ce le transmite elevilor

Prof.
ION LĂZĂRESCU

Școala de 8 ani — Tițești, 
raionul Pitești

în conspecte 
mă ajută 
mele în 
să amin- 
de expe- 
mai buni

E lesne de înțe
les că succesul 
lecțiilor de a- 
gricultură este 
condiționat, ca 
și în cazul al- 

care ele reușesctor obiecte, de modul in
să transmită elevilor cunoștințele în mod
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organizat, sistematic, atrăgător și pe înțe
lesul lor.

Pentru 
o atenție 
cărei ore 
cu ajutorul căruia demonstrez plastic, 
concret, ideile pe care elevii trebuie să și 
le însușească.

încă în timpul verii 
primele săptămîni de școală, cu ajutorul 
elevilor am izbutit să colecționez o serie 
de materiale pe care le-am adunat într-un 
laborator special, organizat pe trei direcții 
principale : pedologie, cultura plantelor, 
zootehnie. Paralel cu organizarea acestui 
laborator, noi am îndreptat întreaga aten
ție spre realizarea unei schițe topografice 
a comunei, a unor profile de sol pentru 
toate cele patru zone ale satului. Apoi 
asigurat laboratorului colecții complete

accesibile, mai interesante, noțiunile de 
agricultură pe care le predau elevilor.

a satisface aceste cerințe, acord 
deosebită folosirii în cadrul fie- 
a unui bogat material didactic, Prof. ION POPESCU

Școala de 8 ani — 
Sîrbii-Măgura, 

raionul Costești
și continuînd în

am
de

FACTORI
HOTĂRÎTORh

Orele de lu
crări practice 
săptămînale, ca 
și practica con
tinuă de două 
săptămîni, au

menirea să consolideze cunoștințele teore
tice ale elevilor, să le dea cunoștințe 
practice și să Ie formeze deprinderi de 
muncă. In același timp, orele de practică 
ajută pe elevi să cunoască gospodăria co
lectivă, le dezvoltă dragostea și respectul 
față de colectiviști și munca lor.

Pentru a putea realiza toate temele pro
puse în planificarea lecțiilor practice, am 
ținut seama de cerințele programei cît și 
de eșalonarea muncilor agricole. Astfel, la 
clasa a V-a am prevăzut o săptămînă de 
practică la începutul anului școlar, în pe
rioada în care se recoltează principalele 
culturi, cînd se pregătește terenul și se 
însămînțează, o altă săptămînă de practi
că, în cursul trimestrului III, în timpul în
treținerii culturilor.

Elevii din clasa a Vl-a, care studiază 
horticultura, au făcut pînă în prezent prac
tică la recoltatul legumelor, la depozitatul 
și conservarea lor pentru iarnă, la plan
tatul pomilor etc. și vor mai face o nouă

• Planificarea activităților
• Lecții sugestive
® Aplicații practice

substanțe chimice folosite fie ca îngrășă
minte, fie pentru protecție, am confecțio
nat ierbare și am conservat plante, am 
amenajat vitrine cuprinzînd diverse soiuri 
de semințe etc.

în sfîrșit, aș vrea să subliniez faptul că 
pe drumul organizării unei cît mai largi 
accesibilități, atractivități a fiecărei lecții, 
în explicarea multor cunoștințe mă folo
sesc de planșe, mulaje, de diverse 
și grafice, precum și de fotografii 
le mărim la epidiascop.

în planificarea calendaristică,
stabilit materialul didactic pe care-1 voi 
folosi în cadrul fiecărui capitol, al fiecărei 
teme. înaintea orelor mă străduiesc să-l 
mai completez totuși. în felul acesta izbu
tesc să fac mai plastice și, prin asta, mai

scheme 
pe care

mi-am

Economii
prin

muncă patriotică
SUCEAVA (de la 

corespondentul nos
tru)

înfrumusețarea o- 
rașului Vatra Dornei 
constituie principa
lul obiectiv al mun
cii patriotice pe care 
o desfășoară tinerii. 
Cu contribuția lor 
au fost modernizate 
străzile „23 August", 
„Oborului", s-au as
faltat 6 000 m p tro- 
tuoar, s-a extins re
țeaua de apă și s-au 
amenajat și întreți
nut spațiile verzi.

De la începutul 
anului și pînă acum 
prin acțiunile între
prinse în acest oraș 
de cetățeni — o ma
re parte tineri -- 
s-au economisit a- 
proape 900 000 lei. 
în cadrul acțiunii de

înfrumusețare și bu
nă gospodărire a lo
calităților care se 
desfășoară în cadrul 
regiunii, orașul Va
tra Dornei deține de 
doi ani drapelul de 
oraș fruntaș.

Bilanțul realizări
lor obținute pe în
treaga regiune cu
prinde și aceste cî
teva succese : con
struirea a 165 km de 
drumuri locale, în
treținerea și repara
rea a circa 1 000 km 
drumuri, amenajarea 
și înfrumusețarea a 
770 000 m p parcuri 
și spații verzi. Va
loarea totală a eco
nomiilor realizate 
prin muncă patrioti
că însumează aproa
pe 16 000 000 lei.

practică, în primăvară, cînd începe munca 
la grădina de legume.

La zootehnie, practica se poate planifica 
în orice perioadă a anului; pentru a nu 
perturba însă procesul de învățămînt, am 
stabilit-o la începutul șj sfîrșitul anului.

In ceea ce privește fixarea temelor pen
tru lecțiile săptămînale de practică, mi-am 
întocmit planuri Ia fel ca pentru cele teo
retice. In alegerea lucrărilor, am grijă ca 
toate lecțiile să fie urmate de aplicații 
practice. Pentru ca să folosesc din plin 
cele 5 ore de practică, am organizat clasa 
pe echipe. Fiecare elev are un caiet de 
lucrări practice, unde își notează explica
țiile și desfășurarea lucrării.

Pentru organizarea practicii elevilor în 
gospodăria colectivă, am discutat încă de 
la începutul anului școlar cu inginerul 
agronom și conducerea gospodăriei și am 
stabilit împreună terenul, lucrările, brigă
zile și echipele în cadrul cărora să facă 
practică elevii, urmărind să asigurăm ast
fel elevilor noștri cele mai bune condiții 
de instruire.

Din programă, am ales acele teme care 
pot fi excutate foarte bine în condițiile 
școlii, ale gospodăriei colective din comu
nă. In planificarea orelor de practică, pen
tru fiecare zi am prevăzut cite două teme : 
una care se poate executa afară, la cîmp, 
și alta în laborator, în cazul cînd vremea 
e nefavorabilă. Aș vrea să amintesc din 
acestea pe cele care se referă la întocmi
rea evidențelor zootehnice ale gospodăriei 
— adică strîngerea de date privind pro
ducția de lapte, creșterea în greutate a 
animalelor etc., precum și întocmirea de 
grafice comparative între gospodării co
lective, pe care, în prealabil, elevii le vor 
vizita în mai multe rînduri.

Aceste lucrări practice vor contribui la 
însușirea temeinică a cunoștințelor de 
agricultură și vor avea, în acelaș timp, un 
mare rol educativ.

Festivalul TRAGEDIA OPTIMISTA

filmului

30 octombrie
5 noiembrie

Bukovski după scenariul lui Iuri Zbanafki, condamnă

războiul, urmările tragice pe care le provoacă.

NE TRĂIEȘTI. «NAI PRIMUL REPORTAJ

o 
o 
o

Filmul, realizat de Evgheni Briunciughin și Anatoli

so vie tic
Vera Marețkaia apare într.un nou film, producție a 

studioului „A. P. Dovjenko" din Kiev, „Printre oameni 
buni".
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PRINTRE OAMENI BUNI

la baza filmului „Tragedia optimistă", stă cunoscuta 
piesă a scriitorului sovietic Vsevolod Vișnevski. Reali
zat în culori, pe ecran panoramic, filmul a iost distins 
Ia cea de a XVI-a ediție a Festivalului de la Cannes cu 
premiul „Pentru cea mai bună evocare a unei epopei re
voluționare". Realizatorul Ulmului, Samson Samsonov, a 
mai fost prezent pe ecranele noastre cu trei filme : 
„Verstele de foc", „Zvăpăiata" și „Contemporanul k 
colului". In distribuție : Boris Andreev, Viaceslav Ti 
honov, Vsevolod Safonov și Margarita Volodina.

Un băiețel de 5 ani rătăcește pe străzi în căutarea 
unui tată. Acesta este subiectul filmului ,.Mi-am cum
părat un tată", producție a studioului „Maxim Gorki". 
Lumea văzută prin ochii copilului aduce pe ecran ima
gini realizate de operatorul M. Kirillov. Pentru autorul 
scenariului Volf Dolghi, acest film constituie debutul în 
cinematografie, dar regizorul Ilia Frez este autorul a 
numeroase filme pentru copii dintre cure reamintim 
„Detașamentul lui Trubaciov".

5
3

filmul „Trei zile după 
Konstantin Kudievschi.
în anii Marelui Război

pentru Apărarea 
mul și abnegația 
hitlerismului.

Regia filmului

Studioul din Kiev a realizat 
nemurire" după scenariul lui

Acțiunea Ulmului se petrece
Patriei, Ia Sevastopol, evocînd erois- 
oamenilor sovietici in lupta împotriva

este semnată de Vladimir Dovgai.

Gnat este astăzi un scafandru care lucrează 
Herul unei grandioase construcții.

Eroul este interpretat de Anatoli Soloviev, 
debutat în 1940 in filmul „Suvorov", lucind 
„Campionul lumii", „Dimineață mohorltă", „Intimplare 
extraordinară" și „Foma Gordeev".

Pe Ninel Mișcova, interpreta rolului Măriei, o cunoaș
tem din iilmul „Niciodată".

care a 
apoi in

In cinstea celei de a 40-a aniversări 
nizației de pioneri din U.R.S.S., studioul „Mosfilm" a 
scos pe ecrane filmul „Bate loba".

In centrul acțiunii se află Leonika Kazakov, un băiat 
de 14 ani. Kazakov este interpretat de A. Krlcenkov, pe 
care l-am văzut in filmele „Mai tare ca moartea" și 
„Fetele!'.

„Primul reportai", producție a studiourilor 
fost distins la Festivalul international al 
Moscova în 1963, cu „Medalia de argint". 
Vladimir Vengherov. < 
țării noastre cu iilmele

Filmul
„Leniilm", a 

'Urnului de la
Regizorul

pe ecranele
„Cerut Balticei".

Eroii principali, Nikolai Hromov și 
terpretati de actorii G. lumatov și A.

a mai iost prezent
• „Doi căpitani" și

Sirotkin, slnt in- 
Demianenko. £
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erau vreo cîțiva kilo
metri. De jur împre
jur se întindea cîm- 
pia nesfîrșită a Bără
ganului. Am fost 
bucuros cînd un tînăr 
m-a ajuns din urmă. 
Avea același drum 
ca și mine.

— Mergeți la gos
podăria din Dragoș 
Vodă ? — m-a în
trebat el.

