
a eliberării patriei

Angajamente insuflețitoare
pentru îndeplinirea 
planului pe 1964

Scurtarea termenelor 
de execuție

Producții sporite 
vegetale și animale

Proletari din toate țările, uniți-vă!
Vasile Marin, Dumitru 
Călinol și Pavel Iosif lu
crează la sectorul scule- 
rie al Uzinelor „Semănă
toarea" din Capitală. Ei 
se străduiesc să depășea
scă zilnic sarcinile de 
plan și să reducă pro
centul de rebuturi. Buni 
colegi de muncă, discută 
adesea despre calitatea 
lucrărilor, despre proce
dee tehnologice înaintate

Anul trecut, prin eforturile constructorilor, 
montorilor și energeticienilor a fost pus în 
funcțiune primul bloc de 100.000 kW la termo
centrala din Luduș. Realizările din 1963 au 
creat condiții prielnice pentru continuarea lu
crărilor de construcții montaj în acest an.

Colectivul de constructori de pe șantierul 
centralei termoelectrice din Luduș a dezbătut 
cu însuilețire cifrele de plan pe 1964, luîndu-și 
însemnate angajamente : darea în exploatare 
înainte de termen a unor obiective aflate în 
construcție, realizarea de economii suplimen' 
tare, extinderea tehnologiei noi pe șantier.

Inginerul Dan Romedea, șeful sectorului con
ducte de la șantierul de montaj s-a angajat în 
numele colectivului de muncă să termine lu
crările la cazanul nr. 2 cu 3 zile înainte de ter
men, realizînd economii peste plan în valoare 
de 85.000 lei. Un angajament asemănător și-a 
luat și tînărul inginer Predan Florin, șeful sec
torului electric : colectivul sectorului va ter
mina cu 3 zile înainte de termen lucrările de 
instalație electrică Ia blocul 2. Tov. Nicolae 
Lupșa, secretarul organizației U.T.M. de la sec
torul cazane a arătat că organizația U.T.M. va 
mobiliza toți tinerii la îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor, îndrumîndu-i să-și 
ridice calificarea.

în cadrul discuțiilor s-au, făcut numeroase 
propuneri. Printre altele s-a propus calificarea 
în cadrul șantierului a 50 de muncitori ca 
electricieni și montori, specializarea a 10 su
dori în sudarea oțelurilor aliate, confecționarea 
a 3 dispozitive pentru șanirenarea mecanică a 
țevilor de cazan și altele care au fost apoi in
troduse în planul de măsuri tehnico-organiza
torice al șantierului de montaj.

Pe baza succeselor obținute pină acum și 
a analizei indicatorilor de plan pe 1964, mun
citorii, inginerii și tehnicienii din G.A.S. Băi- 
lești, hotărîți să sporească aportul unității 
lor la aprovizionarea populației și industriei 
cu produse agroalimentare, și-au luat urmă
toarele angajamente in întrecerea socialistă 
pe acest an:

Foto : O. PLECAM

cînteia 
hneretului

Muncitor
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• să livreze peste plan 120 tone grîu 
și 530 tone porumb boabe ;

• să producă peste prevederile pla
nului 415 hl lapte de vacă, 20 tone 
carne de taurine și porcine, 200 gră
suni, precum șl 500 000 bucăți coarde 
port-altoi:

• să realizeze o economie de 
523 000 lei și un beneficiu de 600 000 
lei peste plan.

Pînă la 23 August să realizeze peste 
plan :

• 320 hl lapte ;
• 16 tone carne de taurine ;
• 200 grăsuni;
• 362 000 lei economii.

Pentru realizarea in bune condiții a angaja
mentelor luate în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, va fi aplicat 
un complex de măsuri tehnico-organizatorice. 
Printre acestea sint: folosirea diferențiată a 
îngrășămintelor chimice, utilizarea semințe
lor de porumb dublu hibrid de mare produc
tivitate și asigurarea unei densități de 
30 000—32 000 plante recoltabile la hectar ; 
efectuarea întregului ciclu de lucrări, de la 
semănat și pină la recoltare, de către aceiași 
mecanizatori ; în sectorul zootehnic se va 
pune accent pe furajarea diferențiată și or
ganizarea pentru animale a unor tabere de 
vară.
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• La rubrica „Să discu
tăm despre tine
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• Ciclurilor de confe
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permanentă
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0 tradiție a uzinei noastre
Angajamentele pe care co

lectivul de la Uzina „Se
mănătoarea" și le-a luat 

in întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea planului pe anul 
1964 reprezintă pentru noi cu- 
vîntul de onoare dat în fața în
tregii țări. Tocmai de aceea, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii uzinei noastre au pornit 
cu hotărîre la îndeplinirea lor. 

Organizația U.T.M. din uzină, 
sub îndrumarea comitetului de 
partid, și-a fixat încă de la în
ceputul anului unele măsuri 
menite să asigure participarea 
cît mai activă a tinerilor la în
făptuirea acestora.

Spre ce ne-am țpdreptat, în 
primul rînd, atenția ? Obiecti-

11
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vul principal stabilit, așa cum 
este și firesc, se refera la an
trenarea întregului tineret în 
întrecerea socialistă. Organiza
ția noastră are o bună expe
riență în această privință. 
Anul trecut, de pildă, peste 
1 100 de tineri au fost cuprinși 
lună de lună în întrecerea so
cialistă. Pe baza experienței că
pătate, a întăririi colaborării 
CU comitetul sindicatului, 
ne-am propus ca și în acest an 
toți tinerii productivi să fie 
antrenați în întrecerea socialis
tă pe bază de angajamente 
concrete.

Pentru aceasta, la începutul 
lunii ianuarie, am organizat o 
ședință de lucru cu toți reș

producția și cali- 
comitetele U.T.M.

ponsabilii cu 
ficarea din 
pe sectoare. Scopul acestei dis
cuții a fost de-a generaliza ex.- 
periența pozitivă, metodele fo
losite și rezultatele obținute. 
Cu acest prilej au fost instrui
te și organele nou alese. Tot
odată am stabilit ca pe ordinea 
de zi a adunărilor generale 
U.T.M. din luna ianuarie să fi
gureze un singur punct: „Sar
cinile de plan ale secției noas
tre pe anul 1964 și măsurile 
care le ia organizația U.T.M. 
pentru a contribui la îndepli
nirea lor“. La aceste adunări 
vor fi invitați șefii de secție,- 
maiștri și ingineri care să pre
zinte tinerilor sarcinile de plan

și să le arate, totodată, cum ■ 
pot fi ele îndeplinite. Pînă în. 
prezent astfel de adunări au 
avut loc în sectoarele turnăto
rie, pregătirea fabricației și 
controlul tehnic de calitate.

Unul din angajamentele uzi
nei noastre prevede : ,.perfec
ționarea indicilor tehnico-func- 
ționali ai mașinilor cu marca 
„Semănătoarea" în direcția mă
ririi productivității în exploa
tare, ridicării gradului de sigu
ranță în lucru și reducerii pier
derilor la recoltare*. îndeplini
rea lui cere ca fiecare munci
tor — și mai ales cei tineri — 
să-și ridice necontenit pregăti
rea profesională, să-și însușea
scă metodele înaintate de mun-

că. Pornind de la această ce- 
'rință, ne-am îngrijit ca la cursu
rile de ridicare a calificării, 
deschise încă din toamnă, să 
fie încadrați cît mai mulți ti
neri, reușind astfel să cuprin
dem în aceste forme circa 1 000 
de tineri.

Pentru ca aceste cursuri să 
dea maximum de rezultate, am 
indicat organizațiilor U.T.M. 
sa urmărească — prin respon
sabilii cu producția și califica-

CONSTANTIN MIHAI 
secretar al comitetului U.T.M. 
de la Uzinele „Semănătoarea"

(Continuare în pag. a IV-a)

La oțelăria Uzinei „Industria Sîrmei" din Cîmpia Turzii s-a 
experimentat cu succes un nou tip de electrozi siderurgici. 
Este vorba de electrozii siderurgici metalizați realizați de co
lectivul de muncă al Uzinei „Carbochim" din Cluj. Noul tip de 
electrozi prezintă o rezistență mai mare la oxidare față de elec
trozii de pînă acum. Metalizarea lor cu un strat de aluminiu 
se face cu ajutorul unei instalații speciale dotate CU aparate 
moderne. în urma experimentării acestor electrozi la „Indus
tria Sîrmei" din Cîmpia Turzii, consumul specific de electrozi 
grafitați Ia cuptoarele electrice s-a redus cu 19 la sută.
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Brigada științifică în acțiune Vernisajul expoziției 
retrospective 
N. Tonitza

EiCRAIOVA (de la corespon
dentul nostru). — Pentru co
lectiviștii din raionul Calafat, 
brigada științifică a devenit o 
prezență obișnuită. Zilele tre
cute, membrii brigăzii științi
fice de pe lingă Casa de cul
tură a raionului, au fost oaspe
ții colectiviștilor din Braniște. 
La cămin erau prezenți a-

proape 700 de colectiviști, 
au pus un număr mare de în
trebări.

De data aceasta, brigada 
științifică a fost însoțită și de 
colectivul artistic al Casei ra
ionale de cultură care a pre
zentat în fața colectiviștilor 
spectacolul „Cu cîntecul și jo
cul prin raionul Calafat",

telesemnalizare

(Aaerpres)

TELEGRAMĂ

5AKAJ
comanda 

și ingineri cu 
vei

Tovarășului ION GHEORGHE MAVRER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

îndrăzneților

încă un lot de țevi sudate produse de colectivul de la Fabrica de țevi sudate-București 
este dirijat spre expediție

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIV-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

BUCUREȘTI
In numele poporului Cubei și al guvernului revoluționar, 

vă transmitem Dumneavoastră, guvernului și poporului frate 
romîn recunoștința noastră pentru felicitarea cordială cu 
ocazia celei de-a V-a aniversări a revoluției cubane.

Sîntem convinși că prietenia ce există între cele două po
poare ale noastre va fi tot mai strînsă și mai fructuoasă în 
efortul comun de construire a societății socialiste, de înfrîn- 
gere a imperialismului și de consolidare a păcii în lume.

Vă reînnoim sentimentele considerațiunii și aprecierii 
noastre cele mai înalte.

Doctor OSVALDO DORTICOS TORRADO 
Președintele Republicii Cuba

Comandant FIDEL CASTRO RUZ 
Primul ministru al guvernului 

revoluționar al Cubei

Aparat cu sisteme 
de

Un colectiv de 
specialiști de la în
treprinderea pen
tru raționalizarea și 
modernizarea insta
lațiilor energetice 
(I.R.M.E.) din Ca
pitală a construit 
și pus în exploatare 
recent un aparat cu 
ajutorul căruia se 
pot supraveghea, 
printr-un sistem de 
telesemnalizare au
tomată, instalații 
electrice aflate în 
exploatare.

Aparatul se com
pune dintr-un mag
netofon care trans
mite anumiți para
metri de funcționa
re dintr-o instalație 
energetică sau in
dustrială pe linia 
telefonică. în mo
mentul cînd apare o 
defecțiune, la punc
tul de dispecer se 
primește automat 
un apel telefonic și 
un raport „verbal" 
imprimat pe banda 
de magnetofon asu-

pra situației com
portării aparatgju- 
lui. Imediat se pot 
lua măsurile nece
sare de intervenție.

Noul sistem de 
telesemnalizare pre
zintă și alte nume
roase avantaje : ra
cordarea lui extrem 
de rapidă la orice 
instalație, siguranță 
mare în funcționa
re, exploatare sim
plă și economică.

Joi la amiază, la Tfluzeul de 
Artă al R.P.R., a avut-loc ver
nisajul expoziției retrospective 
N. Tonitza.

Au luat parte Constanța 
Crăciun, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, George Macovescu și 
Pompiliu Macovei, adjuneți ai 
ministrului afacerilor externe, 
Al. Buican și Octav Livezeanu, 
vicepreședinți ai I.R.R.C.S., 
Ecaterina Tonitza, soția și dr. 
Petre Tonitza, fiul pictorului, 
academicieni, artiști plastici și 
alți oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost de față reprezen
tanți ai misiunilor diploma
tice din București.

Cursuri de ridicare 
a calificării pentru 

lucrătorii din G. A. S.

Intui suflă cu Ju
lie, izbește blocu
rile de gheață risi
pite pe țărm, fă- 
cîndu-le să scoată 
sunete aspre, me
talice. Blocuri «- i-

mense, întunecate sau străve
zii, în care dorm — ca-n niște 
roci milenare.,— copaci schele
tici, cu rădăcinile rupte. Ieri 
încă, țărmul acesta era pustiu 
și curat, acoperit doar de lu
ciul zăpezii. Cînd și-a modificat 
atît de straniu înfățișarea ?

— ...Totul s-a petrecut așa, 
pe neprevăzute, în mai puțin 
de o oră — îmi explică un tînăr

firav, cu ochi negri și obraji 
delicați, îmbrăcat într-o pufoai
că îmblănită care-i triplează 
statura.

...Sîntem pe un teritoriu în 
care modificările de priveliști 
se succed, de la o vreme, a- 
proape instantaneu, oferindu-ți 
dintr-o zi într-alta — uneori de 
la o oră la alta — neprevăzu
te fațete, extremele cele mai 
violent colorate. Dar schimbă
rile provocate de anotimp sau 
de ape (căci ne aflăm pe țăr
mul capriciosului Jiu) 
după cum se va vedea, 
mai mici.