Intr-adevăr acolo 
plecasem.

In fața unei tarla
le, de curînd răscolită 
de brăzdarele plugu
lui, tovarășul meu s-a 
oprit.

— Ii vedeți pe cei 
doi tractoriști 2 Sînt 
frați. Ion și Gheor- 
ghe Oacea. Sînt din 
comuna Dragoș Vo
dă. De altfel toți 
membrii brigăzii a 
Vl-a sînt de aici. 
Peste cîteva zile ter
minăm cu însămînță- 
rile de toamnă.

M-arn 
probabil 
meu de drum e co
lectivist și de aceea 
îi cunoaște bine pe 
tractoriști.

Imediat însă trecu 
la un alt subiect.

— E mare gospo
dăria noastră și se 
numără printre cele 
fruntașe din raion. La 
noi aici e un pă- 
mînt gras și bun, ca 
untul. La grîu și po
rumb s-au obținut 
recolte bune. Nici la 
floarea-soarelui 
sfeclă nu 
deloc.

Am avut 
țat porumb 
brid și un 
Anul acesta, pe la noi 
a fost cam secetă. 
Dar producția a fost 
bună. Si iată de ce : 
în toamnă, am fă
cut ogor și am admi
nistrat mari cantități 
de gunoi de grajd. In 
primăvară l-am gră- 
pat și discuit. Ipsă- 
mînțatul s-a făcut în 
timpul optim. Apoi

gîndit
tovarășul

că

stăm rău.

însămîn- 
dublu hi- 
soi local.

am executat 3 prașile 
mecanice și trei ma
nuale.

Mă gîndeam: cine 
poate să fie, 
noaște atît 
problemele 
nice ? O fi 
brigadier

dacă cu- 
de bine 
agroteh- 
probabil 

— mi-am 
zis. S-a oprit din nou.

— Aici am pus grîu 
de soiul Triumph. Ii 
merge bine pe la noi. 
De fapt în toamna a- 
ceasta am însămînțat 
4 soiuri de grîu : Be- 
zostaia, Skorospelca, 
nr. 301 și Triumph, 
Și știți de ce ?

Nu m-a lăsat să 
răspund și a conti
nuat.

— Unul rezistă mai 
bine la ger, altul...

Și a început să-mi 
explice despre felul 
cum, se comportă în 
perioada de iarnă 
toate cele patru so
iuri de grîu.

— Skorospelca e 
un soi foarte bun. 
Numai că trebuie în
sămînțat din vreme. 
In perioada de ger- 
minație el are nevoie 
de cîteva săptămîni 
de soare.

Nu mai încăpea 
nici o îndoială. Tova
rășul meu, dacă nu e 
inginer agronom, e 
cel puțin tehnician. 
Altfel de unde să știe 
el atîtea amănunte 
despre cultivarea 
griului ?

— Terenul pentru 
grîu — mi-a spus mai 
departe — a fost pre
gătit ca la carte. 
L-am arat, l-am tă- 
yălugit, l-am discuit, 
i-am dat îngrășămin
te naturale și chimi
ce, că altfel pămîn- 
tul e capricios. Nu-i 
dai, nu-ți dă...

Intre timp am a- 
juns în sat. La des
părțire tovarășul 
meu mi-a întins mina 
și s-a recomandat: 
Ene Alexandru, șeful 
brigăzii de tractoare.

tovarășul

gh. neagu
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„EUROPENELE"

R.P.R. —punctaj maxim!/

Premieră la Floreasca î sala 
arhiplină găzduiește șapte acte 
ale turneului final pentru locu
rile 1—8 la băieți. Cu greu mai 
poți găsi un loc liber — chiar și 
la masa presei : ziariști din toa
te colțurile Europei își pregătesc 
cu febrilitate stilourile și notesu
rile în așteptarea fluierului de 
început al meciului U.R.S.S.- 
Franța.

încă de la primele schimburi, 
faimoșii „tunari” Cesnokov, Bu
robin, Kovalenko expediază salve 
necruțătoare, dovedind că n-au 
pierdut nimic din forța și preci
zia loviturilor. în progres față de 
ultimele apariții pe terenurile 
noastre, voleibaliștii francezi 
luptă din răsputeri pentru a li
mita proporțiile scorului. Efor
turile lor nu rămîn fără rezul
tat : deși învinși cu 3—0, Arroyo, 
Duca, et comp obțin un punctaj 
onorabil, îndeosebi în ultimul 
set, pierdut la 12. Publicul a- 
plaudă evoluția ambelor forma
ții, arbitrajul, precum și gestul 
Iui Voskoboinikov, din finalul 
partidei : la 14—12 jucătorul so
vietic „șterge” o minge care pă
rea ieșită în aut și care ar fi 
adus echipei sale punctul decisiv. 
Arbitrul nu observă, se pregă
tește să acorde punct, set și meci. 
Voskoboinikov face gestul clasic, 
de recunoaștere.

Frumos, sportiv, omenește... 
Confruntarea

privește... indirect, 
ivinșii noștri din 

impetuoasei echipe 
butul partidei este 
uimitor : liderii de

neurmătoare
Ce vor face 

serie, în fața 
bulgare ? De- 
de-a dreptul 
la Tg. Mureș

Dan
spulberă pur și simplu orice în
cercare de rezistență, conduc cu 
8—0 și 10—1 și încheie socote
lile la 15—3 ! Acest duș glacial 
are darul să mobilizeze resurse
le polonezilor ; ei preiau iniția
tiva, domină repriza următoare 
și... 1—1, la seturi. Se pare că 
vom asista la una din acele răs
turnări de situații, care dau vo
leiului modern un supliment de 
spectaculozitate. Evoluția scoru
lui este pasionantă : Paszkiewicz, 
Tomaszewszki, Ambroziak punc
tează eficace, Polonia conduce 
cu 11—8 și 13—12, dar finișul 
adversarilor se dovedește irezis
tibil... Setul 4 evidențiază supe
rioritatea fizică și tactică a re
prezentativei Bulgariei, în care 
excelează Konstantinov, Grîndev 
și „veteranul” Guderov. Dar, cel 
mai bun de pe teren este de de
parte minusculul Karov, irepro
șabil atît în atac cît și în defen
sivă. Finalmente, Bulgaria-Po
lonia 3—1 (3, — 12, 13, 8).

Și iată vedeta serii : România- 
Iugoslavia. Toată lumea (autoh
tonă, evident...) așteaptă un nou 
succes al culorilor noastre și, 
totodată o verificare — prin 
comparație — a șanselor în ine- 
ciul-chcie cu formația 
Precum se știe, la Cluj 
nii mondiali au trecut 
de sîrbi : 3—2, după o 
p uizanta.

într-adevăr, băieții în alb de
monstrează și de astă dată o dâr
zenie deosebită. Daca în primul 
set nu reușesc să facă joc egal

PE SCURT
• Astăzi pe stadionul „23 

August" din Capitală, echipa 
selecționată olimpică de fotbal 
a R. P. Romîne susține o întîl- 
nire amicală în compania re
prezentativei olimpice a Iugo
slaviei. întîlnirea suscită un in
teres deosebit deoarece în e- 
chipa oaspete figurează o serie 
de internaționali valoroși 
Belin, Samardzic, Zambata 
alții.

Stațiile noastre de radio
transmite cu începere din jurul 
orei 15 întreaga desfășurare a 
meciului de fotbal dintre echi
pele olimpice ale R. P. Romîne

ca
Și

vor

Electra: Patria (bd. Magheru 
12—14). La vîrsta dragostei : 
Republica (bd. Magheru 2). 
Trei plus două — cinemascop : 
Carpați (bd. Magheru 29), Ex
celsior (bd, 1 Mai 322). Feroviar 
(cal. Griviței 80). Flamura (șos. 
Giurgiului 155). București (bd. 
6 Martie 6). Taxiul morții: Ca
pitol (bd. 6 Martie 16). înfră
țirea între popoare (bd. Bucu- 
reștii-Noi) Tomis (cal. Văcă
rești 21), Grivița (calea Grivi
ței — podul Basarab). Melodia 
(șos. Ștefan cel Mare — colț cu 
str. Lizeanu), Modern (piața G. 
Coșbuc 1), Vară și fum — ci
nemascop: Victoria (bd. 6 Mar
tie 7), Giulești (calea Giulesti 
56), Miorița (calea Moșilor 127). 
Cain al XVIII-lea: Central (bd. 
6 Martie 2). Cucerirea Everes- 
tului: Lumina (bd. 6 Martie 12),

TELEVIZIUNE
DUMINICĂ 27 OCTOMBRIE
8,50 Gimnastica de înviorare 

la domiciliu. 9,00 Emisiunea 
pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 Reteta gospodinei. 
11,00 Emisiunea pentru sate, 
în jurul orei 15 transmisie de 
la stadionul 23 August a întîl- 
nirii de fotbal dintre echipele 
olimpice ale R.P.R. — Iugo
slavia. 19,00 Jurnalul televizi
unii. 19,10 Mari opere literare 
în creația lui Giuseppe Verdi 
de Ada Brumaru. 20,20 Tran
smisie de la sala sporturilor 
Floreasca. Aspecte de la întâl
nirea de volei dintre echipele 
masculine ale R.P.R.-U.R.S.S., 
din cadrul turneului final al 
campionatelor europene. In 
continuare : Telemagazin, fil
mul Hocus-focus. In încheiere 
buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

■
 i criind, prin 1928,

(cu o săptămînă 
I înainte de aniver- 
; sarea festivă, la 
I Oslo, a centenaru
lui Ibsen) despre 
opera marelui dra

maturg norvegian, Camil Pe
trescu făcea, printre altele, o 
prețioasă observație: „Ceea 
ce e caracteristic e că evolu
ția lui Ibsen a fost spre... 
umăr. Un cumplit umor. De 
la melodramă la ironie. Asta 
a fost strania evoluție a uria
șului nordic. Și asta redă mă
sura valorii lui".

Mi se pare că rîndurile re
marcabilului om de cultură 
care a fost Camil Petrescu 
sînt, în concizia lor, defini
torii pentru înțelegerea sub
stanței unei opere menită, în 
veacul al 19-lea — a doua lui 
jumătate — și multă vreme 
după aceea, să exercite o co
vârșitoare influență asupra 
dramaturgiei europene.

Dramatismul operei ibsenie- 
se convertește, pînă la urmă, 
într-o parodie, ironică și inci
sivă, nu fără accentele durerii 
izvorîtă din amarul cu care 
scriitorul privea și descria mi
zeria unei societăți strîmbe și 
ipocrite în alcătuirea ei inti
mă, în ciuda drapajului pom
pos și zgomotos pus să acopere 
falsul.

Așa fiind lucrurile, Peer 
Gynt este, cum scria același 
Camil Petrescu, mai ales, „o 
poemă de umor suculent".

E povestea tristă și comică 
în același timp, a individului

U.R.S.S. 
campio- 
cn greu 
luptă e-

și Iugoslaviei. Transmisia se va 
face pe programul 1.