Sîntem pe șantierul

sînt, 
cele

marii

centrale electrice de termofl- 
care de la Craiova, la sectorul 
baraj. (Baraj la o termocentra
lă ?1 Iată, așadar, din primul 
moment, un veritabil element 
de senzație... Senzațional — 
și totuși, nu prea. Simbol al 
hidrocentralelor — metaforă a 
muncii esențiale depuse aici — 
barajul esto necesar și unor 
astfel de centrale termice, ca să 
capteze apa care răcește tur- 
bogeneratoarele. Iar cînd avem 
de-a face cu o termocentrală 
de talia celei de la Craiova — 
una dintre cele mai mari u- 

nități producătoare de energie 
electrică și termică din țară
— construcția barajului însu
mează un imens volum de lu
crări).

De departe, din cîmp, în mi
rajul alb al zăpezii, construc
ția se vede suplă și lucitoare, 
dîndu-ți senzația că munca ce 
se depune acolo e elegantă, 
curată: o muncă de artă. Dar 
dună ce treci de cele două albe 
laboratoare care iau, oră de 
oră, pulsul betonului, notîndu-1 
pe valuri rotitoare de diagra
me ; după ce treci de plasa co- 
frajelor, în care se toarnă ca-n 
niște faguri gigantici betonul, 
și ajungi în zona de excavațil
— zona viitorului lac — peisa
jul se schimbă, devine drama-

tic, contradictoriu, plin de sur
prize. ‘Ești pe teritoriul unde 
viscolul cutreieră-n voie, unde 
nu există cărări, ci numai va
luri de noroi înghețat, unde 
blocurile de gheață risipite pe 
țărm — în. care dorm, ca-n 
niște roci milenare, copacii — 
sună sub vînt cu timbru de 
orgă.

Munca, aici, e prin excelen
ță o luptă. Echipele de exca- 
vatoriști, buldozeriști, mecanici 
de dragline sau macarale, sînt 
formații de șoc care se află în 
perpetuu asalt, sub 
cîtorva maiștri 
care, oricît te-ai zbate, nu 
izbuti nicicînd să vorbești. Sînt 
într-o continuă agitație, alear
gă de la un loc de luptă la al
tul, inițiind atacuri, schimbînd 
strategii, intervenind — dacă-i 
nevoie — cu umărul și cu bra
țul, în momente de cumpănă. 
Fiindcă oriel nd se pot ivi ne
prevăzute obstacole sau sur
prize — fiindcă așa e munca 
pe șantier...

Mi se relatează — ca ilustra
re — povestea ghețurilor risi
pite pe țărm.

...E o dimineață sticloasă, ge
rul arde și taie ca briciul, iar 
dinspre Jiu se aud vuiete, poc
nituri. Vin sloiurile! Deviat 
pentru a face loc lucrărilor de 
construcție, Jiul a fost obligat 
să facă o buclă gigantică, re-

venind la albia inițială abia 
după ce ocolește barajul și 
zona viitorului lac. Iar acolo, 
la capătul buclei, sînt 
poduri pe care circulă, 
sute de basculante, 
tînd oameni, utilaje, 
materiale... Și iată, 
ghețurilor e și mai
Crește un vuiet dinspre zarea 
ascunsă sub nori. Cineva anun
ță că o masă de gheață, o masă 
compactă, largă cît rîul și lun
gă de peste un kilometru, se 
apropie, tîrînd insule de iarbă 
uscată și arbori. Apele s-au 
umflat, presate de miile de 
tone de gheață; nivelul Jiului 
s-a ridicat cu aproape un me
tru, valurile se revarsă peste 
întinderi. Inginerii sună mobi
lizarea. Podurile sînt în pri
mejdie, s-ar putea să fie smul
se și tîrîte la vale. Cinci bul
dozere și cîteva sute de oameni 
se precipită într-acolo, gata de 
intervenție, dar brusc, un mi
nut mai tîrziu, în clipa cînd aș
teaptă cu încordare asaltul, se 
vestește că la celălalt capăt al 
buclei, acolo unde Jiul izbește 
cu îndoită putere în țărm, a- 
pele împinse de gheață au rupt, 
năvălesc spre baraj. Soluția in
ginerilor e rapidă — trei bul
dozere vor pleca urgent în
tr-acolo — dar mai există ceva, 
un „ce" care scapă comenzii, 
făcînd vocea să șovăie. Care

două 
zilnic, 

transpor- 
betoane, 
pocnetul 
puternic.

dintre buldozere sa iaca asta ?... 
Terenul e nesigur, primejdios, 
sub zăpadă sînt gropi și ochiuri 
de mîl, iar acest teren trebuie 
parcurs cu viteză, fiindcă fie
care secundă mărește primejdia, 
fiindcă apa poate inunda șan
tierul...

— Mă duc eu! 
. —- Și eu!

—- Și eu !
Sînt trei tineri. Paul Milita- 

iu, un băiat înalt, cu ochi al
baștri și veseli. Al doilea, Du
mitru F. Ilie, e brunet, slăbuț 
și domol, iar Iorgu Gîrgă, tova
rășul lor, n-are încă 20 de ani: 
pînă mai ieri a fost doar ajutor 
de buldozerist, și șantierul nu 
i-a remarcat nici o ispravă deo
sebită, îl știe doar ca pe-un 
suporter pasionat al echipei de 
fotbal.

— Porniți!
— O clipă1
Fratele lui Dumitru F. Ilie — 

care-i tot buldozerist, pe care-1 
cheamă tot Dumitru Ilie, 
care-i mai vîrstnic — s-a 
prins din mulțime, aleargă 
ingineri:

— E periculos... Dațl-mi 
să plec eu în locul lui irate- 
meu...

Dar cele trei buldozere au și

Trustul central Gostat a or
ganizat cursuri de completare 
a calificării muncitorilor per
manent cu practică și vechi
me în producție.

Primul curs, organizat la 
Crevedia, a fost absolvit de 
curînd de 100 de muncitori 
care au primit diploma de ca
lificare în meseriile de 
micultor pentru culturi 
țațe și avicultoc.

Acum, tot aici, 120 de 
citori urmează cursuri cu du
rata de 3 luni, pentru com
pletarea calificării. Ei se pre
gătesc pentru meseriile de a- 
vicultori, pepinieriști pomicoli 
și viticoli.

legu- 
for-

mun-

(Agerpres)

în ajutorul formafiilor 
artistice de la sate

ILIE PURCARU

(Continuare In pag. a IV-a)
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Laboranta Costin Aurelia de 
la laboratorul regional de. con
trol al semințelor din Timișoa
ra, face analiza probelor de 
semințe, trimise la gospodăriile 

colective. i

BACĂU (de la coresponden- 
tul nostru).

Înființarea colectivelor de în
drumare la fața locului a mun
cii cultural-educative ce se 
desfășoară la sate, constituie 
una din cele mai recente ini
țiative ale Comitetului regional 
pentru cultură și artă Bacău. 
Primul colectiv s-a deplasat în 
zilele de 17, 18 și 19 ianuarie 
în raionul Bacău. Membrii a- 
cestui colectiv de îndrumare au 
participat la activitatea unor 
cercuri de învățămînt agrozoo
tehnic, au condus repetițiile w 
nor formații artistice de ama
tori, au poposit la biblioteci, 
au asistat la desfășurarea unor 
spectacole etc. Sugestiile și în» 
drumările date cu prilejul aces’ 
tor deplasări au avut o etica» 
citate deosebită.
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Cartea

de literatură

politică

CAR

Editurile noastre desfășoară o 
ămplă activitate. Anul trecut s-au 
tipărit 3 400 titluri de cărți și bro
șuri în 60 de milioane do exem
plare. Anul acesta, anul sărbăto
ririi celei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării patriei, se anunță Cu o și 
mai bogată recoltă editorială.

Prezentând în pagina de fată 
cititorilor nOșhȚ cîtova din cărțile 
si broșurile existente actualmente 
în librării, ne-am gîndit că e nece
sar sări informăm succint ș5 despre 
viitoare apariții, despre unele din 
cele mai importante lucrări ce vor 
vedea lumina tiparului în 1964.

EDITURA PENTRU LITERA
TURĂ pregătește trei volume din 
opera lui Enrinescu precum și O 
serie de studii dedicate poetului, 
printre care „Viața lui Mîliaîl E- 
minescu”, monografie mult îmbo
gățită datorată acad. George Căli- 
nescu. Dintrro cupr^zătoarp .listă 
de romane noi, cităm.: . „Facerea 
lumii" de EUgeU dSWffTTțB *N- 
che de cuțit" de 
„Minerii” de Pop 
lăm. de asemenea, 
„Biblioteca pentru 
volume cuprinzând 
poeziei romînești 
populare.

EDITURA TINERETULUI a- 
nunță volumul de reportaje „Su
ceava” al lui Geo Bogza, romanul 
„Vara oltenilor" de D. R. Ponescu, 
un nou roman al lui V. Ein. Galați. 
Colecția „Oameni de scamă" va 
pune la îndemîna cititorilor bio
grafii ale lui T. L. Caragiale, dr. 
I. CantacuzinO, Emil Racoviță ș.a. 
Din cărțile cu caracter enciclope
die Amintim „Asaltul cosmosului" 
de D. Andreescu (volum bogat i- 
lustrst).

Printre lucrările de vaste pffi- 
Dori.fi nregătite de EDITURA A- 
CADEMIEI menționăm : Istoria 
Romiftiei (voi. HI și tVk Istoria 
jKÎndirii sociale și filozofice din 
Romînia, Tratatul dfe Istoria lim
bii remîne (vol. I). Istoria literatu
rii rofftîfte fvol B. Un s-olum de în- 
semnăute deosebită va fi și ampla 
moiin^refie colectivă elaborată sub 
îngrijirea Institutului de cercetări 
econom**’* „Economia Romîniei 
în cei 20 de ani de la eliberare”.

EDITURA ȘTIINȚIFICĂ , anun
ță lucrările: „Victoria deplină și 
definitivă a socialismului în R.P.R." 
de E. Huliră și FI. Balanțe, „Ni
cola© Titulescu și politica externă 
ă Romînfoi între anii 1933-1949" de 
L M. Oprea. „Ecoul internațional 
al luptelor din 1938” de A. Deac și 
G. Matei.

Acestea sînt desigur doar cîte- 
va din numeroasele „momente edi
toriale" ale anului. Primele volu
me destinate cititorilor, publicate 
în această perioadă, și-au ocupat 
de?a locul în bibliotecile publice 
sau în bibliotecile personale.

Cu această pagină invităm 
tinerii cititori la o călătorie în 
mea cărților.

GALINA

„Răp
SEREBREAKOVA

irea focului

Mihai Bcniuc» 
Simîon. Semnn- 

Vr^sălirea în 
toți” a cinci 

<» antologie a 
din anii puterii

pe 
lu-

Ce recomandat! tinerilor 
din ultimele cărți pe care 
16-âți citit ? — iată întrebarea 
cu care ne-am adresat telefo
nic, zilele acestea, unor cu* 
noscuți oameni de știință din 
țara noastră: acad. prof. MI
RON NICOLESCU, director al 
Institutului de matematică al 
Academiei R.P.R., acad. prof. 
EUGEN MACOVSCHI, direc
tor al Institutului de biochi
mie al Academiei R.P.R., dr. 
N. CAJAL — membru cores
pondent al Academiei R.P.R., 
director adjunct al Institutului 
dc Inframicrobiologie al Aca
demiei R.P.R. și dr. C. S. NI- 
COLAESCU-PLOPȘOR, mem
bru corespondent al Acade
miei R.P.R.

Spicuim din răspunsurile 
primite.

ACAD. PROF. MIRON NI
COLESCU :

Aș începe cu trei remarca
bile cărți a trei tineri cerce
tători din țara noastră în do
meniul matematicii. Dar nu vă 
speriați. Lucrările sînt utile 
nu numai matematicienilor, ci 
și studenților din institutele 
cu profil tehnic, precum și tu
turor acelora care se intere
sează de dezvoltarea științei ?i 
tehnicii contemporane în cele

Parisul celui de-fll V-lea de
ceniu al secolului trecut...

Un OM lucrează. Citește 
fără răgaz. Înaintea sa sg în
grămădesc cărți de economie, 
filozofie, memorii ale militan- 
țllor revoluției 
Franța, tabele 
file „albastre" . 
tutui britanic, 
destindere, se 
dramele lui Shakespeare, ro
manele lui Balzac. Analizează, 
Compară, trace concluzii și, 
vpoi, scrie,

omul este în mijlocul eve
nimentelor care zbuciumă în
treaga Europă, Parisul îi evo
că revoluția petrecută în urmă 
cu jumătate de veac. Istoria 
frământată a epocii îi deschide 
perspectivele viitorului. Este 
în mijlocul vremurilor sale, le 
analizează cu luciditatea pe 
care numai cunoașterea științi-

burgheze diil 
statistice, căr
ate 'parlamen- 
In dtipeie 
awwisi

într-un răstimp de aproape 
zece ani, am avut de multe ori 
prilejul să expun, în țața celor 
mai diverse categorii de oameni 
ai muncii, concepția marxist- 
leninistă despre religie, despre 
rolul ei reacționar în societate 
precum și politica partidului 
nostru față de religie

în cursul acestor expuneri, 
am observat interesul foarte viu 
cu care cei prezinți urmăreau 
problemele.

Acest interes este, desigur, 
cît se poate de firesc. Mai întîi, 
pentru că știința marxistrieni- 
nistă și-a cîștigat un respect u- 
nic în rîndul oamenilor muncii 
din țara noastră, întrucît ea. 
mai mult ca oricare alta, a 
contribuit la transformările re
voluționare prin care poporul 
nostru, sub conducerea partidu
lui, și'a croit un destin nou. 
'Apoi, pentru că astă2i, la noi, 
știința în general pătrunde tot 
mai mult în rîndul maselor

fică a forțelor motrice ale evo
luției sociale o poate dărui, 
din
trage învățăminte pentru des
fășurarea victorioasă a lupte
lor viitorului.