Tot astăzi, Ia Belgrad, se 
tîlnesc echipele secunde 
fotbal ale celor două țari.

în
de

de• Astăzi stațiile noastre 
radio vor transmite alternativ, 
de la București și Constanța, 
aspecte din ziua a doua a tur
neelor finale din cadrul campi
onatelor europene de volei. 
Transmisiile se vor face cu în
cepere din jurul orei 19,35 pe 
programul I și 20,30 pe progra
mul II.

(Agerpres)

Bucegi. (bd. 1 Mai 57). Cel mai 
mare spectacol: Union (str. 13 
Decembrie 5—7). Program spe
cial pentru copii — dimineața 
la cinematograful Doina (str 
Doamnei 9). Ultimul tren din 
Gun Hill: Doina — după-a- 
miază (str. Doamnei 9). Pro
gram de filme documentare la 
cinematograful Timpuri Noi 
(bd. 6 Martie 18). Gangsteri și 
filantropi: Cultural (piața I 
Pintilie 2). Codin: Dacia (cal. 
Griviței 137), Pacea (bd. Liber
tății 70—72). Strict secret — 
cinemascop Buzești (str. Bu- 
zești 9—11), Floreasca (str. 
I. S. Bach 2). Dintele de aur : 
Crîngași (str. Crîngași 42). 
Cartouche — cinemascop : 
Unirea (bd. 1 Mai 143). For-

A ARTIȘTILOR SOVIETICI

Deșliu

(Agerpres)

Elevii clasei a Xl-a de la 
Școala medie din Hunedoara 
se pregătesc încă de pe 
acum cu seriozitate pentru 
examenul de maturitate.

în R. P. Romînă, 
ai ambasadei și alți 
ai corpului diploma-

3 (cîteva „serii” 
ne aduc victoria

DE VOLEI

.. bilă prețuire savantului

decît pînă la 
entuziasmante 
cu 15—6) în următorul ei se a- 
gață cu tenacitate de fiecare 
minge, conduc cu 4—0 și 5—1, 
sînt egalați, depășiți, dar revin, 
egalează la opt și țin pasul pînă 
la 11—12. Aici însă își spun cU- 
vîntul măiestria și coeziunea e- 
c hip ei noastre. După 30 de mi
nute de joc efectiv — unul din 
cele mai lungi seturi de pînă a- 
cum — cîștigăm la 11, făcînd să 
se întrezărească deznodămîutul 
apropiat. Fără să scadă ritmul, 
formația Romîniei își adjudecă și 
cea de-a treia manșă, cu 15—8. 
O nouă și prețioasă victorie,
care permite echipei noastre 6a 
figureze încă de pe acum în
fruntea clasamentului, cu setave- 
raj maxim : 6—0.

întreaga formație merită lau
de, cu mențiuni pentru Derzei, 
Dragan și Grigorovici. Un singur 
minus, lui Fieraru, nervos și 
neinspirat (servicii în plasă, 
mingi irosite copilărește, etc). 
De cealaltă parte a fileului, s-au 
remarcat Jivcovici, Kosa și „des
culțul” Bulatovici. Arbitrul bul
gar Ghigov a condus cu unele 
scăpări, care n-au influențat însă 
rezultatul final.

După consumarea partidei, an
trenorul Sotir ne-a declarat că 
este mulțumit de joc și — fi
rește de rezultat — adăugind că 
băieții privesc cu încredere în- 
tilnirile ce urmează. Și dacă sor
ții le-au rezervat meciuri deci
sive în primele zile, purtătorii 
culorilor R.P.R. vor face totul 
pentru ca să clarifice, cu un ceas 
mai devreme, principalele „pro
bleme” ale pasionantei compe
tiții.
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ypORT I

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
DE GRAFICĂ

în sala Galeriilor de artă 
ale Fondului Plastic din Bucu
rești s-a deschis sîmbătă la 
amiază expoziția de grafică a 
artiștilor V. I. Kasian și A. S. 
Pascenko din U.R.S.S.

Au participat acad. P. Con- 
stantinescu-Iași și Marin Flo- 
rea Ionescu, vicepreședinți ai 
A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
Boris Caragea, președintele 
Consilii ui ui artelor plastice din 
Comitetul de Stat pentru cul
tură și Artă, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe, artiști plastici și alți 
oameni de artă și cultură.

Au fost de față I. K. Jega- 
lin, ambasadorul Uniunii So
vietice 
membri 
membri

Foto : O. PLECAN

Alte 
rezultate

Rezultate înregistrate în 
turneul feminin de la CONS
TANȚA. Cea mai pasionantă 
întâlnire a serii a fost cea 
dintre reprezentativele R. P. 
Romîne și R. P. Bulgaria. 
Formația R. P. Romînă a în
vins cu 3—2. Celelalte me
ciuri de la Constanța s-au 
soldat cu următoarele rezul
tate: R. P. Ungară-Iugoslavîa 
3—2; R. P. Polona—R. D. 
Germană 3—2; U.R.S.S.—R.S. 
Cehoslovacă 3—0.

Rezultate înregistrate în 
turneul masculin 9—17 de la 
CLUJ : Italia-Danemarca 3—0; 
Turcia-Austria 3—0; R. D. 
Germana-Finlanda 3—0; Olan- 
dia-Belgia 3—0. Turneul femi
nin pentru locurile 9—13 de 
la BRAȘOV : Turcia-Dane- 
marca 3—0; Olanda-Austria 
3—0.

tăreață pe Rin : Flacăra (cal. 
Dudești 22). Tintin și misterul 
„Linei de aur": Vitan (cal. Du
dești 97). Pe Donul liniștit — 
seria a IlI-a; Munca (șos. Mihai 
Bravu 221). Oameni de afaceri: 
Popular (str Mătăsari 31). Ipo- 
criții: Arta (cal. Călărași 153). 
Povestea pantofiorului de aur: 
Moșilor (cal. Moșilor 221). Voi 
fi mamă: Viitorul (str. M. Emi- 
nescu 127). Babette pleacă la 
război—cinemascop: Colentina 
(șos. Colentina 84). Drumul Se
rii (str. Drumul Serii 30). Val
sul nemuritor — cinemascop: 
Festival (bd. 6 Martie 14), Au
rora (bd. Dimitrov 118), Liber
tății (str. 11 Iunie 75), 
mos (bd. 30 Decembrie 
Volga (șos. Ilie Pintilie
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Orele 9. în aula
al poporului romîn prof. Gh, Marinescu savantul 
neurologia romînească în 
țifice mondiale, a început 
nii neurologice închinate 
om de știință romîn.

Academicieni, profesori,
logice din întreaga țară, savanți de renume mondial din mari cen
tre științifice ale lumii, aduc prin comunicările lor, un prinos de 
recunoștință marelui deschizător de drumuri în neurologia mo
dernă,

în scurtele răgazuri dintre comunicări, cîțiva dintre partici- 
panții la festivitățile Centenarului au împărtășit cititorilor noștri 
părerile lor despre rolul pe care 
în știința contemporană.

Academiei, străjuită de portretul marelui fiu 
care a lansat 

orbita măriilor valori ale creației știin- 
cea de a doua zi a lucrărilor Reunîu- 
aniversării Centenarului eminentului

cercetători, medici din clinicile neuro-

l-a avut profesorul Gh. Marinescu

Acad. Șt. S. NICOLAU
Președintele 

secției de științe medicale 
a Academiei R.P.R.

de lucrări științifice, i-au 
consacrat numele In Analele 
științei universale.

Sîntem mîndri de acest 
strălucit savant, sîntem mîn
dri de școala De care el a ză
mislit-o și care astăzi, grupată 
în iurul Institutului de ne
urologie îi duce mai departe 
cu succes opera.

perfectă.
Gh. Marinescu și-a 
activitatea sa fe- 
clinică, laborator,

Ca savant progresist, Mari
nescu a avut o activitate cre
atoare vastă, rodnică, dusă cu 
o tenacitate deosebită, cu o 
perpetuă sete de adevăr și cu 
o probitate

Savantul 
desfășurat 
cundă în
îmbinînd în mod fericit mun
ca de creație cu practica, 
aplicînd marile sale descope
riri pentru a apăra sănătatea 
oamenilor, pentru vindecarea 
bolnavilor.

L-an cunoscut pe prof. Ma
rinescu în anii 1918—1919. 
Eram student și tnă impresio
nau adine cunoștințele sale 
vaste, siguranța diagnosticu
lui, bazat pe cunoașterea mi
nuțioasa a morfopatologiei și. 
a biologiei celei mai moderne 
a timpului, nivelul înalt al 
expunerilor sale științifice.

Ctitor ai neurologiei romî- 
nești, prof. Gh. Marinescu a 
realizat o operă științifică 
măreață. Numeroase desco
periri publicate în peste 1000

Prof. dr. FERNANDO 
RAMIREZ

de Ia Universitatea 
din Cordoba 
(Argentina)

cuvlnt rostit de remarcabilul om și 
savant.

Am avut prilejul să-l văd pe 
Marinescu și la căpătliul bolnavi
lor. Am iost împreună la clinica 
neurologică de la Oliva, a Facul
tății de medicină din Cordoba, un
de Marinescu oprindu-se în fafa fie
cărui om suferind, sau insistînd mai 
îndelungă vreme în fața unui caz 
interesant, începea să discute cu 
pasiune problemele cele mai ac
tuale ale neurologiei, dînd totodată 
prețioase indicații de tratament.

Vn alt eveniment subliniază prin 
semnificația sa înalta prețuire de 
care se bucura în întreaga lume sa
vantul romîn. Tocmai luaseră sfîrșit 
lucrările de instalare a liniei de 
comunicații telefonice între Argen
tina și continentul european. în 
desfășurarea solemnității inaugură
rii se prevedea ca între cele două 
capitale : Buenos Aires și Madrid 
să aibă Ioc o convorbire telefonică. 
Cei care au făcut un schimb de 
cuvinte între ei, legînd între ele 
continentul Americii Latine de Eu
ropa au fost Gh. Marinescu și Rai- 
mondy Cayal, cărora neurologia 
mondială, știința zilelor noastre, Ie 
datorează atît de mult, întrucît și-a 
pus întreaga lor viată în serviciile 
omului.

Închei, exprimînd bucuria de a 
mă afla în patria lui Gh. Marines
cu, în mijlocul oamenilor de știin
ță romîni ale căror lucrări sînt cu
noscute și pe continentul nostru.

mai 
unor

inovator a concepțiilor sale. El a 
aplicat, printre primii, metodele 
noi de studii histologice și histo- 
patologice în neurologie. El a pă
truns adine în mecajnismul de 
producere a leziunilor, a stabilit 
caracterele modificărilor celulare 
în diferitele boli al|e sistemului 
nervos, imprimând £n neurologie 
6 concepție determijnista. Neuro
logia s-a dezvoltat și cu 
mult avînt după lapariția
lucrări capitale seimnate de neu
rologul romîn și unii din cola
boratorii acestuia. Așa se explică 
largul răsunet al contribuției lui 
științifice, imensa autoritate și 
competență a personalității aces
tuia, precum și continuarea larga 
a cercetărilor inițiate de el.

Reuniunea internațională prile
juită de sărbătorirea centenarului 
nașterii lui Gh. Marinescu, con
stituie, prin tematica comunicări
lor .prin discuțiile purtate o măr
turie grăitoare a însemnătății 
operei științifice a lui Gh. Mari
nescu.

vărășită însă la prof. Marinescu de 
o mare putere de muncă, de multe 
ori de un chinuitor și frămîntat 
proces de creație intelectuală. Gîn- 
direa științifică a lui Marinescu 
era bazată pe o consecventă con
cepție materialistă și avea nume
roase elemente dialectice. El a ră
mas credincios acestui fel de gîn- 
dire în întreaga sa viață. Marines
cu avea o încredere nemărginită în 
puterea și perspectiva științei.

Marinescu ne-a lăsat o moștenire 
bogată. Pentru a fi vrednici de 
marea moștenire a Iui Marinescu, 
trebuie să muncim mai departe, 
neobosit, cu multă pasiune pe ogo
rul științei, să ne dăruim toate for
țele în slujba apărării sănătății 
oamenilor.

Dr. KURT PATEISKY 
de la Universitatea din 

Viena 
(Austria)

De marele savant romîn m-a le
gat o veche prietenie, prilejuită de 
ce!e două vizite făcute de acesta 
in America Latină în anii 1928 și 
1930. Cercurile științifice din Ar
gentina, Brazilia și Uruguay au con
siderat aceste vizite adevărate eve
nimente de importantă internațio
nală, Mii de auditori au ținut să 
participe la nenumăratele conferin
țe publice, lecții și demonstrații de 
laborator, de o rară frumusețe și 
eleganță.

Nu voi uita niciodată lecțiile și 
demonstrațiile făcute de prof. 
Marinescu la Buenos Aires, Rosa
rio sau Cordoba cu prilejul primei 
vizite. Mai ales Ia Cordoba, popu
laritatea de care se bucura savan
tul romîn era deosebită. El a fost 
dealtfel invitat la 24 august 1928 
să prezideze o ședință a Camerei 
deputaților din Cordoba.

Venind a doua oară în Argentina, 
în iulie 1930, am avut imensa feri
cire de a-1 găzdui în casa mea pe 
marele savant romîn.

Mărturisesc cu toată sinceritatea 
că cele 10 zile pe care am putut 
să le petrec în compania lui, în- 
cepînd din primele ore ale dimine
ții și sfîrșind cu înfocatele discuții 
de la miezul nopții, au constituit o 
perioadă în care am învățat cit se 
poate mai intens, sorbind fiecare

R

Prof. dr. K. HENNER, 
membru al Academiei 

Cehoslovace de Științe, 
Președintele Societății 

cehoslovace de neurologie, 
vicepreședintele Federației

Mondiale de neurologie

M-am întîlnit pentru prima 
dată cu Gh. Marinescu în clinica 
lui Charcot, ilustrul neurolog 
francez, al cărui elev a fost și sa
vantul romîn. Aceasta s-a petre
cut în 1928. Cu doi ani mai tîr- 
ziu, la un Congres internațional, 
am avut prilejul să ascult deo
sebit de interesantele comunicări 
ale lui dr. Marinescu considerat 
atunci drept unul dintre cei mai 
iluștrii savanți europeni.

Cum se explică imensa popu
laritate a operei științifice a lui 
Gh. Marinescu continuată și în 
zilele noastre nu numai de școala 
neurologică romînea6că dar și de 
oameni de știință 
ale lumii?

în primul rînd

din multe țări

S-au

Acad. A. KREINDLER
Directorul institutului de 

Neurologie 
al Academiei R.P.R.

Gheorghe Marinescu a fost mare 
prin universalitatea preocupărilor 
lui de cercetător al creierului, cău- 
tînd mereu căi noi, inedite, de 
abordare a problemelor puse în 
studiu și reușind mai totdeauna să 
indice soluții originale și deschi
zătoare de largi preocupări în cer
cetările ulterioare.

Cînd l-am cunoscut pe Marines
cu, el împlinea 60 de ani, și la 
vîrsta aceasta el aborda studiul 
unei mari varietăți de probleme 
mergînd de la reflexele condițio
nate și rolul lor in patologia sis
temului nervos la infecțiile siste
mului nervos și biologia celulei 
nervoase pînă la rolul vitaminelor 
în metabolismul creerului.

Pentru Marinescu, preocuparea 
pentru descoperirea adevărului 
științific nu era un scop în sine. 
El credea că omul de știință nu 
merită acest înălțător titlu decît 
atunci cînd urmărește un țel bine 
determinat în cercetările lui, un tel 
important și util prin aplicațiile 
sale în slujba progresului omeni
rii.

Marinescu avea o curiozitate 
științifică care nu era niciodată pe 
deplin satisfăcută.

Curiozitatea științifică era înto

La „Țesatoriile Reunite'' din : 
Capitală se realizează o bo- : 
gata gamă de țesături din * 
mătase și fire sintetice. Aici * 
se produc blănuri artificiale * 
din fire sintetice și din vis- : 
coză imprimată, in secția * 
imprimeuri, de pildă, crea- : 
toarea de modele Alexandri- * 
na Stejaru și desenatoarele* 
Elisabeta Petrescu și Iboica * 
Babcov, controlează cu a- * 
tenție un nou model după : 

imprimare

prin caracterul

încheiat lucrările reuniunii 
științifice neurologice

Universitatea din Viena este pre
zentă la sărbătorirea centenarului 
ilustrului savant —' Gh. Marinescu, 
prin prof. dr. H. Hoff, dr. Tchebit- 
chec șț mine. Ne-am bucurat ex
trem de mult că organizatorii aces
tei reuniuni internaționale au asi
gurat absolut totul pentru reușita 
desfășurării lucrărilor, prilej de 
subliniere a remarcabilei contribu
ții adusă de neurologia romînească 
pe plan mondial, prin lucrările de 
adevărat pionier ale lui Gh. Mari
nescu și ale colaboratorilor aces
tuia. Tematica cercetărilor între, 
prinse de mine, în ultimii ani, este 
Ia rîndul ei, slrîns legată de un do
meniu abordat cu succes de Gh. 
Marinescu, care a urmării mecanis
mele fiziopatologice ale miastenieî, 
boală a inervației mușchilor. Nu 
este posibil să fundamentăm trata
mentul științific a acestei maladii 
fără a ține seama de lucrările fun
damentale în acest domeniu ale 
neurologului romîn.

Azi nu poate exista niciun neu- 
(olo9 a cărui formațiune să nu fie 
înrîurită de ideile inovatoare ale 
lui Gh. Marinescu. De aceea con
sider Reuniunea Internațională de 
Neurologie de Ia București, prile
juită de Centenarul nașterii ilustru
lui savant romîn, drept un eveni
ment științific remarcabil, demn de 
atenția cercurilor medicale mon
diale. Mă bucură că școala neuro
logică romînească continuă cu suc
ces tradițiile lui Gh. Marinescu, 
aducînd contribuții de preț la re
zolvarea unor importante proble
me medicale.

Interviuri luate de : 
T. ROLL și Tr. POTERAȘ

*

Sîmbătă seara s-au încheiat lu
crările reuniunii științifice neuro
logice, organizată cu prilejul îm
plinirii a 100 de ani de la naște
rea lui Gheorghe Marinescu.

In cursul dimineții și după amie
zii numeroși cercetători romîni și 
de peste hotare au prezentat co
municări științifice din domeniul 
neurologiei clinice și experimen. 
tale.

Prof. Fernandez Ramirez (Argen
tina), prof. T. Zaprianov (R. P. 
Bulgaria) și prof. P. Castaigne 
(Franța) au omagiat pe eminentul

savant romîn Și au adus cuvinte 
de salut lucrărilor reuniunii.

Cuvîntul de închidere a fost ros
tit de acad. A. Krindler, președin
tele Comitetului de organizare a 
centenarului Gheorghe Marinescu. 
După ce a mulțumit participanților 
care au venit din țară și de peste 
hotare să cinstească pe marele sa
vant romîn, vorbitorul a arătat că 
interesantele lucrări 
cadrul reuniunii vor 
tr-un volum jubiliar.

INFORMAȚII

prezentate în 
fi editat® în.

(Agerpres)

Uniunea Societăților de Ști
ințe Medicale a organizat în 
Capitală un curs de ,.Metode 
noi în chimioterapie canceru
lui".

în lecția de deschidere, conf. 
dr. Octav Costăchel, președin
tele Societății de oncologie, a 
subliniat importanța noilor 
metode de tratament chimio-

„PEER GYNP de H. Ibsen
obsedat de ideea realizării, dar 
care se izbește în năzuința lui 
de limitele și duritățile unei 
societăți strîmb alcătuite, dar 
care, pînă la urmă, — el în
suși viciat de influența nega
tivă a acestei societăți — sfîr- 
șește învins, după tribulații 
nenumărate, de-a lungul unor 
zeci de ani.

E, apoi, în esență, drama 
privită cu ironie și umor, ade
seori cald, a individului care 
tinde spre înălțimi, dar prin 
izolare de lume, subordonat u- 
nei ambiții oarbe la tot și la 
toate, drama egoismului exa
cerbat în și de societatea ca
pitalistă.

Așa cum spunea și Ibsen, a- 
ceastă operă este „cea care mi 
se pare mai puțin făcută a fi 
înțeleasă în alte părți decît în 
țările scandinave". Rezerva se 
referă, dincolo de datele social 
istorice și politice care au con
diționat realitatea din care s-a 
inspirat scriitorul, la trăsătura 
dominant folclorică a operei. 
Ibsen apelează aici, cu multă 
dragoste, la eposul popular, la 
tradiția basmului norvegian, 
ale cărui mituri se întîlnesc. 
mai mult sau mai puțin prelu
crate, în diversele episoade 
care compun poemul. Și chiar 
„viciul minciunii", cum zice 
profesorul Ovidiu Drîmba, prin

pe scena Teatrului „C. I. Nottara"
care Peer Gynt ni se face, de 
la început cunoscut, își are ex
plicația, la Ibsen, în pasiunea 
norvegianului pentru basme, 
pasiune dictată, la rîndul ei, 
de realitățile lumii scandinave 
de atunci. „Și apoi — o cităm 
pe mama lui Peer, bătrîna 
Aase — omul vrea să-și mai 
uite de necazuri, și de gînduri, 
și pentru asta orice mijloc e 
bun : unii se slujesc de rachiu, 
alții de minciună. Și iată,, de 
aceea am îndrăgit noi poveș
tile".

Ibsen vizeaza - astfel, din 
capul locului, racilele acelei 
vremi și ale lumii capitaliste, 
în -general, justificînd nevo>a 
oamenilor de a evada din rea
litatea mizeră, chiar și cu a- 
jutorul fanteziei.