Pleacă de la Paris la Bruxel
les. Revine în orașul Comunei . 
odată cu izbucnirea revoluției 
din februarie 184^; il părăsește 
după revoluția din martie. Se 
stabilește vremelnic la Co
lonia, în Germania. Și in tot 
acest timp, furtunoasele eve
nimente confirmă în mod 
strălucit teoria sa revoluțio
nară.

Este OMUL a cărui uriașă 
personalitate stăpinește isto
ria de peste un secol și jumă
tate, a cărui clarviziune a 
străbătut victorioasă vremuri
le, ale cărui idei geniale și-au 
găsit pe deplin confirmarea in

insuccesele vremelnice

care,viață. Este cel despre 
unul dintre eroii cărții „Răpi
rea focului" a Galinei Sere- 
breakova, Johan Stook spu
nea : m-a ajutat ,,să mă orien- ; 
te? în viitoarea care a cuprins i 
Europa. In această chestiune 
s-ar fi rătăcit chiar, și .unul * 

"care cunoaște bine drumul... 
Cu-Marxian te poți rătăci".

3^y>oafe^nsuși titlul intere- 
sticlei,x$i<instructivei cărți „Ră
pirea focului" apărută în Edi
tura pentru Literatură Univer
sală este cel mai potrivit sim
bol al lui Karl Marx. Aseme
nea mitologicului Prometeu 
care, înfruntând mînia zeilor, 
a răpit focul pentru binele oa
menilor, Marx a înarmat ome
nirea cu singurul mijloc de 
a-și făuri fericirea. Și istoria 
zilelor noastre îi confirmă 
deplin învățămintele.

a șl în alți ani, în 
centrul preocupă
rilor Editurii poli
tice, va figura e- 

’jijj di tarea în limba 
romînă a operelor 
clasicilor mar- 

Xism-leninismului. Pînă în 
prezent au apărut 17 volume 
ale operelor lui K. Marx și F. 
Engels ; în acest an vor mai 
vedea lumina tiparului volu
mele 18, 19 și 20. Sînt în curs 
de tipărire Operele complete 
ale lui V. I. Lenin, din care au 
apărut pînă în prezent 22 de 
volume : în acest an vor mai 
fi editate volumele 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30 și.31.

An de an apar în editura 
noastră lucrări în care se dez
bat probleme ale vieții de 
partid, precum și acelea pri
vind sarcinile și activitatea de 
partid în diferite domenii ale 
construcției socialiste. în 1964 
sînt prevăzute să apară cărți 
care vor trata despre caracte
rul științific al politicii parti
dului nostru, munca organi
zatorică de partid, activitatea 
instructorilor de partid, mun
ca agitatorilor, sarcinile acti
vului obștesc al organelor lo- 

de partid ele. Și în acest 
an ne revin sarcini importan
te privind materialele desti
nate celor ce urmează diferite 
forme ale învățămîntulul de 
partid. Vom edita volume de 
lecții pentru cursurile serale 
de partid, pentru cercurile de 
studiere a Statutului P.M.R., 
și pentru cercurile de econo
mie concretă (industrială și a- 
grară)» broșuri în colecția 
„Probleme de bâză ale teoriei 
mărxist-leniniste“ etc.

Vom continua în 1964 să e- 
dităm lucrări de economie, 
istorie, filozofie și pe teme in
ternaționale. Din lucrările mai 
importante de istorie ce sînt 
prevăzute să apară anul aces
ta, semnalăm lucrările pe te
mele : din istoria presei mun
citorești socialiste, din istoria 
luptelor greviste, a organiza
țiilor de masă legale conduse 
de P.C.R. Din domeniul eco
nomiei vor apare lucrări pri
vind : dezvoltarea relațiilor de 
producție socialiste în etapa 
desăvîrșirii construcției socia
lismului, productivitatea mun
cii sociale în R.P.R., salariul 
real și creșterea nivelului de 
trai în R.P.R.; Lucrările de 
filozofie vor trata despre : 
voluția funcțiilor statului so
cialist în noua1 etapă a con
strucției Socialiste, știința — 
forță de producție, rolul social 
al artei, morala socialistă etc. 
Pe teme internaționale vor a- 
pare lucrări - privind relațiile 
externe ale Romîniei socialis
te, lupta R.P.R. pentru apăra
rea păcii, relațiile R.P.R. cu 
țările în curs de dezvoltare,

e-

comerțul mondial, petrolul în 
lumea de azi etc. Un număr 
important de lucrări vor apa
re traduse în limbile maghia
ră și germană, iar unele și în 
limbile sîrbă și ucraineană.

în editura noastră vor apa* 
rg, de asemenea, în 1964 ma
teriale de agitație vizuală : al
bume, pliante, afișe etc., nu
meroase lucrări de literatură 
politică de masă adresate oa
menilor muncii de la orașe și 
sate, materiale în ajutorul ac
tivității sindicatelor, precum 
și lucrări destinate tineretului.

De cîțiva ani funcționează 
în cadrul editurii noastre o 
redacție, care se ocupă de e- 
ditarea unor lucrări destinate 
în mod deosebit tineretului: 
culegeri de lecții pentru învă- 
țămîntul politic U.T.M., lu
crări în legătură cu diferite 
aspecte ale activității organi
zației revoluționare a tinere
tului, precum și lucrări care 
dezbat probleme ale educației 
comuniste a tinerei generații.

în 1964, în cadrul acestei 
redacții vor fi editate culegeri 
de lecții pentru învățămîntul 
politic U.T.M. : „în ajutorul 
celor care studiază Statutul. 
U.T.M." și pentru cei ce stu
diază în cercurile : „Curs poli
tic U.T.M." (orașe și sate) și 
„Să ne cunoaștem patria so
cialistă^ precum și o culege
re de lecții ce vor trata pro
bleme ale moralei socialiste. 
Este în pregătire o lucrare 
care va veni în sprijinul acti
vului larg al U.T.M., prezen- 
tînd experiența valoroasă a u- 
nor organizații U.T.M. în mun
ca politlcă-educativă. în spri
jinul activității de educare co
munistă se pregătește de ase
menea, o carte în care va fi 
evidențiat înaltul patriotism 
de care este animat tineretul 
nostru, felul în care această 
înaltă trăsătură a moralei co
muniste se manifestă în via
ța și activitatea de toate zile* 
le a tinerilor. O altă lucrare 
se va ocupa de astfel de pro
bleme care preocupă tineretul, 
cum sînt : tovărășia, prietenia, 
dragostea. Ținînd seama de 
părerea cititorilor care au pri
mit cu interes cartea „Știința 
— prietena noastră" apărută 
anul trecut, se va edita anul 
acesta un nou volum pe a- 
ceeași temă, volum care va 
trata alte probleme științifice 
și tehnice.

AL. ȘIPEKCO 
redactor șef la Editura politica

Cunoașterea filozofiei mar* 
xist-leniniste, a adevărului 
științific despre natură, viață, 
societate face parte din proce
sul complex al formării con
științei socialiste a oamenilor 
muncii din țara noastră.

însușirea filozofiei marxist* 
leniniste constituie un proces 
complex ce se realizează trep
tat. Lucrarea Materialismul 
dialectic și istoric — concepția 
despre lume a partidului mur- 
xist-leninist, de Mihail Cer
nea, înfățișează cititorului, în- 
tr-o formă accesibilă, tezele de 
bază ale materialismului filo
zofic marxist, ale dialecticii 
materialiste, ale materialis
mului istoric. Destinată celor 
care încep studiul sistematic 
al concepției generale despre 
lume a partidului revoluționar 
al clasei muncitoare, broșura 
răspunde cu succes unei sar
cini dificile — aceea de a co
munica, pe înțelesul unei mase 
largi de cititori, cunoștințe de 
bază privind obiectul filozo
fiei, partinitatea și rolul ei so
cial, de a explica intr-un spa
țiu reatrîna legile dialecticii și 
ale cunoașterii.

Capitolul întîi reușește să 
explice cititorului semnifica
ția unor termeni de bază ai 
filozofiei — materialism, Jdea- 
lism — să-i ofere o imagine 
asupra luptei permanente din
tre materialism și idealism în 
interpretarea lumii, luptă dusă 
în jurul problemei fundamen
tale a oricărei filozofii, aceea 
a raportului dintre materie și 
gîndire, dintre existență și 
conștiință. Probleme Ca : ma
terialitatea lumii, formele de 
mișcare ale materiei, materia 
și conștiința, sînt explicate pe 
baza unor referiri la dezvolta
rea naturii și societății, prin 
folosirea ca material ilustrativ 
a cuceririlor științei, neomi- 
t-îndu-se cele mai recente rea
lizări ale Științei și tehnicii, 
cum ar fi cucerirea spațiului 
cosmic.

Legile generale ale dezvoltă
rii sînt prezentate în lucrare 
concis, în prealabil cititorul 
fiind ajutat să înțeleagă în
săși noțiunea de lege. învăță
tura marxistă despre contra
dicții, despre trecerea de la o 
calitate veche, la una nouă, 
despre negarea negației este 
expusă pornindu-se de la e- 
xemple concrete ale dezvoltă
rii vieții sociale, de la modul 
în care partidul clasei munci
toare din țara noastră a apli
cat $i aplică legile dialecticii 
în procesul transformării so
cialiste a țării.

In lucrare își găsește locul

cuvenit concepția materialist- 
dialectică asupra cunoașterii, 
prezentată în opoziție cu con
cepțiile idealiste, agnostice. 
Posibilitatea cunoașterii pro
gresive a lumii și a legilor ei 
de dezvoltare, demonstrată de 
practica social-istorică a ome
nirii, este convingător argu
mentată.

Dintre problemele concep
ției materialiste asupra isto
riei, în broșură este mai întîi 
înfățișat obiectul materialis
mului istoric, apoi sînt lămu
rite noțiunile fundamentale 
ale materialismului istoric — 
mod de producție și formațiu
ne social-economică, este pus 
în lumină rolul ideilor înain
tate în dezvoltarea societății, 
în încheiere, autorul sublinia
ză însemnătatea deosebită a 
însușirii concepției marxist- 
leniniste despre lume de către 
fiecare om al muncii, concep
ție ce reprezintă o armă de 
neînvins în lupta pentru so
cialism și comunism. ,

Fiind o lucrare de proporții 
resirînse, destinată populari
zării bazelor materialismului 
dialectic și materialismului is
toric» autorul pune accentul 
pe explicare, pe transmiterea 
unor cunoștințe fundamentale, 
pe accesibilitate. Trebuie să 
consemnăm că autorul reușește 
în general să înfăptuiască a- 
ceste deziderate, evitînd ătît 
pericolul vulgarizării, al sim
plificării nepermise, cît și pe
ricolul utilizării unui limbaj 
mai greu accesibil. Expunerea 
problemelor este cursivă și 
chiar atrăgătoare, la aceasta 
contribuind și unele pasaje 
selectate cu grijă din lucrări
le unor reprezentanți de sea-, 
mă al filozofiei universale, sau 
textele spirituale repro'duse 
din operele unor scriitori. Era 
de dorit ca asemenea texte să 
fi fost reproduse și îh ultima 
parte a lucrării, iar referirile 
la gînditorii romînl să fi* fost 
mai numeroase. Am sugera 
autorului ca — la o nouă edi-* 
ție >— Să explice înțelesul fi
lozofic al unor termeni — cum 
ar fi, >de exemplu, noțiunea de 
negație.

în ansamblu, broșura Mate
rialismul dialectic și istoric — 
concepția despre lume a par
tidului marxist-leninist se în
fățișează ca o reușită și utilă 
lucrare de popularizare a no
țiunilor fundamentale ale fi
lozofiei marxist-leniniste.

NICOLAE GOGONEAȚA 
candidai în științe filozofice

L) țtyitura politică, București,

pe

despre cărțile lor
care-i simt tot mai puternic •- 
fectele binefăcătoare pretutin
deni : în uzine, pe ogoare, in 
apărarea sănătății, în viața de 
toate zilele.

«s

■i

Iată, deci, motivele principale 
care m-au determinat la redac-* 
tarea broșurii „Știință și reli
gie’ apărută recent în a doua 
ediție în Editura politică.

, Pe de altă parte, această bro* 
1 șură este și rodul experienței 

pe care am dobîndit-o, de-a lun
gul mai multor ani, în explica
rea pe înțelesul maselor a aces- 

i tui ,fenomen atit de complex — 
religia, în explicarea politicii 
partidului nostru față de ea.

„ȘTIINȚĂ ȘI RELIGIE'* și-a 
ocupat locul cu modestie în se
ria broșurilor alcătuind colecția 
probleme de bază ale marxism- 
leninismului. Sper și doresc ca, 
alături de celelalte broșuri din 
această colecție, să-i ajute pe 
cititori să-și însușească acel 
sistem de idei care luminează 
masele de pe întreaga suprafa
ță a globului pămîn.tesc în lupta 
pentru o viața fttâi bUnă.

AL. VALENTIN

O „dinastie44 
de mari

muzicieni
Deși intitulat ,,Johann Strauss 

și imperiul sferic al valsului", 
volumul lui G. Sbîrcea este 
de fapt o amplă monogra
fie a celor trei Strauss, care 
au surp rine în partiturile 
celebrelor lor valsuri, tot acel 
inefabil farmec al muzicii ză
mislite de poporul austriac.

Înainte de a face o analiză 
muzicală, o prezentare a opere
telor și valsurilor lui Strauss, 
grija principală a autorului 
este de a face cunoscute mase
lor de cititori, In imagini vii, 
pregnante, coordonatele epocii, 
ale vieții și creației compozi
torului. Intr-un limbaj sugestiv, 
plastic, muzicologul recompune 
imaginea Vlenei secolului tre
cut, mediul ei artistic, căile ce 
au dus la apariția fiecăreia din
tre operetele șl 
Johann Strauss.

Furat însă de 
literaturizare, G. 
glijează uneori amănuntele de 
analiză muzicologică care n-ar 
II îuCut decît să sporească ți
nuta științifică a monografiei 
închinată compozitorului în o- 
pera căruia a răsunat timp de 
peste o jumătate de secol „ar
gintul curat al bucuriei de via
ță și al veseliei".

valsurile

tendințe 
Sbîrcett

începuturile

imagine cotidiană la ștan
dul cu noutăți ele Ia Libră
ria noastră din Bulevardul

Magheru
Foto: AGERPRES

Ce ne recomandă:
mal diverse compartimente. 
Este vorba în primul rînd des
pre cartea tânărului conferen
țiar S. Marcus: „Lingvistica 
matematică" apărută in Edi
tura Didactică și Pedagogică 
— un amplu și interesant stu
diu științific (care-i poate pa
siona în aceeași măsură pe 
matematicieni cît și pe filo
logi) menit să contribuie la 
rezolvarea problemelor tradu
cerilor automate (notati de a- 
somenea faptul că această lu
crare este una din primele 
cărți de acest gen din litera
tura universală).

In al doilea rînd, cartea a 
cloi tineri . matematicieni — 
Corneliu Constantinescu și 
Aurel Cornea „Frontiera 
ideală a suprafețelor riema- 
niene" — o lucrare de sinteză 
științifică, care a apărut de 
altfel zilele acestea și în lim
ba germană într-o cunoscută 
editură europeană, iar în al 
treilea rînd, cartea unui alt

tânăr matematician, Sergiu 
Rudeanu, „Axiomele algebre- 
lor Boolene" ce cuprinde o se
rie de probleme de calcul de 
mare utilitate pentru oricare 
cercetător din domeniul tehni
cii, în domeniul mecanismelor 
automate.

Cu totul remarcabile mi s-au 
părut, de asemenea, două cu
legeri de articole filozofice, ce 
sintetizează cîteva dintre cele 
mai noi realizări ale cercetă
rii științifice — „Cibernetica" 
și „Dialectica materialistă — 
metodologia generală a știin
țelor particular e'1.

Dar în afara acestor lucrări 
de specialitate, aș mai reco
manda tinerilor mei cititori 
excelentele ediții din „Emines- 
cid* și „Creangă1' apărute în 
vremea din urmă, asupra că
rora trebuie să ne aplecăm 
mereu cu toții la orice vîrstă.

ACAD. PROF. EUGEN MA- 
COVSCHI:

Înainte de toate • carte de

specialitate interesantă pentru 
oricare student, cercetător sau 
pasionat de problemele biolo
giei : „Fiziopatologia lui Ful
ton".

Mi-au atras de asemenea a- 
tenția în săptămînile din urmă 
două cărți de popularizare a 
științei cu totul remarcabile 
„—451* Fahrenheit" a lui Ray 
Bradbury și celebra carte a 
lui Wells, „Războiul lumilor".

în sfîrșit, amatorii de muzi
că, iubitorii de artă, să nu 
uite că librăriile ne-au adus 
zilele acestea bucuria reîntâl
nirii cu un nou eseu de o 
mare forță artistică a lui Ro
main Rolland, închinat de as- 
tădată lui „Goethe și Beetho
ven".

DR. N. CAJAL 
membru corespondent al 
Academiei R.P.R. :

Am terminat zilele acestea 
cartea lui I. M. Ștefan și Dinu 
Moroianu, „Focul viu" — o in
teresantă trecere în revistă a

principalelor momente ale is
toriei științei și tehnicii romî
nești pe care ar trebui s-o ci
tească fiecare dintre tinerii 
noștri.

Editura Științifică și redac
ția științifică a Editurii Tine
retului ne-au mai pus la dis
poziție în ultimele zile o serie 
de lucrări de larg interes 
științific — printre care aș 
cita „Materia vie" a prof. I. 
Cotăescu, „Din istoria cunoaș
terii creierului" de V. Voicu- 
lescu și M. Steriadi.

In sfîrșit, aș dori cu acest 
prilej să amintesc tinerilor pa
sionați de problemele micro- 
viețuitoarelor, cartea de popu
larizare pe care am publicat-o 
recent în colaborare cu Radu 
Eftimovici sub titlul „Lttmea 
virusurilor" — o trecere în 
revistă a celor mai noi cerce
tări romînești și străine în do
meniul inframicrobiologie^

• MIRON NICOLESCU |
• EUGEN MACOVSKI |
• N. CAJAL |
• NICOIAESCU PLOPȘOR |

DR. C. S. NICOLAESCU- I 
PLOPȘOR ■
membru corespondent al Aca- ■ 
demiei R.P.R. :

Ca istoric aș vrea să atrag ■ 
atenția asupra a două lucrări g 
care nu ar trebui să lipsească ■ 
din biblioteca tinerilor : volu- ■ 
mele în curs de apariție „Isto- ■ 
ria Romîniei" — o largă ope- I 
ră de sinteză făurită de un ® 
colectiv format din cei mai ■ 
cunoscuți istorici al noștri, I 
precum și albumul „Tezaurul ■ 
de la Tomis" a unui colectiv ■ 
de arheologi care reușește să I 
prezinte, pe înțelesul maselor B 
largi de cititori, valoarea cu g 
totul deosebită a monumen- ■ 
telor de artă găsite în ultimii a 
ani in străvechiul oraș de pe ■ 
țărmul Mării Negret

teatrului
„...Școală de îndreptare a 

moravurilor" —cum îl numea 
Ion Heliade Rădulescu încă la 
începutul veacului trecut, tea
trul romînesc se bucură de o 
veche și frumoasă tradiție. De 
începuturile lui se leagă și 
primele texte dramatice romî
nești, îndeosebi comedii, Vo
deviluri și farse, mențîonabile 
prin caracterul lor protestatar, 
direct antifeudal, prin ținuta 
lor literară — de multe ori re
levantă. — prin folosirea lim
bii firești și bogate a poporu
lui. Oglindind cu ascuțime 
critică și satirică stările do 
lucruri ale vremii, textele dra
matice semnate de Costa- 
che Conachi, Gr. Asâchi, Ti- 
motei Cipariu, Costache Foca, 
Matei Millo, Heliade Radules
cu, Mihail Kogalniceanu, Con
stantin Negruzzi sau de mai 
puțin cunoscutul Ion Dumitres- 
cu-Movileanu, se înscriu în 
istoria literaturii noastre cu 
cinstea cărămizilor de început 
ale unui edificiu cultural me-

romînesc" ,
nit să joace un remarcabil rol 
în viața țării.

Cum spunea și alcătuitorul 
ediției, Tiberiu Avramescu: 
„Prin munca lor entuziastă, 
pionierii dramaturgiei romî
nești..., merită recunoștința ge
nerației de azi. Căci izbînzile 
teatrului și dramaturgiei noas
tre contemporane își au izvo
rul și în efortul modest al a- 
celora care, ostenind asupra 
filelor albe, au scris, la lumi
na plăpîndă a luminărilor, 
acum un secol și jumătate, 
primele replici în limba ro
mînă".

Firește, nu e locul acum, în 
aceste puține rînduri, să în
treprindem analiza lucrărilor 
cuprinse în binevenita Cule
gere. Dorința noastră a fost 
să semnalăm cu căldura cuve
nită, o carte prețioasă din care 
tînăra generație poate cunoa
ște tradiția și moștenirea noa
stră în domeniul literaturii 
dramatice.

Dori.fi


e curînd, la Comi
tetul orășenesc 
U.T.M. București 
a avut loc o con
sfătuire cu mai 
mulți secretari ai 

organizațiilor
U.T.M. din școli. Ea a prile
juit un rodnic schimb de ex
periență în legătură cu con

ținutul ciclurilor de conferin
țe, a contribuit la generaliza
rea celor mai eficace mijloa
ce de pregătire și prezentare 
ia temelor alese de elevi. Con
sfătuirea a subliniat încă o 
îdată rolul însemnat pe care 
i îl au ciclurile de conferințe 
în educarea politică a elevilor, 
în sprijinirea acestora pentru 
a cunoaște temeinic politica 
partidului nostru, sarcinile pe 
care partidul le-a pus în fata 
poporului în vederea desăvîr- 
șirii construcției socialiste în 
patria noastră. Lună de lună, 
peste 40 000 de elevi din șco
lile medii, tehnice și profesio
nale din Capitală audiază a- 
semenea conferințe, în multe 
locuri contribuind ei înșiși la 
pregătirea acestora.

în consfătuirea care a avut 
loc, s-a apreciat că anul aces
ta, față de anii trecuți, s-a 
manifestat mai multă grijă 
la stabilirea tematicilor ciclu
rilor de conferințe. De exem
plu, elevii grupului școlar pe- 
trol-chimie și-au stabilit pen
tru ciclul de conferințe temele: 
„Romînia pe drumul desăvîr- 
șirii construcției socialiste", 
„Munca, o chestiune de glorie 
și eroism", „Rolul școlilor pro
fesionale și tehnice în pregă
tirea cadrelor necesare econo
miei noastre socialiste" etc. 
Elevii școlilor medii și-au ma
nifestat dorința de a audia ex
puneri despre partid, despre 
trecutul său glorios de luptă, 
de a cunoaște mai bine poli
tica externă a partidului și 
guvernului nostru. Și exem
ple se mai pot da. Ele dove
desc că în cele mai multe din 
școlile orașului București a 
fost bine înțeles scopul pen
tru care au fost create ciclu
rile de conferințe — acela de 
a contribui la educarea poli
tică a elevilor — că temele

t

stabilite răspund în general 
acestui scop.

Paralel cu stabilirea teme
lor, în multe din școlile ora
șului București s-a acordat o 
mark atenție și modului de 
pregătire a acestora, găsin- 
du-se mijloace și forme de 
prezentare a lor care țin sea
mă de nivelul de pregătire și 
specificul vîrstei elevilor, ceea 
ce a făcut să crească eficacita
tea educativă a fiecărei teme 
expuse. Practica ne-a dovedit 
că expunerile cu cel mai mare 
ecou în rîndul elevilor au fost 
tocmai acelea la pregătirea 
cărora a participat un număr 
mare de elevi. Aceasta, pe de 
o parte, pentru că elevii s-au 
simțit direct răspunzători de

toate aceste materiale, tov. 
Braga i-a ajutat pe elevi să 
cunoască și mai bine realiză
rile obținute de poporul nos
tru, condus de partid, a făcut 
împreună cu ei o interesantă 
călătorie imaginară pe întreg 
cuprinsul patriei noastre so
cialiste. Și iată-i acum pe e- 
levi, în fața hărții R.P.R., vor
bind cu înflăcărare despre 
cum va arăta Romînia socia
listă în anul 1970.

Interesantă este și experien
ța elevilor claselor a X-a ale 
Școlii medii nr. 37 din Bucu
rești în tratarea temei referi
toare la educarea tineretului 
în spiritul concepției materia
liste despre viață și societate. 
Elevilor li s-a recomandat din

pregăti noi tema, să povestim 
cele ce am văzut pe unde am 
umblat ?

Și elevii, sub îndrumarea 
atentă a tovarășului profesor, 
s-au pregătit cu multă aten
ție. Au luat cuvîntul mulți e- 
levi, au citit din însemnările 
lor, și-au depănat amintirile, 
lectorului rămînîndu-i sar
cina să dirijeze discuțiile, să 
explice apoi, pornind de la e- 
xemplele aduse de elevi, po
litica partidului nostru de in
dustrializare socialistă a țării, 
de dezvoltare economică a 
tuturor regiunilor. Evident că 
efectul educativ al unei astfel 
de pregătiri a temei alese de 
elevi a fost mare.

Nu trebuie trasă de aici

xemple concrete, de fapte și 
întîmplări care l-au ajutat să 
lămurească, printre altele, de 
pildă, și ceea ce se înțelege 
prin adevărata colegialitate.

Este adevărat însă că nu în 
toate școlile din orașul Bucu
rești ciclul de conferințe se 
desfășoară la un nivel cores
punzător, într-o formă care să 
trezească interesul elevilor, 
să-i ajute să-și însușească noi 
cunoștințe politice.

Se manifestă în această pri
vință cîteva lipsuri pentru re
medierea cărora comitetul 
orășenesc U.T.M. a luat de pe 
acum o seamă de măsuri. în 
primul rînd, nu în toate școli
le a existat o bună orientare 
în stabilirea temelor pentru

CICLURILOR DL CONEEEUNJE
PEMRU ELEVI- COAIJim BNAE-

EORME AERACmE DE PRELEVARE
buna desfășurare a ciclului de 
conferințe, iar pe de altă par
te, pentru că au desfășurat în 
prealabil o interesantă muncă 
de studiu pentru pregătirea te
mei. La școala medie nr. 34, de 
pildă, elevii și-au ales ca te
mă realizările obținute de po
porul nostru în înfăptuirea 
Directivelor celui de-al III-lea 
Congres al partidului. Expu
nerea acestei teme a fost pre
gătită de tovarășul profesor 
Braga Constantin, director ad
junct. îndrumați de organi
zația U.T.M., o parte a elevi
lor, cu ajutorul tovarășului 
profesor, au pregătit planșe, 
grafice, fotomontaje, au adus 
hărți în sala în care urma să 
aibă loc expunerea. Folosind

vreme un material bibliogra
fic bogat, interesant, care a 
fost parcurs cu plăcere.

La Școala medie nr. 16, e- 
levii și-au ales, printre altele, 
și tema „Noi obiective indus
triale pe harta patriei". Ini
țial, un tovarăș profesor de 
geografie a fost rugat să pre
gătească expunerea. Mai mulți 
elevi au venit însă cu o idee 
pe care a susținut-o cu multă 
căldură și tovarășul profesor.