Ibsen urmărește și descrie 
peripețiile eroului său, fără 
să-1 părtinească și de aceea e 
capabil a se obiectiva și de a 
face loc ironiei critice, satirei, 
chiar dacă mai puțin vehe
mente și mai ales calde și 
blînde. Dar nu va pierde din 
vedere că Peer are și un fond 
viu, pozitiv, vitregit și viciat 
de societatea vremii sale și 
tocmai de aceea finalul poe

mului ni-1 înfățișează pe erou 
întoreîndu-se în patria lui 
unde o va regăsi, fericit, pe 
frumoasa și pura Solveig, aș- 
teptîndu-1 decenii întregi cu 
credință. Iar replica : „Tu care 
ai făcut din viața-mi un cîn- 
tec de iubire" — cu care este 
întîmpinat, are darul să răs-

AMATIIA
cumpere vitregia sorții și să-i 
dea eroului bucuria retrăirii 
sentimentelor sincere și pure 
ale adolescenței, de la începu
tul călătoriei sale lungi și dra
matice prin lume și viață.

Dar Ibsen nu-1 absolvă pe 
erou de orice vină, și înainte 
de a se petrece acea simbolică 
și luminoasă reîntâlnire cu 
Solveig, Peer este supus de că
tre „marele topitor al lumii" 
unui adevărat proces de con
știință, iar replica fantasticu
lui personaj : „Destinat să 
strălucești ca un nasture pe 
vesta universului, tu ai venit

pe lume fără toartă" include 
în ea concluzia tragică a a- 
cestui proces.

Este adevărat că accentuatul 
apel la simboluri face ca în 
această operă să se manifeste 
și unele, nu puține, momente 
cețoase, afectaite de o anume 
neclaritate, cînd sensurile poe
mului se estompează, fantezia 
plătind tribut obstractizării. 
Ibsen alunecă în ceea ce tot 
Camil Petrescu numea „misti
cismul simbolurilor" vizibil și 
în alte opere: „Brand",- „îm
părat și Galilean".

La Teatru „C. I. Nottara", 
poemul lui Ibsen își justifică 
din nou, în fața publicului nu
meros, virtuțile. Inegal și sub
ordonat, regizoral mai ales, 
ideii de basm, spectacolul rea
lizat în direcția de scenă a lui 
George Rafael, ni se pare că a 
estompat, cumva, implicațiile 
de ordin filosofic ale poemu
lui. Respectiv, regia a fost pre
ocupată, cred, mai mult de re
liefarea fantasticului, pierzîn- 
du-se din vedere că această 
operă conține în ea și protes
tul social direct al marelui 
norvegian, cum reiese și din 
declarația reprodusă în caietul,

program I „Pentru că am dez
velit numai o mică parte din 
prejudecățile și minciunile so
cietății actuale, eu am trebuit 
să-mi părăsesc patria și, aproa
pe treizeci de ani am rătăcit 
prin țări străine, pînă ce s-a 
potolit în țara mea reacțiunea 
împotriva crimei de a fi spus 
adevărul..."

Astfel imaginea pe care o 
dă spectacolul despre poem 
este unilaterală. Cit despre 
modul cum a fost realizat 
plastic, în scenografie, fantas
ticul din poem, trebuie să spu
nem că soluțiile lui Mircea 
Marosin rămîn încă datoare 
față de text. Și ceea ce supără, 
mai mult decît chiar improvi
zația din unele momente cum 
ar fi, de pildă, cel cu oaza din 
deșert și fuga Anitrei pe un cal 
de lemn, sînt cortinele de ce
lofan, cărora ca intenție nu le 
reproșăm nimic, dar ca reali
zare sînt mai mult decît lip
site de darul de a crea mirajul 
basmului.

Revenind la regie, și luînd 
ca atare ceea ce aceasta a im
pus în primul rînd, — ideea 
de basm, — nu putem să nu 
relevăm îndrumarea corespun
zătoare din acest punct de ve
dere a actorilor, și unele scene 
izbutite : episodul nunții, epi
sodul cu priculicii, episodul

cu marele topitor. Mal puțin 
ne-au convins momentele de 
pe corabie, care aveau o mare 
importanță pe planul criticii 
sociale întreprinse de Ibsen, 
sau momentul cu nebunii, 
după care am fi dorit mai 
multă fantezie, și regizorală și 
scenografică, pentru episodul 
morții lui Aase, pe care Cris- 
tea Avram îl realizează fru
mos.

în multe din episoade am re
cunoscut, în interpretarea lui 
Cristea Avram, trăsăturile per
sonajului și ni se pare că ac
torul a înțeles necesitatea re
nunțării la efecte exterioare, 
în favoarea unui proces de in
teriorizare. în Solveig, apariția 
Magdalenei Buznea este izbu
tită, și ne-a plăcut apelul ei 
fin la nota de lirism suav al 
legendarei eroine ca și prezen
ța scenică a actorului Dan Ni- 
colae.

De la Sandlna Stan (Aase) 
am fi așteptat totuși mai mult, 
mai ales în scena morții cînd 
ni s-a părut exterioară. Evi
dent nu vom putea consemna 
întreaga distribuție care nu
mără, în apariții mai puțin de
cît episodice, peste 40 de in
terpret, dar sînt de consem
nat, de asemenea, prezențele 
actorilor Angela Chiuaru (fe
meia în verde și Anitra) Do
ina Ionescu (în Ingrid) și G. 
Trestian (Unchiul Dovrei) cu 
hazul său recunoscut.

DINU SARARU

terapeutic al cancerului, în 
special pentru stadiile avansa
te ale acestei boii.

'ir

Orchestra simfonică a Filar
monicii de stat din Bacău, di
rijată de Victor Dubrovski din 
Uniunea Sovietică a prezentat 
sîmbătă în sala Teatrului de 
stat din localitate, un concert 
simfonic.

Programul a cuprins uver
tura Ia opera „Nunta lui Fi
garo" de Mozart, Concertul 
nr. 3 pentru pian și orchestră 
de Beethoven și Simfonia a 
4-a în fa minor de Ceaikov- 
ski.

★

Sîmbătă a sosit în Capitală 
cunoscuta formație de muzică 
de cameră „Soliștii din Za
greb", sub conducerea reputa
tului dirijor și violoncelist 
Antonio Janigro. Oaspeții, 
care se află pentru a treia 
oară în țara noastră, vor pre
zenta la sala Palatului R. P. 
Romîne două concerte cuprin- 
zînd lucrări de Corelli, Cou
perin, Pergolesi, Tartini, Tele
mann, Vivaldi, Mozart, Ros
sini, Hindemith, Webern, Șos- 
takovici, Kelemen.

(Agerpres)



Succesul țării noastre
la tîrgurile internaționale EE PESTEHOTARE

Tn acest an, țara noastră a 
participat pînă acum la 28 de 
tîrguri și expoziții economice 
internaționale. Produsele ro- 
mînești au fost expuse în nu
meroase orașe ca Bruxelles, 
Leipzig, Brno, Londra, Da
masc, Izmir, Milano, Goteborg, 
Salonic, Viena și pentru prima 
oară la Tripoli și Rangon. Se 
află în curs de organizare la 
Accra (Ghana) o expoziție per
manentă comercială romî- 
nească.

în multe pavilioane, produ
sele industriei noastre con
structoare de mașini au repre
zentat peste 50 la sută din ex
ponate, iar la unele aproape 
sută la sută. Au fost expuse 
instalații de foraj petrolier, 
mașini-unelte, tractoare și alt 
utilaj agricol, mașini pentru 
construcții rutiere, material 
rulant de cale ferată, electro
motoare și transformatoare de 
putere și multe altele. Sub 
formă de machete s-au pre
zentat rafinării, linii de ci
ment, cargouri etc.

Bine reprezentate au fost și 
celelalte ramuri industriale. 
Standurile produselor chimi
ce de bază au cuprins și noile 
realizări ale petrochimiei ro- 
mînești: masele plastice, cau
ciucul sintetic, detergenții și 
altele. Economia forestieră a

trimis la tîrguri ultimele mo
dele de mobilă, precum și 
plăci aglomerate, stratificate 
și melaminate și alte produse 
din lemn. Printre exponate 
s-au numărat și materialele 
de construcții. La unele tîrguri 
bunurile de consum indus
triale și alimentare au ocupat 
un loc important.

însemnările făcute de vizi
tatori și oameni de afaceri în 
cărțile de impresii, articolele 
din ziare, transmisiile directe 
ale televiziunii de la pavilioa
nele din Frankfurt pe Main, 
Tokio etc. arată aprecierea de 
care s-a bucurat participarea 
Romîniei la manifestările e- 
conomice internaționale. Suc
cesul înregistrat de expona
tele romînești s-a oglindit în 
primul rînd în numeroasele 
tranzacții comerciale înche
iate. Contractele perfectate la 
tîrguri numai în primele șase 
luni ale acestui an depășesc 
cu mult pe cele realizate în a- 
nul trecut la manifestările e- 
conomice similare.

Toate acestea confirmă încă 
o dată politica consecventă a 
R. P. Romîne de promovare și 
lărgire a relațiilor economice 
cu toate statele, factor impor
tant în realizarea destinderii 
in relațiile internaționale.

(Agerpres)

DRUMUL IIMMIIi
(Urmare din pag. I)

Benone Sinulescu, pentru 
care „artistul" are o mare slă
biciune. încercînd să-i imite, 
în interpretare, cea mai 
ușoară inflexiune a vocii...

Dacă lui Constantin Todaș- 
cu îi e cintecul aproape de ini
mă. lui Gavril Todașcu îi este 
jocul. El e dansator de frunte 
în echipa căminului cultural 
din Coșna. După cum lui Ni- 
chitus îi sînt aproape cărțile
— iată, în biblioteca din ini
ma muntelui convorbesc 
despre oameni adevărați și 
frumusețe — Gorki și Dickens, 
Creangă și Șalom Alehem, 
Boris Polevoi și Thomas 
Mann...

E ora 8 seara, ora chitei și-a 
sfatului la foc. Niciunde ca 
aici, nu-i focul atît de viu, 
glumele atît de aprinse. Se- 
adună rezultatele zilei — la 
sfîrșitul lunii acesteia, ca de 
obicei brigada lui Gheorghe 
Mutu va da peste cei 1 150 
ai planului încă 200 ; și se 
pune la cale balul forestierilor 
care va fi peste două zile — 
atunci să vezi jocuri și costu
me mîndrp, la Coșna 1 — și se 
pun la cale nunțile.

— Nichituș. te-nsori in 
toamlna asta ?

— Nu. întîi am să merg_ la 
școala de specializare, la Cîm- 
pulung și apoi!...

Așadar, Nichituș vrea să-și 
„construiască" viitorul. Și cei 
mai vîrstnici. care au copii de 
scoală, se gîndesc să-i dea 
mai departe la Suceava să 
ajungă operatori chimiști și 
tehnicieni și maiștri ai lem
nului...