— în timpul vacanței, noi 
am fost în excursie prin țară. 
Am vizitat Oneștiul, Borzești 
și alte obiective industriale. 
Am făcut atunci numeroase 
fotografii, am făcut însemnări 
în jurnalul nostru. Ce-ar fi să 
folosim toate acestea pentru a

concluzia că expunerea pro
priu-zisă trebuie înlăturată. 
Sînt teme care nu pot fi tra
tate altfel. Problema este ca 
expunerea să fie făcută în așa 
fel îneît să capteze atenția e- 
levilor, să-i ajute să desprindă 
o seamă de învățăminte pen
tru activitatea lor practică. 
Elevii de la Școala medie nr. 
22, de pildă, au stabilit să au
dieze o conferință care să-i a- 
jute să înțeleagă mai bine ro
lul criticii și autocriticii în 
procesul muncii de educare 
comunistă a tinerei generații. 
Pregătind această temă, lec
torul s-a orientat bine discu- 
tînd în prealabil cu secretarul 
organizației U.T.M., cu diri- 
ginții, aducînd o seamă de e-

ciclurile de conferințe. Din a- 
ceastă pricină, au fost stabilite 
teme care puteau mai degrabă 
să facă obiectul unor alte ma
nifestări (despre „Grafica mi
litantă" și „Mașini electroni
ce" — la Școala medie nr. 16, 
despre „Cuceririle științei și 
tehnicii contemporane" — la 
Școala medie nr. 7 etc.). Fireș
te că acestea sînt tot atîtea 
teme interesante, dar ele pu
teau fi tratate mai degrabă 
într-o după-amiază cultural- 
științifică, răspunzîndu-se în 
felul acesta dorinței, interesu
lui elevilor. Spun aceasta de
oarece, după cum aminteam și 
la început, menirea ciclurilor 
de conferințe este de a trans
mite elevilor în primul rînd

cunoștințe politice ș. ideolo
gice.

în al doilea rînd, mai sînt 
școli în care, deși tematica 
conferințelor corespunde do
rinței tinerilor de a-și îmbo
găți cunoștințele politice, a- 
cestea sînt prezentate într-un 
asemenea mod îneît nu își a- 
ting deplin scopul propus. In 
unele școli conferințele sînt 
redactate într-un stil greoi, u- 
neori la un nivel greu accesi
bil elevilor, ele nu sînt exem
plificate cu fapte și întîmplări 
din viața colectivului res
pectiv.

Există toate condițiile ca a- 
ceste neajunsuri să fie reme
diate într-un timp cît se poa
te de scurt. Sînt, după cum 
am mai spus, numeroase or
ganizații U.T.M. din școli, 
mulți lectori care au de pe a- 
cum o bogată experiență. Da
toria noastră este de a face ca 
această experiență să devină 
un bun al tuturor, de a ajuta 
practic organizațiile U.T.M.. 
lectorii să asigure ciclurilor de 
conferințe un conținut bogat.

In scopul generalizării ex
perienței pozitive, al înarmă
rii lectorilor cu cunoștințe care 
să le dea posibilitatea de a a- 
sigura un conținut bogat ci
clului de conferințe, un rol 
important îl au consfătuirile 
cu lectorii. Dat fiind numărul 
mare de școli din fiecare ra
ion, noi am stabilit ca acestea 
să fie organizate separat cu 
lectorii din școlile medii, și 
separat cu cei din școlile pro
fesionale, tehnice și de uce- î 
nici. ■;

Se înțelege că munca de îm-! 
bogățire continuă a conținutu-1 
lui ciclurilor de conferințe, dea 
îmbunătățire a modului de [| 
prezentare a acestora, nu

Tinerii lăcătuși sudori Ion Telman și Ștefan lancu se numără 
printre evidențiații în întrecerea socialistă ai sectorului III 

montaj de la Uzinele „7 Noiembrie" din Craiova.
Foto: P. ORESTE

în cadrul „Colțului roșu" al 
gospodăriei agricole colective 
,.Viitorul" din comuna Smîr- 
dioasa, raionul Zimnicea, pe 
lîngă brigăzile artistice de

se j agitație, echipa de teatru, echi- 
rezuma numai la consfătuirile pele de dansuri, soliști etc., 

a luat ființă și o formație or
chestrală. Noua formație ar
tistică a fost înzestrată cu in
strumente noi, în valoare de 
peste 9 000 lei.

Printre tinerii colectiviști 
membri ai formației orches
trale se numără Nicu Radu,

amintite. Ea se va desfășura, 
în primul rînd, prin ajutorul 
practic dat de activiștii U.T.M. 
în fiecare școală în parte.

DUMITRU OLTEANU 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. București

Ionel Bădici, Petrică Neacșu, 
Gigei Stamate, Faune Văduva, 
Florian Mustață și alții. Ei au 
și pregătit un frumos concert- 
spectacol intitulat: „Cu cîn- 
tecul pe meleagurile raionu
lui !"....

Spectacolul a fost prezen
tat zilele acestea și în comuna 
Bragadiru din raion, fiind 
răsplătit de aplauzele celor 
peste 800 de colectiviști pre
zenți.

IONEL TRIFU 
profesor

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

DOI TINERI DANSAU
bine, peste tot el ar fi putut tine 
munca sa.

de 
de oameni sînt 
constructori de 
mamei, nu sînt 
alți tovarăși îi

um era și firesc, cazul tînărului Marin Paul-Dan, constructor 
la I.C.M. 3, a găsit ecou în rîndurile cititorilor, așa cum 
fiecare dată cînd un tînăr greșește — zeci, sute 
gata să-1 ajute pe tovarășul lor. Cei o sută de 
pe șantier, care au răspuns, primii, Ia sesizarea 
singurii. Prin intermediul redacției noastre, 
transmit lui Dan părerile și îndrumările lor.

„Am 19 ani, scrie, de pildă, tînăra Măniță Mariana, de la o întreprin
dere din raionul Tîrgoviște, am absolvit și eu școala profesională și, tînără 
fiind, mă gîndesc că un sfat bun poate să-i ajute lui Dan, să-1 facă să în
țeleagă frumusețea muncii sale. In ceea ce mă privește, eu îl îndemn să-i 
asculte pe tovarășii săi, pe oamenii mai în vîrstă, pe mama sa“.

Iată, sosite tot pe adresa lui Dan, și opiniile altor tovarăși.

ORICIND

Dacă stai să te gîndești, fiecare meserie frumoasă are și lucrurile ei 
neplăcute. In marchiza locomotivei, iarna, pe ger sau viscol, cu lopata de 
cărbuni în mînă, nu e chiar ca la mama sub plapumă. Pe tractor te arde 
soarele zdravăn, te biciuie vîntul, iar la ferma de oi rînești și bălegarul, nu 
te joci doar cu mieii... Lungu, Tripșa, Adochiței, au devenit eroi nu pen
tru că au știut să-și găsească o meserie „ușoară", ci pentru că și-au în
deplinit datoria acolo unde a fost nevoie de ei, oricîte greutăți au fost.

Tocmai în faptul acesta stă frumusețea meseriei: să știi că, învingînd 
greutățile, lași în urma ta un lucru pe care l-ai făcut cu propriile-ți mîini.

Fiindcă, la drept vorbind, nu meseriile în sine contează atît de mult. 
Nu pun la îndoială atracția spre o meserie a fiecăruia, dar eu cred, de 
pildă, că dacă Tripșa ar fi lucrat nu la oțelărie, ci în agricultură, și acolo el ar 
fi fost erou. Asta pentru că esențial la el este atitudinea lui față de muncă, 
esențial este modul cum dorește el să-și trăiască viața și, sînt sigur, oriunde 
s-ar fi aflat, el ar fi muncit la fel de 
fruntea sus cînd s-ar fi vorbit despre

A devenit o tradiție ca în 
școala noastră — Școala me
die nr. 22 „Gheorghe Lazăr“- 
București să se organizeze de 
două ori pe lună seri de cul
tură muzicală. în cadrul unui 
ciclu intitulat „Muzica de-a 
lungul veacurilor" elevii au 
făcut pînă acum o plăcută cu
noștință cu o parte din, mare
le repertoriu clasic prin lu
crări de Claudio Monte Verdi, 
Orlando di Lasso, 
Haydn, Rossini.

Continunînd 
manifestări de 
vineri seara în
vități, plină pînă la refuz, ele
vii școlii au audiat muzica 
plină de plasticitate și subtili
tate a lui Bach și Haendel, în 
interpretarea unui grup de 
artiști de la Filarmonica de 
stat „George Enescu“.

O arie din „Cantata cafelei" 
susținută de Marius Rintzler, 
concertul în la minor pentru 
vioară, în execuția violonistu
lui Mihai Constantinescu (la 
pian — Virgil Gheorghiu) pre-

Mozart,

acestor 
interes,

seria
mare
sala de festi-

cum și recitativul și aria „Non 
sa che sia dolore“ dintr-o can
tată a lui Bach interpretate 
cu multă căldură de soprana 
Emilia Petrescu, Nicolae Ra
dulescu și Alexandru Nicolae, 
au relevat încă o dată în fața 
elevilor frumoasele pagini mu
zicale din creația marelui com
pozitor german.

Cei prezenți în sală au în
cercat o deosebită emoție as- 
cultînd „Passacaglia" de Haen
del într-o frumoasă interpre
tare la pian a lui Cornel 
Gheorghiu. De asemenea, au 
fost îndelung aplaudați Emi
lia Petrescu pentru aria „Har
pa lui Jubal" și Marius Rint
zler pentru o arie din opera 
„Xerxes" de Haendel.

Artiștii Filarmonicii 
stat „George Enescu" ne-au 
oferit o plăcută și instructivă 
seară muzicală, contribuind 
la ridicarea nivelului nostru 
cultural.

GRECEA MARIANA 
elevă

activitate

1 Micii „artiști plastici 
atelierul de lucru... Un 
pect de la cercul de artă 
plastică al Casei pionierilor 

din Brașov
Foto : N. STELORIAN

Se adresează lui Dan un om trecut de 60 de ani, care poartă pe piept 
steluța de Erou al Muncii Socialiste — maistrul Gh. Bellu, din Ploiești.

Aș vrea să-i spun lui Dan următorul lucru : am văzut fotografiile de 
la adunarea în care s-a discutat despre faptele sale, fotografii în care el, 
tînăr de 18 ani, stătea cu fruntea aplecată ; de rușine, desigur. Am privit 
mult timp aceste fotografii și, gîndindu-mă la el, mă gîndeam și la mine. 
Am lucrat 45 de ani în rafinărie, am ieșit la pensie, dar am muncit în așa 
fel îneît n-am fost în situația asta. Ori de cîte ori s-a discutat despre cali
tatea mea de muncitor, niciodată n-am ajuns să-mi plec fruntea... Sfatul 
meu este ca Marin Paul-Dan, sau alții care se mai poartă ca el, să se 
gîndească la acest moment, neplăcut pentru oricare om, să trăiască, să 
muncească și să se poarte așa îneît oricînd să poată sta cu fruntea sus 
în fața tovarășilor.

Aș vrea să-i mai vorbesc lui Dan despre meserie. El spune așa : „mese
ria asta nu-i frumoasă", cealaltă „nu-mi place", alta „e grea...” Cînd am ci
tit părerile lui mă gîndeam la cîțiva dintre Eroii Muncii Socialiste, pe ca- 
re-i cunosc personal. Cine sînt ei ? Oameni foarte obișnuiți, dar cărora le-a 
fost dragă munca. Fiecare dintre ei cred că ar zîmbi auzind asemenea pă
reri despre meserie. Fiindcă Ștefan Lungu, de pildă, a devenit Erou al 
Muncii în marchiza unei locomotive ; Ștefan Tripșa — pe platforma unei 
oțelării; Gh. Adochiței — într-o fermă zootehnică.

Care dintre aceste meserii e... „ușoară" ?

Meșterul Mihai Popescu lucrează la blocul 9 de pe noua arteră a ma
gistralei Nord-Sud. După propria-i expresie, a albit pe șantiere: sînt 55 
de ani de cînd e muncitor constructor.

— De mai bine de o jumătate de secol cutreer țara cu găleata de var 
și cu bidineaua. Meseria am învățat-o de la tata, zugrav și el, un om care 
ținea foarte mult la lucrul care ieșea din mina sa. „Noi facem artă, îmi 
zicea. Să-ți placă lucrul frumos și să nu faci lucru de mîntuială, orice ți 
s-ar întîmpla"... Am ascultat sfatul acesta.

Anul 1964 este ultimul an pe care tovarășul Mihai Popescu îl stă pe 
șantier. Trebuia să iasă la pensie mai devreme, dar nu l-a lăsat 
inima. în 1962 începuseră niște lucrări pe Giulești, („Cum era să plec ?“, 
zice). In 1963 s-a început partea nouă a magistralei Mărășești și, iar n-a 
„putut" să plece, parcă-i dădea ceva ghes să fie și el acolo.

— Cu o lună înainte de 30 decembrie s-au și mutat aci locatari, pove
stește bătrînul meșter. Fot să mă bucur, nu ? Vii, găsești locul gol sau niște 
vechituri, și pleci lăsîind un colț de oraș cu blocuri de 9 etaje... Intr-o 
zi m-am dus și eu de curiozitate să văd ce zic oamenii despre ce-am lucrat 
noi aci, la Mărășești. Deschid o ușă și... înăuntru doi tineri dansau. N-aveau 
muzică, își cîntau ei doi ; nu-și aduseseră lucrurile, dar ei dansau. Ca să-și 
justifice bucuria, mi-au arătat pereții frumoși, culorile acelea odihnitoare, 
totul foarte plăcut. Chiar fără lucruri camera era atît de frumoasă îneît să 
îndemne la veselie, la dans.

„Camera asta eu am lucrat-o“, le-am spus și am ieșit sfios ca un înce
pător în meserie, care e lăudat prima dată. 'Cred că nici cea mai frumoasă 
apreciere nu m-ar fi bucurat atîta, cum m-a bucurat dansul fericit al celor 
doi, mulțumirea lor, la care am contribuit și eu. Coborînd scara, mă gîn
deam că în ultimii doi ani am lucrat la nu mai puțin de 500 asemenea apar
tamente...