Copiii vechilor plutași, copiii 
țapinarilor și tăietorilor, învață 
să mînuiască lierăstraiele elec
trice și agregatele automatizate. 
E fluxul timpului nostru care a 
făcut din vechiul plutaș Petre 
Furnică, tehnician la sectorul 
Coșna; e fluxul timpului nos
tru care aduce și aici mecaniza
rea, scutindu-1 pe om de trudă ; 
înalță cabane ca aceea de la 
Coșnița sau ca aceea, și mai 
modernă, de Ia Băncușor, caba
nă la care zoresc meșterii tîm- 
plari acum, s-o dea gata în no
iembrie,

îmi place să mă uit la tine, 
Pintilie Borgovan, la voi Nichi
tuș și Vaier Candrea și Gavril 
Todașcu — cei mai tineri mun
citori la pădure ; îmi place să 
vă văd cu ochiul visului — teh
nicieni, mîine, așa cum visez, 
privind brazii aceștia atît de 
drepți și de vii, blocurile-turn 
ce se vor înălța în alte și alte 
orașe înnoite...

Al ll-lea flux
Intr-o dimineață de octombrie 

se încrucișează, în drum spre 
Suceava, trenuri-trenuri. Une
le duc lemnul, altele aduc ele
vii. Brazii și puștii aceștia 
ochioși si timizi, pădureți și 
isteți, vor învăța împreună, 
chimia. Coboară din pădurile 
Dornei si Humorului și Rădă
uților. Si Pe unii și pe alții, 
tăietorii de păduri — bătrînii
— i-au pregătit pentru școală.

Primul an al școlii din Su
ceava. Clase, cămine, labora
toare — totul e nou, 1 450 de 
elevi învață aici să înnobileze 
lemnul. Da, sînt agregate 
automatizate care se inumesc 
astfel, nu e o simplă figură de 
stil!...

Pătrunzi în cetățile de Pe 
apa Sucevei, într-o zi cu lu
mini de aramă. In cer cresc
— ca o altă pădure — catar
gele Combinatului de celuloză; 
peste drum. Combinatul de 
industrializare a lemnului.

Plutește în aer miros de pă
dure. Aceeași pădure — și 
alta. Pătrunzi în halele vaste 
ca niște săli de concert; te aș
tepți s-auzi privighetorile 
care și-au uitat cîntecu-n 
lemn.

Scîndurile albe și calde se 
fac ferestre și uși, pentru 
blocurile Sucevei, aici la Fa
brica de binale, din C.I.L. 
Olimpia Pricop a deprins 
înalta calificare de tîmplar 
mecanic în școală și la curs de 
specializare; Eugen Dobro- 
ghiu și Macovei Dragomir — 
de asemenea, tineri tîmplari, 
au deprins meseria vechilor

meșteri de case, aceeași și 
alta — cum altele sînt casele 
noi — învățînd tehnologia 
lemnului și tainele mașinilor...

Totul strălucește aici — e 
pretutindeni freamătul viu al 
lemnului, amplificat de ma
șini ; în toate aceste ipostaze 
noi e pădurea, intr-o nouă 
creștere, cu noi semnificații. 
Fluxului pe o singură dimen
siune acolo, la munte i-a luat 
locul fluxul tehnologic — pe 
noi Și noi dimensiuni. Scîn- 
duri și hîrtie, placaje și plăci 
aglomerate, furnir și piese de 
mobilă — trec pe benzi trans
portoare, urmând acest nou 
flux spre produsul finit. Ochii 
tablourilor de comandă urmă
resc, și acolo unde nu se vede, 
procesul acesta tulburător al 
transformării lemnului.

„Mugur 3“ — așa se chiamă, 
tot cu un nume al pădurii, 
mobila care iese din combina
tul sucevean.

Să poposim la sectorul de 
zețuit supranumit sectorul de 
fete ; aici lucrează 17 fete .și 
vrednice și drăguțe... Ana 
Spiridon, Catinca Popovici și 
celelalte tovarășe ale lor, aleg 
furnirul. îl potrivesc, îl îm
bină. Aici se dă față mobilei. 
Să nu jignim pădurea I Toți 
arborii ei. crescuți atît de 
drept și frumos să se prefacă 
în obiecte utile omului, fru
moase. în continuare.

Mariana Isopescu lustruește 
Trecînd prin mașina ai, scin- 
dura își uită asprimile și, încă 
o dată, lemnul își află o fru
musețe pe care nu și-a ști
ut-o. Mă uit la Mariana și 
profilul ei foarte tînăr, foarte 
îndrăzneț mi-l amintește Pe 
Pintilie Borgovan, mezinul 
brigăzii de la Coșnița. Maria
nei Isopescu îi place dansul. 
A hotărît să meargă la școala 
populară de artă, la coregra
fie, ca Vasile Stănuț. din 
toamna aceasta soțul ei. încă 
o dată pasiuni și planuri de 
viitor, pun o trăsătură de 
unire între oamenii primului 
flux al pădurii din munți 
și-ntre aceia de-aici...

Maxim Grigorg — tehnician 
la controlul tehnic dă certi
ficatul de calitate mobilei; 
căci mobila combinatului su
cevean se bucură de o bună 
faimă, pentru calitatea și linia 
simplă, modernă. Demn de 
pomenit. în tînăra istorie a 
Combinatului de industriali
zare a lemnului e și Constan
tin Prună, tînăr inovator la 
Fabrica de mobilă. Căci în 
acest nou flux al pădurii, nu 
numai lemnul își cunoaște noi 
calități, ci omul însuși, mintea 
fiuluț de țapinar și plutaș is
codește acum noi metode, în
dreptări și legături noi în 
procesul acesta ascendent.

Fluxul continuă. Lemnul 
trece prin laboratoare ; prin 
uriașele fierbătoare, prin us- 
cătorii: prin electricitate și 
decantări și se face hîrtie ne
tedă ca frunza de stejar. 
Cunoaște turațiile și vitezele 
acestor mașini sincronizate 
perfect, cum in celălalt flux 
— pămîntul. apa și soarele. 
Boncăluiesc ca cerbii-n pădu
rile de sus mașinile celulozei. 
Aici își spune cuvîntul chi
mia. Arborii s-au făcut cocă 
moale — așa-i vezi într-o 
etapă — și-n altă hală, ca-n 
altă geneză. îi întîlnești foaie 
subțire și-ai putea să așterni, 
cu tibișir, povestea pădurii 
și-a oamenilor ei. De la tehni
cianul Petre Furnică, fosul 
plutaș, la Vaier Calndrea, re
prezentantul mecanizării
acolo, în munte; la George 
Muscal si Ilie Cojocaru — 
inovatori la Combinatul de 
celuloză. — pînă la Mihai Hu- 
țuleac — acum student în 
anul I la Iași — care s-a ri
dicat de aici, învățînd rînd ps 
rînd — școală profesională, 
curs de specializare, curs me
diu seral, totdeaitna cu note 
mari și la școală — și-n pro
ducție, pentru a-și realiza 
Planul său de viitor — specia
lizarea în ramura celulozei; 
povestea acestui flux ascen
dent pe care-l cunosc oamenii, 
inaugurînd meserii noi, cali
ficări noi, în această ocupație 
străveche, pe meleagurile Bis
triței și Moldovei...

NEW YORK 26 (De la trimi
sul special Agerpres, C. A- 
lexandroaie) : La propunerea 
delegației chiliene, vineri 
după-amiază Comitetul Gene
ral al Adunării Generale a 
O.N.U. s-a întrunit pentru a 
discuta problema înscrierii u- 
nui nou punct pe agenda sesiu
nii, intitulat : „Măsuri pentru 
ajutorarea țărilor; Cuba, Haiti, 
Trinidad-Tobago, Jamaica și 
Republica Dominicană, care 
au avut de suferit de pe urma 
uraganului „Flora".

Luînd cuvîntul în Comitetul 
General, ambasadorul Mihail 
Hașeganu, reprezentant per
manent al R. P. Romîne la 
O.N.U., a arătat că delegația 
romînă se alătură delegațiilor 
care s-au pronunțat în favoa
rea includerii acestui punct pe 
ordinea de zi a actualei se
siuni. Considerăm — a spus 
vorbitorul — că examinarea a- 
cestei probleme propusă de 
delegația chiliană se încadrea
ză printre acțiunile umanitare 
de solidaritate internațională, 
de natură să ridice prestigiul 
O.N.U.

Delegația romînă, a declarat 
în încheiere M. Hașeganu, a 
mai avut ocazia să transmită 
de la tribuna Adunării Gene-

Misiunea O.N.U.
in Vietnamul de sud
SAIGON 26 (Agerpres). 

Continuîndu-și activitatea în 
Vietnamul de sud, misiunea 
O.N.U. însărcinată cu ancheta
rea conflictului dintre autori
tățile diemiste și budiști, a vi
zitat vineri cîteva pagode din 
Saigon. Relatind despre aceste 
vizite, agenția americană Asso
ciated Press transmite :

„Membrii misiunii nu au vă
zut nici un reprezentant al o- 
poziției budiste, toți fiind sub 
stare de arest. Ei au vorbit cu 
cițiva preoți budiști care spri
jină guvernul, dar numai în 
prezența unor persoane ofi
ciale. Ei au fost împiedicați să 
viziteze, așa cum fusese stabi
lit, o a treia pagodă — An 
Quan. .

Cele trei pagode, și în special 
An Quan, au fost împânzite cu 
agenți în uniformă și civili. La 
An Quan o serie de polițiști 
erau plasați în spatele drape
riilor și a ușilor pe jumătate 
deschise".

în cursul dimineții membrii 
misiunii au avut o întrevedere 
cu Ngo Dinh Nhu, fratele dic
tatorului sud-vietnamez 
principalul lui consilier.

k

rale, delegațiilor celor cinci 
țări, sentimentele sale sincere 
de compasiune pentru pierde
rile de vieți omenești și pa
gubele materiale provocate de 
calamitățile naturale ce s-au 
abătut asupra țărilor lor și 
ține să le exprime din nou și 
cu acest prilej.

Comitetul General a aprobat 
în unanimitate recomandarea 
către Adunarea Generală de a 
înscrie acest punct pe ordinea 
de zi a sesiunii.

în vederea discutării acestui 
punct, patru delegații latino- 
americane au depus un proiect 
de rezoluție.

NEW YORK 26 (Agerpres).— 
In ședința plenară din după- 
amiaza zilei de vineri a Adu
nării Generale a O.N.U. a luat 
cuvîntul Victor Estenssoro, 
președintele Boliviei care a 
sprijinit propunerea ca Ame
rica Latină să fie declarată 
zonă denuclearizată și a reîn
noit propunerea Boliviei pri
vind. reducerea bugetelor mi
litare.