Povestesc acestea pentru Dan, care — ca și mine — e tot zugrav vop-

£

Aspect de la vernisajul expoziției retrospective de grafică militantă „N. Tonitza

e linia preocupări
lor generale de a-i 
ajuta pe tineri să-și 
formeze educația 
estetică, se înscrie 
și organizarea unor 
cursuri metodice

de învățare a dansului modern. 
Unele' organizații U.T.M. din 
regiunea Iași au acumulat pînă 
acum o bună experiență în des
fășurarea activității acestor 
cercuri. Cum au procedat și 
cum procedează concret aceste 
organizații ?

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Iași, cu ajutorul organizațiilor 
U.T.M. de la Operă, a organi
zat la Casa tineretului cîteva 
manifestări instructive cu tema : 
„Să învățăm să dansăm corect", 
„Să învățăm dansul modern", 
„Muzica și dansul de-a lungul 
istoriei", „Să ne îmbrăcăm și 
să dansăm corect". In cadrul 
ultimei acțiuni, actorii utemiști 
de la Operă, în colaborare cu 
tinerele muncitoare de la Fa
brica de confecții au organizat 
instructive demonstrații practi
ce. După această acțiune pre
gătitoare, s-a trecut la organi
zarea primului cerc de dansuri 
moderne. Considering — și pe 
bună dreptate — Casa tineretu
lui ca centru de îndrumare me-
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todică pentru toate organizațiile 
U.T.M. din Iași, comitetul oră
șenesc U.T.M. a hotărît să or
ganizeze aici primul cerc de 
dans modern. Cu sprijinul 
maestrului de balet, Teodor Va- 
silescu, de la Ansamblul C. C. 
al U.T.M., au fost pregătiți con
ducătorii pentru viitoarele 
cercuri. Apoi tinerii din între
prinderi și instituții au luat 
parte la „lecția" propriu-zisă. 
Cei prezenți au ascultat expu
nerile intitulate : „Scurt istoric 
al apariției și dezvoltării dan
sului", „Dansurile de bal din se
colele trecute", „Dansurile mo
derne". Pe parcursul expunerii, 
actorii de la Opera de stat din 
Iași exemplificau practic cum 
se dansează corect și cum mai 
dansează unii tineri denaturat. 
Pe urmă, toți cei prezenți au 
coborît în sala de dans a Casei 
tineretului unde au învățat să 
danseze.

In prezent, numărul cercu
rilor de dans modern din Iași 
a crescut la 17. Acestea func
ționează în școli medii, tehni
ce și de meserii, la fabricile de 
tricotaje „Moldova", „Țesătu
ra", „Fabrica de confecții", „A- 
telierul de reparat material ru
lant". Fiecare cerc este condus 
de un instructor care este actor

a 
ti-

la operă sau profesor de sport. 
Programul cercurilor — în ge
neral asemănător — se desfă
șoară de două ori pe săptămînă. 
In fața tinerilor ■— în total pes
te 1 500 — sînt prezentate ex
puneri interesante despre dan
suri în ordinea cronologică a 
apariției lor. O reuniune, de 
pildă, e dedicată valsului, alta 
dansului modern romînesc 
„Hop-șa". După expunere, cu 
ajutorul magnetofonului, 
discurilor sau orchestrelor, 
nerii învață să danseze.

Astfel de ceicuri au fost crea
te și în alte localități din regi
unea noastră. De pildă, în co
lectivele tinerilor de la Fabrica 
de rulmenți, Fabrica de confec
ții, Complexul școlar din Bîrlad, 
la Casa tineretului din Vaslui, 
la Huși, la Pașcani. Sînt însă 
prea tinere pentru a putea vor
bi mai pe larg despre experien
ța lor.

Aceasta nu înseamnă însă că 
noi am făcut tot ce se putea în 
această privință E necesar ca 
atît din partea comitetului re
gional U.T.M., și, mai ales, a 
comitetelor orășenești și raio
nale U.T.M. să se manifeste o 
atenție continuă privind desfă
șurarea activității în aceste 
cercuri, în așa iei îneît ea să

devină folositoare fiecărui tî
năr. Se mai întîinplă ca din cau
za unor deficiențe de organiza
re, tinerii să nu primească în 
aceste cercuri învățămintele pe 
care le așteptau. Astfel, la Fa
brica de tricotaje „Moldova" 
vin multe fete și puțini băieți; 
Ia Atelierul de reparat material 
rulant, invers. Și în timp ce cî
teva perechi învață, majoritatea 
tinerilor rămîn spectatori. La 
Fabrica „Țesătura" și la Fabri
ca de confecții 
U.T.M.
rilor la cercurile de dans pe 
seama instructorilor. Firește că 
asemenea lipsuri trebuie cît 
mai grabnic înlăturate. Urmă- 

îndeplinirea propriilor 
trebui să 
învățării 
In felul

organizațiile
lasă mobilizarea tine-

rind 
noastre măsuri, va 
imprimăm acțiunii 
dansului continuitate, 
acesta, vom reuși să sporim ex
periența în mai buna predare a 
lecțiilor de dans modern pentru 
a îndeplini cum se cuvine una 
din sarcinile ce ne revin în a- 
ceastă direcție, a educației es
tetice a tineretului.

AUREL RADU
secretar al Comitetului regional

U.T.M. Iași

A sosit pe adresa lui Dan o invitație. II invită în casa ei cu mulți copii, 
Floarea Tecuceanu o bătrînică cu fața brăzdată adînc de cutele anilor, croi- 
torească la Fabrica de confecții și tricotaje-București. Citind despre purtarea 
lui Dan dînsa a dat dojenitor din cap.

— Transmiteți-i lui Dan că eu am șapte copii și-o înțeleg foarte bine pe 
mama lui, care e nemulțumită de faptul că el nu muncește. Eu am șapte 
copii, nu unul. Cind mi-a murit soțul, acum 13 ani, cel mai mare copil era 
mai mic cu un an decît vîrsta pe care o are acum Dan, iar cel mai mic 
n-avea decît 3 ani. Nu-i ușor să crești singură atîția copii, și dacă ei nu m-ar 
fi înțeles, dacă nu mi-ar fi ascultat sfaturile, nu m-aș fi descurcat.

Spre bucuria mea însă, toți muncesc, au îndrăgit munca ; patru dintre 
ei sînt muncitori, unul e student, unul e ucenic, altul e salariat pe un șan
tier. Ce bucurie mai mare poate fi pentru o mamă decît să știe că are ase
menea copii ?

II invit pe Dan într-o duminică la noi acasă. Locuim pe strada Drumul 
Serii, nr. 28. Aproape în fiecare săptămînă se adună la mine toți copiii, cei 
căsătoriți vin cu soții lor, cu copiii lor. Vreau să vadă ce bucurie ne-a adus 
nouă faptul că toți muncim.

Tot o invitație a primit Dan și din partea tînărului Nuntaru Constantin, 
muncitor la secția reparații vagoane a Uzinelor Grivița roșie.

— Aș vrea să discut cu el ca unul care, într-o vreme, am gîndit și eu 
la fel. Nu-mi prea plăcea să muncesc și-mi găseam o mie de scuze ca să nu 
mă țin de treabă. Ca și pe el, tovarășii nu m-au lăsat să continui pe calea 
asta, m-au criticat, s-au ținut de capul meu și azi sînt elev în clasa a Xl-a 
la liceu, cîștig bine, mi-am format o familie. Am îndrăgit munca și cred că 
aproape nu există linie de tren în țară pe care să nu circule vagoane la 
care să nu fi lucrat și eu.

Mă recomand singur : Andrei Manole, lăcătuș la secția montaj a Ate
lierelor „9 Mai"-București.

Eu am o vorbă : „De la zece mii în sus !“. Mulți tovarăși știu vorba 
asta a mea, vreau să i-o spun și lui Dan. Cînd am învățat meserie, la ca- 
zangeria Uzinelor „Vulcan", un inginer discuta mereu cu noi și de foarte 
multe ori ne îndemna să privim coloșii care se construiau acolo, ne îndemna 
ca din peisajul acela impresionant să punem ceva și în inimile noastre, să 
creștem în forță pe măsura acelor coloși. Ne îndemna adică să pretindem de 
la noi înșine, să ne cerem în viață numai lucruri mari, fapte mari, să dis
prețuim fleacurile, viața ușurică.

Eram un puști încă, dar stî-nd acolo mă uitam la un cazan care cîntărea 
vreo 10 000 de kilograme. Mă gîndeam cum l-aș putea ridica în spate, dacă 
ar fi să devin un om așa cum zicea inginerul.

Nu că-mi propuneam eu să iau în spinare un astfel de cazan, dar mi-am 
zis atunci ca în viață să nu duc decît sarcini grele... să nu mă las copleșit 
de nimic, să mă dovedesc tare în orice situație. „De la 10 000 în sus !“. Am 
lucrat de atunci în diferite locuri (7 ani am fost montor pe mari șantiere), 
am dat nu numai de bine, m-am lovit și de greu. De fiecare dată îmi ziceam 
însă : „Andrei, frate, de la zece mii în sus !". Și niciodată nu m-am dat 
bătut.

Dar tu, Dane ? N-ai putea ?
...De la zece mii în sus, tinere constructor !



’Arfe oare vreo însemnătate 
cunoașterea profundă și mul
tilaterală a fenomenelor bio
logice pentru dezvoltarea teh
nicii ? Cu alte cuvinte : studiul 
viețuitoarelor, al evoluției lor 
pe scara animală, analiza în
sușirilor lor fundamentale și 
altele de aceeași categorie pre
zintă oare vreun interes pen
tru fizicieni, chimiști sau in
gineri ?

Problema este veche, însă 
rezolvarea ei nu a fost posi
bilă decît în zilele noastre.

Nu mai constituie de multă 
vreme un secret faptul că li
liacul -acel mamifer zburător 
al căirui aspect amintește pe 
cel al unui șoarece înaripat —. 
are însușirea de a localiza la 
distanță și în plin zbor, în con
diții de obscuritate, un obiect 
avînd infimele dimensiuni da 
cîteva zecimi de milimetru. 
După cum este cunoscută pro
prietatea pe care o are șarpele 
cu clopoței de a reacționa 
prompt la razele infraroșii, 
raze pentru a căror recepțio

O tradiție 
a uzinei 
noastre

(Urmare, .din pag. I)

rfe'a'•— prezența. tinerilor la 
cursuri. Dar nu numai atît. Un 
accent deosebit punem pe însu
șirea temeinică de către toți 
tinerii a cunoștințelor care se 
predau aici. O metodă care a 
dat rezultate bune în această 
privință este ținerea unei legă
turi permanente de către orga
nizațiile U.T.M. cu lectorii, 
care ne informează asupra fe
lului cum își iau tinerii notițe, 
cum studiază bibliografia reco
mandată. Ținem de asemenea, 
legătura și cu maiștrii care ne 
informează în ce măsură tine
rii pun în practică cele învă
țate la cursuri. Aceasta ne aju
tă să intervenim ori de cîte ori 
se ivesc anumite neajunsuri. 
Așa, de pildă, recent, organi
zația U.T.M. de la sectorul de 
turnătorie a analizat felul cum 
se pregătesc la cursuri tinerii 
din acest sector. (S-a arătat, de 
pțldă, că unii tineri nu luau 
notițe, nu studiau cătțile teh
nice indicate). în urma critici
lor aduse ei au înțeles că teh
nica nu se însușește ,»dm me
morie" și acum acordă mai 
multă atenție pregătirii lor la 
cursuri. La fel a procedat și 
organizația U.T.M. din sectorul 
mecanică cînd a constatat că 
frecvența unor tineri era ne
satisfăcătoare.

■Comitetul' U.T.M. în colabo
rare cu comitetul sindicatului a 
inițiat și alte acțiuni. în uzina 
noastră se bucură de mult 
succes „decadele** organizate pe 
meserii („decada turnătorului", 
„decada matrițerului", „decada 
sculerului", „decada montato- 
rului" etc). Timp de 10 zile — 
pentru meseria respectivă —• 
sînt inițiate în fiecare zi dife
rite acțiuni prin care se popu
larizează noutățile în meserie, 
se generalizează metodele 
muncitorilor fruntași, se fac 
demonstrații practice. In fie
care lună se organizează o ast
fel de decadă. Recent a avut 
loc „decada proiectantului*, iar 
în perioada următoare se va 
desfășura decada controlorului 
de calitate, a muncitorului de 
întreținere, a maistrului etc. 
Organizația U.T.M. se îngrijeș
te ca la aceste acțiuni — prin 
care se transmite experiența 
înaintată — să ia parte toți 
tinerii.

Uzina „Semănătoarea* și-a 
făcut o tradiție din îndeplinirea 
angajamentelor luate în între
cere. La aceasta a contribuit șl 
tineretul uzinei. Vrem ca anul 
acesta, în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării 
patrei, să dezvoltăm și mai 
mult această tradiție, sa mun
cim în așa fel îneît să putem 
spune cu mîndrie : „Cuvîntul 
dat a fost respectat".

(Urmare din pag. I) 

pornit, cu Dumitru F. Ilie — 
mezinul, în frunte, pierzîndu-se 
cu viteză sub zare, zburînd 
peste terenul înșelător și pri
mejdios, spre un loc și mai pri
mejdios...

Apa a și prins să intre în in
cinta construcției... Din nou — 
dar la o tensiune sporită — 
bătălia cu clipele. Cele trei 
buldozere , mușcă pămînlul, 
smulg pietre, le împing spre 
spărtura pe unde năvălește pu
hoiul, și mișcarea se repetă, de 
zece, de o sută de ori, pînă 
cînd Paul, Dumitru și lorgu 
nu-și mai simt deloc mlinile 
încleștate pe manete, pînă cînd 
țărmul rupt, pe care zac blocuri 
de gheață, e refăcut și întărit 
ca un zid. Anele îl izbesc a- 
cuin în zadar.