După o scurtă pauză, s-a tre
cut la alegerea unui 
nepermanent în Consiliul 
Securitate, 
de scrutin 
principalilor 
Republica 
slovacă și Malaya — s-au sol
dat cu balotaj. Deoarece nici 
unul din candidați nu a obți
nut numărul de voturi necesar, 
votarea a fost amînată.

membru 
de 

Mai multe tururi 
pentru alegerea 
doi candidați — 
Socialistă Ceho-

i

U.R.S.S Pe șantierul naval „S. Ordjonikidze” din Baltica
Foto : TASS-MOSCOVA

BRUXELLES 26. — Trimisul 
Agerpres, Mircea Ionescu, 
transmite :

Cu prilejul vizitei în Belgia 
a delegației de parlamentari 
romîni, Asociația de prietenie 
Belgia-Romînia din Liege a 
organizat în această localitate 
o reuniune consacrată priete
niei celor două țări. Senatorul 
Jean Deboucquoy și deputatul 
Theo Dejace au împărtășit im
presii din vizitele făcute in 
Romînia, subliniind succesele 
obținute de poporul romîn in 
diferite domenii de activitate.

Sîmbătă la amiază, Carlos 
De Baeck, președintele grupu
lui belgian al Uniunii inter
parlamentare, a oferit un de
jun în cinstea delegației ro
mîne.

Au luat parte Edmond
Machtens, președintele grupu
lui parlamentar de prietenie 
Belgia-Romînia, M. Pierson, 
președintele grupului socialist 
din Camera reprezentanților, 
alți deputați și senatori, perso
nalități 
politice 
xelles, 
Babuci, 
Belgia.

Seara,
parlamentar romîn au fost pri
miți la sediul Parlamentului 
de către Edmond Machtens, de 
deputați și senatori.

ale vieții economice, 
și culturale

precum
ministrul

din Bru- 
și Pavel 
R.P.R. in
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membrii grupului

PRAGA. — La 26 octombrie 
s-au încheiat la Praga lucră
rile simpozionului internațio
nal pentru folosirea metodelor 
matematice în economia agri
colă. La lucrările simpozionu
lui au participat specialiști din 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, 
R. S. F. Iugoslavia, R. P. Ro
mînă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

BUENOS AIRES. — La 25 
octombrie, postul de radio na
țional din Buenos Aires a 
transmis o emisiune specială 
de o oră închinată 
populare romînești.

muzicii

Sîmbătă 
de ex-

BUDAPESTA — 
la prînz, în sala 
poziții din Hosov Tere (Piața 
Eroilor) din Budapesta s-a des
chis expoziția graficianului Au
rel Jiquidi. Au fost de față re
prezentanți ai Ministerului de 
Externe, ai Institutului de re
lații culturale cu străinătatea, 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Budapesta și nu
meroși iubitori ai graficii. Cu
vîntul de deschidere a fost ro
stit de Dumanovszky Endre, 
președintele Uniunii artiștilor 
plastici din R. P. Ungară, care 
a vorbit despre opera graficia
nului romin.

BUDAPESTA — După cum 
relatează agenția M.T.I., 
roul Federației Mondiale a 
neretului Democrat a dat 
blicității la Budapesta o 
clarație în care condamnă 
presiunile dezlănțuite în Ve
nezuela de regimul lui Betan
court.

In declarația sa, F.M.T.D. 
cheamă organizațiile de tine
ret din lumea întreagă să spri
jine poporul și tineretul din 
Venezuela în lupta sa împo
triva terorii.

Bi- 
Ti- 
pu- 
de-
re-

și

SAIGON. —
O.N.U., însărcinată 
tarea represiunilor 
de autoritățile diemiste împo
triva budiștilor din Vietnamul 
de sud a anunțat, sîmbătă. că 
renunță la efectuarea în con
tinuare a vizitelor prevăzute 
de programul oficial întrucit 
el nu prevedea nici o întîlnirc 
cu reprezentanți ai 
budiste.

Misiunea 
cu anche- 
organizate

opoziției

Meteoriții nu reprezintă 
un pericol pentru 

cosmonauți

/n cadrul unei conferințe 
de presă ținută la Was
hington., Milton Ames, 

unul din directorii Adminis
trației naționale pentru ae
ronautică și cercetare a spa
țiului cosmic (N.A.S.A.), a de
clarat că cercetăile efectuate, 
cu ajutorul satelitului „Explo
rer 16”, lansat în decembrie 
anul trecut, ale cărui aparate 
de emisie au încetat să func
ționeze la 25 iulie, au permis 
să se tragă concluzia că meteo
riții nu reprezintă un pericol 
pentru cosmonauții care se vor 
îndrepta în viitor spre Lună. 
El a arătat că din cele 15 000 
de ciocniri cu meteoriți înre
gistrate de „Explorer 16", 
numai în 62 de cazuri aceștia 
au traversat pereții satelitului, 
a căror grosime este mult in
ferioară grosimii 
velor cosmice.

pereților na-

Lucrări pentru 
rea comorii 

de naziști in lacul Topliz

descoperi- 
ascunse

LONDRA. — Conducătorii celor 
trei partide care participă la con
ferința pentru problema constitu
ției Guyanei Britanice — Parlidt'l 
progresist popular de guvernămint 
și partidele de opoziție Congresul 
național al poporului șl Forțele 
unite — au adresat Iul Duncan 
Sandys, secretar de stat pentru re
lațiile cu Commonwealthul și pen
tru colonii, o scrisoare, în care se 
arată că în cursul tratativelor din. 
tre cele trei partide divergențele 
în privința elaborării constituției 
nu au putut ii aplanate. După cum 
se știe, divergențele dintre "Parti
dul de guvernămint condus de 
Cheddi Jagan și partidele de opo
ziție sînt legate atît direct de ela
borarea constituției cit și de cere
rea opoziției de a se organiza noi 
alegeri pînă la dala acordării in
dependentei.

VIENA. — La 25 octombrie 
1963, ambasadorul R. P. Ro
mîne în Austria, ing. Mircea 
Ocheană, a oferit un cocteil în 
saloanele Ambasadei în cinstea 
ziariștilor austrieci care ne-au 
vizitat recent țara. Au partici
pat membrii delegației, repre
zentanți ai secției de presă din 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Austriei, șefi redactori și re
dactori ai ziarelor principale 
din Viena și ai Agenției de 
presă austriece.

viul de 50 000 ha, care se afla 
sub protecția noastră, nu a căzut 
nici o grindină".

„grupului de cercetări a apelor 
lacului Topliz”, în care acesta își 
anunță intenția de a face o serie 
de „dezvăluiri senzaționale” po
liției în legătură cu negocierile 
pe care grupul său le-a dus cu 
un alt grup care reprezintă inte
resele unor persoane din Elveția. 
El a subliniat ca este în măsură 
să numească aproximativ 200 de 
persoane implicate direct seu in
direct în afacerea misterioasei 
comori ascunse de naziști. După 
cum transmite agenția France 
Picase, Riegel a declarat eă cl 
deține informații prețioase despre 
existența în mina de Ia Steinberg- 
haus a 1 400 de tablouri aparți- 
nînd celor mai renumiți maeștri 
ai picturii, tablouri sustrase din 
muzeele din Budapesta și GyOr 
în timpul retragerii trupelor na
ziste.

Grindina poate 
fi combătută

Problema luptei cu grindina 
va fi rezolvată în scurt 
timp” — a declarat prof.

Suiankvelidze, — directorul In
stitutului geofizic de mare alti
tudine din U.R.S.S.

După un mare număr de expe
riențe oamenii de. știință și-aii 
format o concepție clară despre 
modul în care se creează grindina 
și au elaborat procedeul pentru 
prevenirea ei.

Cu titlu de experiență, anul 
acesta institutul a luat sub pro
tecție semănăturile de pe terito
riul regiunii Kabardino—Balkară 
(Caucazul de nord). „De opt ori 
asupra acestui teritoriu s-au abă
tut nori de grindină și de fiecare 
dată colaboratorii institutului 
i-au respins cu succes” — a de
clarat Suiankvelidze. Am bom
bardat cu proiectile speciale, în
cărcate 
zare.

„Noi 
nimerit 
directorul, institutului. Pe teri to-

Publicarea unor opere 
postume ale lui 

Hemingway

Editura newyorkeză Char
les Scribner’s Sons anun
ță apropiata publicare a 

unei opere postume a lui He
mingway. Cartea intitulată „A 
movable feast" („O sărbătoare 
în mișcare") cuprinde o serie de 
schițe în care autorul face por
tretul unor prieteni din. timpul 
șederii sale la Paris. Printre 
aceștia se numără și unii oa
meni de litere ca F. Scott Fitz
gerald, Ezra Pound, Gertrude 
Stein și alții.

Hemingway lucra tocmai 
acest volum cînd a murit.

Straturi de cenușă 
în jurul Pămîntului

la

MOSCOVA — La Uniunea 
artiștilor plastici din U.R.S.S. 
și-au expus operele graficianul 
I. Reiner, din Moscova, și pic
torul E. Guseinov, din Baku, 
care ș-au înapoiat recent din 
Romînia. Ei au vizitat Bucu- 
reștiul și Constanța și au adus 
din această călătorie un număr 
de lucrări interesante.

STOCKHOLM. —■ Ziarul suedez 
„Stockholms-Tidningen" publică un 
articol în care arată că, ,,Suedia 
are bune perspective în ce priveș
te extinderea comerțului cu Estul". 
„Deși comerțul exterior suedez 
este orientat în special spre Vest, 
aceasta nu poale constitui o pie
dică pentru contactele cu țările so
cialiste. Suedia are nevoie de co
merț cu toate țările", conchide 
ziarul.

NEW YORK, — Linus Paying 
laureat al Premiului Nobel pentru 
pace, a declarat în interviul acor
dat corespondentului din Los An
gelos al ziarului „Worker" că ur
mătorul pas în campania de luptă 
pentru pace trebuie să tie crearea 
de zone denuclearizate în America 
Latină, Airica și Asia. Reierindu- 
se la planurile sale, Linus Pauling 
a spus că jumătate din timpul său 
îl va consacra activității științi
fice, iar jumătate luptei pentru 
pace.

SVERDLOVSK _ La tea
trul muzical de comedie din 
Sverdlovsk a avut loc premi
era operetei „Lysistrata” de 
Gherase Dendrino. In presa lo
cală se subliniază că regizorul 
și artiștii au reușit să creeze 
un spectacol plin de viață, a- 
trăgător, pătruns de patosul 
luptei pentru demnitate uma
nă și de un viguros protest 
împotriva războiului.

Astronomul american Aden 
B. Meinel, de la Obser
vatorul din Tucson (sta

tul Arizona), a declarat că în 
urma erupțiilor vulcanice în
registrate la începutul acestui 
an în insula indoneziană Bali, 
pămîntul este înconjurat in 
prezent de un strat de praf și 
cenușă care a constituit cauza 
unor răsărituri și apusuri de 
soare spectaculoase pe terito
riul Statelor Unite. Meinel a 
arătat că este pentru a doua 
oară, după marea erupție a 
vulcanului Krakatoa din anul 
1883, cînd în jurul pămîntului 
se înregistrează o asemenea 
pătură de cenușă. Astronomul 
american a declarat că după 
calculele efectuate, stratul cel 
mai coborît de cenușă se află 
la 73 000 picioare altitudine, iar 
cel mai ridicat începe în iono- 
sferă la 150 000 picioare.

genția France Presse rela
tează că lucrările pentru 
descoperirea misterioasei 

comori scufundate de naziști în 
apele lacului Topliz se desfășoa
ră cu succes. Timpul favorabil a 
permis autorităților austriece să 
instituie echipe speciale de sca
fandri care, în tot cursul acestei 
săptămîni, au explorat cu ajuto
rul unei sonde acustice fundul 
lacului. Săptămîna viitoare vor 
fi lansați primii scafandri spre 
locul unde se presupune a fi co
moara.