Șantier...
Astfel de întîinplăii oamenii 

le relatează laconic, mirați că 
le acorzi importanță și dispuși 
să ie expedieze în cîteva vor
be. Ei consideră etapa aceasta 
— etapa construcției — cu sim
plitate, nezgomolos, înflăcă- 
rîndu-se doar atunci cînd Vor
besc despre viitor, 'despre acea 
clipă de încununare a operei 
cînd vor înfige, pe culmea con
strucției încheiate, steagul vic
toriei :

— Cînd va fi gala, o să fie o 
frumusețe — îmi spune același 
t7năr firav, cu ochi negri și o- 

nate organismul omenesc nu 
posedă vreun organ de simț, 
sau de a deosebi diferențe de 
temperatură de ordinul unei 
miimi de grad. Și este de-a 
dreptul uimitor modul în care 
organismele vii, în generai, și 
corpul omenesc în special, își 
autoreglează funcțiunile lor 
fundamentale.

ionica și imitarea
naturii vii

Este greu să epuizezi — fie 
chiar și în principiu — șirul 
nesfirșit de exemple care de
monstrează uriașa varietate de 
însușiri cu care sînt înzestrate 
viețuitoarele.

Abia în ultimii ani a fost 
însă dovedit experimental fap
tul că studierea amănunțită a 
unor însușiri ale organismelor 
vii, a suportului lor material, 
și construirea •— pe -acest fun
dament —, a Unor dispozitive 
tehnice, deschide perspective 
•nebănuite în calea dezvoltării 
științei și tehnicii.

Cu asemenea probleme se 
ocupă o nouă ramură a ciber

Pe pîrtia de la Poiana Brașov
Foto: V. ORZA

Scurtarea termenelor de execuție
(Urmare din pag. 1)

ANGAJAMENT

• să dea în exploatare 
cel deal doilea grup 
electrogen de 1OOOOO 
KW, cu 3 zile înainte de 
termen ;
• șantierul de construc

ții să realizeze o econo
mie la prețul de cost de 
160 000 lei;
• șantierul de monta] 

sa obțină ia lucrările pla
nificate o economie de 
500 000 lei;

• întreprinderea de ex
ploatare să reducă consu
mul specific de combusti
bil conventional cu 5

btaji de ficați, care mi-a arătat 
ghețării de pe țărm — mais
trul Costache Dumitrescu. — 
Acolo, sus, pe coama baraju
lui, se va cățăra o șosăa... Țăr
mul lacului va ii împodobit cu 
arbori decorativi; va fi și un 
debarcader, și un ștrand...

Zhnbește. Stă cu mîinile în 
buzunare și capul gol, cu pă
rul fluturîndu-i în vînt. N-ai 
zice că-i după o noapte de 
trudă.

— Nu! — se apără el — eu 
n-am făcut mai nimic...

...El n-a iacul decît ca, îm
preună cu un alt tînăr meșter, 
Ion Pater, să schițeze planul u- 
nei bătălii în care fiecare clipă 
trebuia calculată minuțios, fie
care mișcare trebuia stabilită 
definitiv,- cu răspundere, fiind
că bătălia — o dală declanșată 
— nu mai admitea reveniri a- 
supra planului de atac, iar ori
ce greșeală de calcul ar fi a- 
vut grave urmări. Și, odată 
schițat, acest plan de atac, el și 
meșterul Pater au rămas o 
noapte întreagă, în plin cînip, 
sub o ploaie torențiala, ca să 
supravegheze executarea.

O macara care transporta 
benele de beton spre cofrajul 
barajului, înțepenind, din pri
cina unei manevre greșite, cu 
Uriașu-i braț de otel proptit în- 
lr-un mal, trebuia readusă la 
poziția inițială, și operația a- 
ceastă era extrem de compli
cată și grea. Trebuia exclusă 
definitiv surpriza unei răstur

neticii — bionica, și realizările 
înregistrate într-o perioadă de 
timp relativ scurtă pe acest tă- 
rîm nu fac decît să-i sublinie
ze însemnătatea.

Să luăm — ca exemplu — 
unul dintre domeniile de acti
vitate ale bionicii: crearea u- 
nor sisteme de recunoaștere 
automată. Și, din acesta, să 
desprindem una dintre soluții
le eficace găsite pe baza stu
dierii... faunei marine.

Studiind o vietate marină — 
denumita Limulus polyphemus

• De la o vleta&e mari
nă — la dispozitive elec
tronice • Rinichi, inimă 
artificiale și alte proteze 
umane funcționale • Prin
cipiul glrotronului împru
mutat de la o... muscă.

— oamenii de știință i-au des
coperit o însușire unică : ochii 
săi au proprietatea de a accen
tua contrastul dintre conturul 
Obiectului văzut și fundalul pe 
care acesta este proiectat. O- 
chii viețuitoarei au fost „des
compuși0 în părțile lor com

grame pe kWh produs, 
iar consumul propriu de 
energie electrică să-1 
micșoreze cu 0,5 la sută, 
economisind la prețul de 
cost 2 000 000 lei.

Pînă la 23 August să 
realizeze:
• șantierul de construc

ții 150 000 lei economii 
la prețul de cost;

• șantierul de montaj 
300 000 lei economii su
plimentare la lucrările 
planificate ;

o întreprinderea de ex
ploatare 1 300 000 lei 
economii prin reducerea 
consumului de combusti
bil și a consumului pro
priu de energie electrică.

nări a mașinii (surpriza care 
n-ar fi fost o „surpriză", ma
caraua aflîndu-se într-un echi
libru cu totul instabil, pe mar
ginea unei uriașe gropi de fun
dație), fiindcă răsturnarea ar 
fi provocat grave avarii: brațul 
macaralei ar fi putut dărîma, în 
cădere, fie cofrajul unde se 
turna beton, fie motopompa 
care evacua, din incinta con
strucției, apa de infiltrație a 
izvoarelor subterane. Și nu se 
putea opri nici turnarea, fiind
că betonul n-ar mai face priză, 
și nici motopompa, fiindcă apa 
ar fi pătruns la betoane. S-a 
încercat redresarea macaralei 
printr-un sistem savant de le
gături, niște cabluri înnodate 
și răsucite ca veritabile noduri 
marinărești, dar două dintre 
ele, cedînd, măriseră primejdia 
răsturnării, și deci a avariilor. 
Carol Ilieș, tînăr mecanic, șeful 
unei echipe de reparații, evi
dențiat în întrecere încă de pe 
vremea cînd lucra la Bicaz și 
Borzești, și Dobre Constantin, 
trecut și el prin școala marilor 
șantiere, s-au arătat gata, la 
propunerea meșterilor, să sal
veze situația. S-au urcat pe ma
caraua aflată la un pas de pră
pastie, și acolo, sus, într-o po
ziție dintre cele mai incomode, 
în sctîșnetul vechilor cabluri 
care cedau tot mai mult, au îm
pletit legăturile noi, fixîndu-le 
în clamele de oțel. Operația a 
durat o noapte întreagă, sub o 

ponente, pînă la cele mai mici 
amănunte „constructive". A- 
poi, s-a pornit pe calea „recon- 
stituirii“ unor dispozitive e- 
lectronice simplificate — ca
pabile să imite ochiul viu — 
folosite apoi în camera video- 
captoare de televiziune sau în 
obținerea unor imagini mai 
clare la fotografiile aeriene.

Interesantul fenomen descris 
constituie o exemplificare — 
în linii mari — a felului în 
care se lucrează în bionică: 
mai întîi se studiază caracte

risticile sistemelor biologice și, 
apoi, sînt create sisteme teh
nice analoage. Asemenea e- 
xemple sînt numeroase.

Este cunoscut, de pilda, fap
tul că există boli ale inimii în 
care contracțiile mușchiului 
cardiac nu se produc în rit
mul și cu intensitatea lor nor
mală. Pe baza studiului apro
fundat al fiziologiei cordului 
normal, a fost realizat un sti
mulator autonom al activității 
inimii. Introdus în cavitatea 
toracică a bolnavului, acesta 
conduce ritmul contracțiilor 
inimii timp de 3—5 ani. Și 
dacă ținem seama de faptul că

PE SCURT

s 
p 
o 
p
T

în turneul interna
țional de șah de la 
Reykj avik (I slanda) 
conduce marele ma
estru sovietic Mihail 
Tal cu 4 puncte din 
tot atîtea posibile, 
în cea de-a patra 
rundă, Tal l-a învins 
într-o spectaculoasă 
partidă de atac, pe 
marele maestru iu
goslav Zvetozar Gli- 
gorici. Fosta campi
oană mondială Nona 
Gaprindășvili, care 
participă din nou la 
un turneu masculin, 
ocupă locul 5 cu 1,5 
puncte și o partidă 
întreruptă în poziție 
avantajoasă. De re
marcat că Nona Ga- 
prindașvili a făcut 
remiză cu marele 
maestru Olafsson.

Continulndu-și tur
neul în țările Africii, 
formația cehoslova
că de fotbal Spartak 
Praga-Sokolovo a ju
cat la Conakry cu 
reprezentativa Gui
neei. Victoria a re
venit gazdelor cu 
scorul de 2--—1 

. (o—1).

Disputat la Budc- 
jovicc, meciul de 
tenis de masă din
tre echipele femini
ne ale R. S. Ceho
slovace si Angliei 
s-a terminat cu re
zultatul de j—i în 
favoarea jucătoare
lor cehoslovace. în 
mod deosebit s-a re
marcat tînara cam
pioană Luzova, care 
a învins cu 2—1 
(19—21 ; 26—24 ;
21—ii) pe Diana 
Rowe, și cu același 
scor (14—21; 21—7; 
21—17) pe Shannon.

Duminică, 26 ia
nuarie se va desfă
șura la Moscova re
turul fiualei pentru 
Cupa Europei la box 
între selecționatele 
U.R.S.S. și R. P. Po
lone. Primul meci 
desfășurat la Varșo
via a fost egal, 5—5. 
Dar, de data aceas
ta, echipa sovietică 
cu 5 campioni euro
peni (Bîstrov, Gri
goriev, Stepașkin, 
Tamulis și Popen- 
cenko), pornește mare 
favorită.

ploaie torențială, amestecata eu 
ninsoare și vînt.

...Seara s-a lăsat Iarăși, pe 
nesimțite. Plec de pe șantier cu 
un „GAZ", împreună cu mește
rul Dumitrescu. Oprim pe un 
dîmb, coborîm și privim îna
poi. O galaxie de lumini plă- 
pînde, tremurătoare, joacă în 
aer, clipesc, ca un morse de foc 
(oare cine-i înțelege limbajul ?) 
acolo, jos, la baraj, în valea 
concavă ca un cer răsturnat. 
Și în mijlocul acestui ocean de 
semnale si stele, undeva, greu 
de fixat de la această distantă, 
o macara ne care numai el, 
tînărul meșter, o vede. 11 văd 
atent. Concentrat spre punctul 
acela : oare totul e-n regulă ?

Totul e-n regulă ! Să mergem.
Oprim în oraș, în fata unuia 

dintre noile blocuri de pe Ca
lea Unirii. Meșterul mă invită 
să urc, 11 însoțesc. Sînt curios. 
Pe șantier, cineva mi-a șoptit 
că tînărul meșter ar fi, în ore
le libere, pictor. Si sînt nerăb
dător să văd ce pictează. în o- 
rele libere, un om care mun
cește din greu, zi de zi, într-un 
decor agitat, plin de neprevă
zute obstacole și surprize. Sînt 
nerăbdător să văd ce compen
sație de liniște și frumos își ia 
acest om, după orele de încleș
tare ale zilei.

...In camera sa, pe un șeva
let, o pînză în lucru care în
fățișează... da, ați ghicit: un 
colț al marelui șantier, 

bolile aparatului cardio-vascu- 
lar reprezintă astăzi principa
la cauză de deces în lume, a- 
tunci însemnătatea unor ase
menea realizări ne apare in 
adevărata ei lumină.

Crearea unor modele ana
loage după organismul uman a 
mers atît de departe în zilele 
noastre, incit putem vorbi as
tăzi despre crearea unor ade
vărate proteze funcționale. 
Practic, ele imita un anumit 
proces fiziologic. Deși încă de
parte de a atinge perfecțiunea, 
asemenea aparate — de felul 
celui pentru circulația artifi
cială a sîngelui sau rinichiului 
artificial — înlocuiesc cu suc
ces, pe o perioadă de timp li
mitată, funcțiunile inimii sau 
ale rinichiului.

Numeroase alte realizări vor
besc despre varietatea preocu
părilor bionicei. Principiul gi- 
rotronului —- aptirat înzestrat 
cu un diapazon, care înregis
trează schimbările de presiu
ne aerodinamică, cu care sint 
prevăzute rachetele — a fost 
„împrumutat" de la muscă. 
Scarabeului îi „datorează0 a- 
vioanele moderne, indicatoare 
de viteză. Schema de funcțio
nare a ochiului omenesc se re
găsește în evaluatorul de dis
tanță al rachetelor cosmice.

Exemplele de mai sus sînt 
departe dc a epuiza temele de 
cercetare sau realizările din 
domeniul bionicei. Ele grăiesc 
însă în mod elocvent despre 
perspectivele care se deschid 
în fața acestei noi ramuri ale 
ciberneticii — bionica.