între timp, după cuin transmite 
agenția austriacă de presă APA, 
la redacția acestei agenții s-a 
primit o scrisoare din partea unui 
oarecare Riegel, președintele

Peisaj din Canare

cu substanțe de crislali-

am tras fără greș și am 
direct în țintă — a spus

răscruceStrăveche
de drumuri

stituie de veacuri o importantă 
răscruce de drumuri între Europa, 
Africa, America și Asia. I)ar in 
ciuda excepționalei sale așezări 
geografice, arhipelagul Canare a 
rămas, din punct de vedere al 
dezvoltării social-economice, cu 
secole în urmă, mărginindu-se să 
servească drept punct de escală 
vaselor transoceanice și într-o 
măsură satisfacerii curiozității tu
riștilor bogați, dintr-o parte și 
alta a Atlanticului.

De la regele Juba 
la cotropirea 

spaniolă

VIENA. — In cadrul „Săplăml- 
nii internaționale a Ulmului spor
tiv", organizată de Centrul de cul
tură austriac într-una din sălile 
Palatului Palfy din Viena, au lost 
prezentate doua iilme romînești — 
„Campionatele internaționale de 
iotbal U.E.F.A." și „lolanda Balaș". 
Filmele s-au bucurat de o bună 
apreciere.

CHICAGO. — Timp de mai bine 
de o lună. în regiunile de est ale 
Statelor Unite continuă să se men
țină un timp deosebit de secetos. 
La 25 octombrie temperatura a 
ajuns la 31 grade Celsius — tem
peratură record pentru luna oc
tombrie.

LAGOS — O iemeie din loca
litatea Lagos a născut recent 
patru gemeni — doi băieți și 
două fete. Atît mama cit și cei 
patru copii se simt bine.
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I dreptul 
circa

n 
la
km. de țărmul 
rocuu, 
mețe vîrfurile vul
canice, răsărite par
că direct din ralu

rile Atlanticului, șupte insule 
stîncoase: Lanzarote, Fucrtcven- 
tura, Gran. Canaria, Tenerife, 
Palma, Hierro, Gomera. în jurul 
lor se află cîteva minuscule pe
tece de pămînt, insulițele: Mon
tana Clara, Roqueta, Graciosa, 
Alegranzu, Lobos... Toate împre
ună formează arhipelagul Canare 
pe a cărui suprafață de. 7273 kin- 
trăiesc aproape un milion de oa
meni. Cunoscute încă de pe timpul 
romanilor, însemnate pe cele mai 
vechi hărți spaniole, vizitate de 
Columb în cursul călătoriilor sale 
spre America și de uiți naviga
tori celebri ca Amerigo Vespucci 
și Magellan, insulele Canare con-

Saharei, 
150—200 

mă- 
își înalță se- M1 I’”li*

Canarelor 
la regele 
(mort iu 
romanilor.

e existența insulelor 
Canare și a naturii 
sale îneîntătoare «« 
știa încă din anti
chitate. Homer le 
numea Cîmpiile Eli
zee. llerodot plasa

aici Grădina He sperii! elor. He
siod le botezase Insulele Noro
coase.

Prima descriere a 
ne-a rămas însă de 
maur Juba al ll-lea 
unul 23 î.e.n.), aliatul
de la care s-a păstrat actuala de
numire a insulelor. Uimit de mă
ri meu dinilor (în latină caniș) 
care l-au- întunpinat la sosirea 
acolo, regele Juba a botezat insu
lele cu numele de Canare.

Timp de 13 secole, istoria n-a 
mai primit nici o veste scrisă 
privitoare la aceste insule. Abia 
in prima jumătate a secolului al 
14-lea o expediție mixtă, portu-

gliazo-italiană, a atins din nou 
Lunarele, descoperindu-le pentru 
a doua oară. Prima hartă pe care 
sint trecute Canarele alături de 
celelalte două arhipelaguri apro
piate — Azore și Madeira — este 
Harta catalană din 1375.

în 1403, un nobil normand, 
Jean de Belhencourt, șambelan al 
regelui Carol al VI-lea, debarca 
in Lanzarote fiind primit cu căl
dură de regele insulei, Guardăfia, 
care nu-și dădea seama că oame
nii albi veniți de pe ocean, lu 
prima vedere cu intenții pașnice, 
aveau să deschidă calea cotropi
torilor.

Bethencourt povestește că din 
primul moment a fost impresionat 
de înălțimea locuitorilor insulei, 
adevărați uriași de peste doi me
tri înălțime. Origina acestor 
uriași cu pielea albă, guancii, 
continuă să rămînă și astăzi obiect 
de dispută între oamenii de 
știință. De remarcat că toate cra
niile exhumate din mormintele 
vechi de pe insulă sînt absolut 
identice celor de la Cro-Magnon.

țji în Lanzarote și în Fuerte- 
veutura, normanzii au găsit o so
lidă organizație statală și semite 
ale unei civilizații dezvoltate. în 
grotele din munți se descoperă și 
astăzi morminte cu frumoase 
obiecte de ceramică și mumii, îm- 
îmbălsămatc. <a cele egiptene și 
care se păstrează intr-un perfect 
stadiu de conservare după 12—13 
secole.

Guancii duceau o viață calmă, 
în fermecătorul cadru natural, 
existent în acele vremuri. O pu
ternică activitate vulcanică iz
bucnită prin 1701) a schimbat 
complet înfățișarea unor insule,

ca de pildă Lanzarote, transfor
mată intr-un pustiu stîncos. Dar 
mai. îngrozitoare dccît cataclis
mele naturale s-au dovedit a fi 
invaziile și cotropirea europeană, 
încă din prima jumătate a seco
lului al 15-lea vînătoarea de 
sclavi practicată de portughezi 
începuse să ia amploare în Ca
nare, în acest sens fiind dresați 
însăși uriașii cîini, originari chiar 
din insulele respective, care aveau 
să devină în scurt timp spaima 
întregii coaste vestice a Africii.

Portughezilor le-au urmat apoi 
spaniolii care au început o ac
țiune sistematică, de lungă du
rată, pentru ocuparea insulelor, 
subjugarea populației și transfor
marea acestor teritorii în provin
cii ale regatului castilian. Guancii 
au opus o dîrză rezistență cotro
pitorilor cărora le-tt trebuit a- 
proape un secol pentru a desă- 
vîrși cucerirea. A urmat apoi co
lonizarea insulelor care a luat 
sfîrșit printr-un proces de ames
tecare cu populația băștinașă. 
Din amestecul spaniolilor cu 
guancii s-a născut actuala popu
lație a insulelor Canare.

Oameni ai grotelor 
in secolul XX

iu punct de vedere 
al ineîntărilor tu
ristice Canarele. ofe
ră extrem de mult 
vizitatorilor străini, 
hi primul rînd Lun- 
zarote, răvășită de

revărsările de lavă, avînd aspec
tul unei bucăți de lună căzută în 
ocean, cu deșerturile din regiunea

Timanfayaa formate din cenușe 
vulcanică în care poți fierbe un ou 
la repezeală (la 10 cm adîncime 
temperatura ajunge la 140®, iar 
la 00 cm depășește 400®)... Apoi 
Palma cu vegetuțîa sa luxuriantă 
oare oferă privirii un decor fee
ric sau Tenerife cu întinsele sale 
plantații de bananieri și citrice 
sînt locuri turistice care atrag 
mulți oaspeți străini. în fiecare 
an în buzunarele patronilor în
treprinderilor hoteliere intră ba
ni grași. Viața majorității popu
lației rămîne însă în continuare 
sub nivelul minim de trai.

Economia insulelor se sprijină 
în primul rînd pe cultura bana
nelor (250 000 tone anual) și pe 
pescuitul morunilor, sardelelor și 
tonilor. Grădinile de zarzavaturi 
ocupă și ele un spațiu însemnat 
însă este destul să sufle într-un 
moment nepotrivit teribilul „le
vente” dinspre Sahara pentru ca 
sute și mii de hectare cultivate, 
cu roșii să se. transforme. într-un 
cimitir de tulpine uscate.

Industria este extrem de slab 
dezvoltată. Prezența ci este mar
cată doar de cîteva întreprin
deri manufacturiere de țigarete, 
de o rafinărie de petrol și de 
numeroasele ateliere casnice în 
care din mîinilc unor meșteri 
pricepuți ies minunate țesături, 
obiecte de artă din ceramică fină 
sau „timple” (un fel de chitare 
locale) strunjite din lemnul fai

mosului „pin de Canare” ce ocu
pă 47 000 ha, jumătate din su
prafața împădurită a insulelor.

Cu toată hărnicia și pricepe
rea lor, oamenii Canarelor își 
duc cu greu zilele. Lipsa apei 
(cu excepția Palmei brăzdată de 
multe riulețe ce coboară înălți

mile în cascade) constituie una 
din problemele capitale ale popu
lației. Exploatarea nemiloasă se 
adaugă vitregiei naturii. în multe 
sate locuitorii n-au nici măcar 
adăposturi omenești. Ei locuiesc, 
ca troglodiții, îh grote săpate în 
malurile dealurilor, în care masa 
și patul sînt făcute din pămînt 
bătut.

De sute de ani, sărăcia consti
tuie trăsătura caracteristică a 
vieții populației din insulele Ca
nare. Dar nicicînd înapoierea, mi
zeria și asuprirea n-au fost sim
țite în mod mai pregnant ca în 
ultimul sfert de veac, de cruntă 
dominație franchistă.

Din punct de vedere adminis
trativ Canarele se împart în două 
provincii: prima, Las Palmas 
avînd reședință orașul cu același 
nume și cuprinzînd insulele Gran 
Canaria, Fuerleventura, Lanza
rote ; a doua — Santa Cruz de 
Tenerife, de asemenea, avînd ca 
reședință orașul cu nume similar 
și de care depinde insulele 
Tenerife, La Palma, Gorne- 
ro, Ferro. Juridic, cele două 
provincii jac parte integrantă din 
teritoriul Spaniei de care le des
part peste o mie de kilometri. 
Populația Canarelor se simte însă 
tot mai puțin legată de țara al 
cărei regim a adus la sapă de 
lemn propriul popor. De aceea, 
in ultimul an a început să se facă 
simțită în insulele Canare o miș
care autonomistă care a răspîn- 
dit. manifeste conținînd dezidera
tul acordării independenței aces
tui
exprimă clar dezacordul 
lației Canarelor cu regimul de la 
Madrid, dorința de libertate a 
maselor asuprite din frumoasele 
dar săracele insule.

teritoriu. Asemenea acțiuni
popu-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

C. GIURGIUVEANU

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul 5 Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”,