AD. TĂNĂSESCU

♦ Institutul de fizică atomică J
țdin Capitală. în fotografie : J 
4 camera de comandă a ciclo-« 
| tronului. t
♦ Foto: AGERPRES ♦
♦ _ •

NOUTĂȚI 
OLIMPICE

• La cea de-a 9-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă de 
la Innsbruck, sportivii romîni vor participa la întrecerile de 
schi, cu ștafeta 4 X 10 km bărbați, biatlon, bob și hochei pe 
gheață. Selecționata de hochei, din care fac parte printre alții 
Ionescu, Csaka, frații Szabo, Pană, Ioanovici, Florescu a plecat 
în Austria. Hocheiștii romîni, în drum spre Innsbruck, se vor 
opri în orașul Kitzbuehl unde vor susține sîmbătă un meci de 
antrenament. La 28 ianuarie, echipa noastră va întîlni repre
zentativa S.U.A., în meci de baraj, pentru desemnarea echipei 
participante la grupa A. Componența echipajelor de bob se află 
la Innsbruck de mai multe zile. Pe pîrtia de la Igls ei au efec
tuat primele coborîri de antrenament. Schiorii fondiști vor pleca 
în Austria sîmbătă.

• Intr-un interviu acordat reprezentanților presei, președin
tele Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de iarnă, dr. 
Drimmel, ministrul învățământului din Austria, a declarat: 
„Din toată inima noi urăm succes tuturor sportivilor care se 
vor întrece în Jocurile Olimpice. Pregătirile pentru „Olimpiada 
Albă" s-au terminat. Avînd în vedere iarna fără zăpadă, a fost 
nevoie de un efort deosebit. Ajutorul plin de abnegație al locu
itorilor Innsbruck-ului a dat posibilitatea pregătirii la timp a 
pîrtiilor de schi și bob. Toate întrecerile se vor desfășura după 
programul stabilit, indiferent de capriciile vremii".

In încheiere, dr. Drimmel, a spus: „Tinerii sportivi partici
pant la Jocurile Olimpice trebuie să fie însuflețiți de idealurile 
nobile ale prieteniei sportive, ale înțelegerii internaționale re
ciproce și să năzuiască spre realizarea lor".

FLACĂRA OLIMPICĂ 

A FOST APRINSĂ

• Flacăra olimpică, ce va arde la Innsbruck în timpul 
Jocurilor Olimpice de iarnă, a fost aprinsă miercuri în arena 
din Olimpia, străveche localitate din Grecia, leagănul Jocurilor 
Olimpice. La ceremonie au asistat reprezentanți ai Comitetului 
Internațional olimpic, viceprimarul orașului Innsbruck, dr. P. 
Benfelder, și persoane oficiale din Grecia. Potrivit tradiției, ti
nere grecoaice au aprins făclia de la razele soarelui, cu ajutorul 
unei oglinzi puternice. Apoi flacăra a fost pusă într-o amforă și 
a fost purtată de ștafete pînă la Atena. De aici un avion spe
cial va duce flacăra olimpică la Innsbruck.

(Agerpres)

Privește înapoi cu mînie : 
rulează la Patria (9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21), București 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), înfrățirea între popoare 
(11.15; 14,45; 17,15; 19.45), Gri- 
vița (10; 12.30; 16; 18,30; 21), 
Melodia (9,45; 12; 14,30; 16,45; 
19; 21,15); Podul: rulează la

Premiul Finresci la Festivalul internațional al filmului de la Cannes 1983

Viața 
sportivă

O producție a studiourilor 
engleze

Scenariul: David Storey 
Regia : Lindsay Angerson

Cu Richard Harris, Ra
chel Roberts, Alan Badel, 
William Harnell

Republica (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21); Qivitoq : rulează la 
Festival (9.45; 12; 14.15; 16,30; 
18,45; 21), Excelsior (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30); Magazin
film : rulează la Carpați (10; 
12; 14; 16); Capitol (10: 12: 14; 
16,15; 18.30: 20,30); Placido: 
rulează la Feroviar (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Floreas-

ca (16; 18,15; 20,30); Pisica de 
mare : rulează la Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Bucegi 
(10; 12; 14; 16; 18; 20), Miorița 
(10; 12; 15; 17; 19; 21); Medi
camentul care ucide : rulează 
la Central (9.30; 13; 16,30; 20). 
Aurora (9,45; 13.15; 16,45;
20.15) , Modern (9.30; 13; 16,30;
20); Elena din Troia : rulează 
la Lumina (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21); Moby Dick : 
rulează la Union (15,45; 18;
20.15) ; Program pentru copii:
Doina (10) ; Tudor : rulează la 
Doina (11,30; 16.15; 19,30). Pro
gresul (15,30; 19); împărăția 
oglinzilor strîmbc — în țara 
Canibalilor — sport nr. 6 1963: 
Timpuri Noi (10-17; 19; 21);
Jurnalul Antici Frank : rulea
ză la Ciulești (9,30; 12.15: 15: 
17,45; 20,30), Dacia (9,30; 12: 15; 
17.45; 20.30), Tomis (9,30;
12,15; 15; 17,45; 20,30) ; A dis
părut o navă : rulează la Cul
tural (16; 18,15; 20,30) ; Nu i loc 
pentru al treilea: rulează la

Lucrările Adunării generale 
a Academiei R. P. Romîne

Joi au continuat lucrările Adu
nării generale a Academiei R. P. 
Romine.

La discuțiile asupra dării de sea
mă privind activitatea Academiei 
R. P. Romîne pe anul 1963 și a 
proiectului de plan pe anul 1964 au 
luat cuvîntul academicienii : Horia 
Hulubei, Al. Codarcea, Vasile Ma- 
linschi, C. D. Nenițescti, Grigore 
Benetato, Gh. Ionescu-Sisești, Gh. 
Mihoc, Tudor Vianu. Emil Pop, 
Duiliu Marcu. Vasile Rășcanu, 
Grigore Obrejan, Miron Nicolescu, 
Nicolae Gh. Lupu, Caius Iacob, 
Constantinescu Gherasim, Alice 
Săvulescu, Remus Răduleț, Șt. S.

Semnarea planului pentru aplicarea acordului 
de colaborare culturală și științifică 
între R. P. Romînă și R. P. Chineză 

pe anii 1964—1965
între 20—23 ianuarie au avut loc 

la București tratativele culturale 
între R. P. Romînă și R. P. Chi* 
neză. în urma tratativelor, care 
s-au desfășurat în spiritul cola
borării tovărășești și al înțelegerii 
reciproce, la Ministerul Afacerilor 
Externe a fost semnat planul pen
tru aplicarea acordului de colabo
rare culturală și științifică între 
R P. Romînă și R. P. Chineză pe 
anii 1964—1965.

Planul prevede dezvoltarea pe 
mai departe a colaborării în do
meniul științei, învățământului, cul
turii, artei, radioteleviziunii, spor
tului. Se vor face schimburi de de
legații culturale, de scriitori, an

Primirea de căfre vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, Gogu Rădulescu, 

a ambasadorului Republicii Arabe Unite 
la București

Joi 23 ianuarie 1964, vicepre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al Republicii Populare 
Romîne, Gogu Rădulescu, a 
primit în audiență de prezen

TELEG
Cu prilejul celei de-a 16-a ani* 

versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Populară Un
gară, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, a 
trimis ministrului afacerilor externe 
al R. P. Ungare, Peter Jânos, o te-

Buzești (15; 17.45; 20,30); Cu 
toții acasă : rulează la Unirea 
(15,30; 18; 20,30), Vitan (15,30; 
18; 20,30) ; Ei cuceresc cerul: 
rulează la Flacăra (16; 18; 20); 
Gol printre lupi: rulează la 
Munca (16; 18,15; 20,30); Cava
lerul Pardaillan: rulează la 
Popular (10,30; 16; 18,15;
20.30) . Drumul Serii (11; 14,15; 
16,30; 18,45; 21); Agatha, lasă- 
te de crime !: rulează la Arta 
(16: 18,15; 20,30); Arhiva se
cretă de pe Elba : rulează la 
Moșilor (16; 18,15; 20,30); Uci
gașul plătit : rulează la Cos
mos (16; 18; 20); Ah, acest ti
neret ! : rulează la Cotroceni 
(16; 18,15; 20,30); Pompierul 
atomic: rulează la Crîngași 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30); Uci
gașul și fata : rulează la Vii
torul (16; 18,15; 20,30), Pacea 
(16,18; 20); Tinerii: rulează la 
Colentina (14; 16; 18; 20); Mis
terele Parisului: rulează la 
Volga (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) ; A treia repriză : rulea

Nicolau și Martin Bercovici, Boris 
Cazaca, Demostene Botez, Simian 
Oeriu, Corneliu Penescu. membri 
corespondenți ai Academiei R, P. 
Romîne.

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei R. P. Ro
mîne.

Adunarea generală a adoptat în 
unanimitate darea de seamă privind 
activitatea Academiei R. P. Romî
ne pe anul 1963 și planul de 
muncă pe anul 1964,

Lucrările Adunării generale a 
Academiei R. P. Romîne continuă.

(Agerpres)

sambluri și grupuri artistice, ex
poziții. cadre didactice, se vor tra
duce opere din literatura celor 
două țări, se vor efectua schimburi 
de materiale din sectorul radiotele
viziunii, vor avea loc schimburi 
de delegații sportive.

Din partea romînă planul a fost 
semnat de Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, iar din partea R. P. Chineze 
de Siu Gien-guo, ambasadorul 
R. P. Chineze la București.

După semnare, șefii celor două 
delegații au rostit scurte cuvîntări.

Cu ocazia semnării planului, 
Pompiliu Macovei a oferit o masa 
în cinstea delegației R. P. Chineze.

tare pe noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
Republicii Arabe Unite la 
București, Mohamed Fahmy 
Hamad.

RAMĂ
legramă prin eve-I felicită cordial 
și îi urează noi succese în activi- 
tatea consacrată dezvoltării conti
nue a relațiilor de prietenie și co
laborare frățească dintre țările 
noastre, spre binele ambelor po
poare. al cauzei socialismului și 
păcii în lumea întreagă.

ză la Luceafărul (16; 18,15;
20.30) ; Parașutiștii: rulează la 
Flamura (10; 12,30; 15,30: 18;
20.30) , Lira (15; 17; 19; 20,45), 
Ferentari (15,45; 18; 20,15); Tu 
ești minunată: rulează la A- 
desgo (15; 17; 19; 21); Seara 
prietenilor filmului: rulează 
la Carpați (19).

TELEVIZIUNE

VINERI 24 IANUARIE 1964

18,30 : Universitatea tehnică la 
televiziune ; 19,00 : Jurnalul tele
viziunii ; 19,10 : Emisiune pentru 
tineretul școlar; 1940 : Unul plus 
un cvartet. Program de muzică u- 
șoară ; 20,00 : Săptămîna ; 21,00 : 
Emisiune de artă plastică ; 21,20 : 
Muzică populară romînească. în 
încheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.



24 Ianuarie
X 

începuturi 
Și 
continuări

...I se reproșase cîndua co
moditatea. Recunoștea că, o- 
rășean, asocia instantaneu: 
sat = noroi. Ziua cînd venise 
pentru prima dată la Cotul 
Văii, era parcă anume aleasă 
să-i confirme vechile gînduri : 
zi sură, pîcloasă, de noiem
brie. Dispensarul arăta și el 
mohorît, neîngrijit. Nici oa
menii nu i se păruseră din 
cale afară de primitori tână
rului medic. Și totuși aveau 
atâta nevoie de cunoștințele, 
de pregătirea lui...

A rămas tulburat.
Cu o floare nu se face pri

măvară 7 Exact, dar și contra
riul este adevărat: o singură 
zi întunecată nu înseamnă 
incă viața.

Doctorul Eugen Subțirică a 
putut să constate, după ce și-a 
luat munca în primire, coor
donatele reale ale satului. In 
timpul scurt de cînd se află 
el acolo, satul Cotul Văii a 
fost electrificat. Cu sprijinul 
organelor locale clădirea dis
pensarului a suferit o reno
vare substanțială. Doctorul 
și soția lui — ea medic pedi
atru — s-au instalat într-o casă 
curată, „cu miros plăcut, de 
pîine caldă" după expresia 
lui. Au început să practice 
medicina printre oamenii pe 
al Căror obraz citeau stimă, 
încredere, prietenie. Au înce
put să primească noile dotări 
ale dispensarului: microscoa- 
pe, trusă pentru analize de 
laborator, un aparataj tehni- 
co-medical cu care se poate 
face față la un nivel onorabil.

Au început...
Iar alte lucruri, de mult in

trate în obișnuință, le-au con
tinuat. Doctorul Subțirică are 
două pasiuni intelectuale. Pri
ma : fotografiile de artă. Pei
sajele dobrogene, de o frumu
sețe cu totul aparte, le-a fi
xat in multe imagini surprin
se cu un ochi sensibilizat. A 
doua: bibliofilia, Nu-și poa
te stăpîni tentația de a 
cumpăra o ediție reușită, deși 
uneori mai are textul în cî- 
teva alte ediții, la care ține 
tot atât de mult. La Cotul 
Văii, biblioteca iui personală 
sporește mereu.

— Cînd ma întîlnesc cu co
legii mei, tineri medici răs- 
pîndiți prin șatefo.^. ..rșfonului 
Negru Vodă — spune, dr. Sub
țirică — am bucuria să ob
serv că fiecare dintre noi a 
devenit Un om care~și iubește 
locul de muncă, întâlnirile 
sînt frecvente $i interesante : 
pe marginea cite unui caz 
medical cunoscut în practică 
se încing discuții aprinse des
pre terapeutica aplicată. Ide
alul nostru este șă fim stă- 
pîni nu numai pe ansamblul 
problemelor circumscripției 
noastre sanitare, ci sa cunoaș
tem amănunțit și reacțiile in
dividuale ale organismului lâ 
tratamentul aplicat: or. r>en- 
tru a ajunge la aceasta este 
nevoie de continuitate în 
muncă. Hotărît. un medic tre
buie să aibă stabilitate.

Puțin jenat, fer induse pro
babil de viziuni idilice, doc
torul mărturisește că satul 
Cotul Văii nu i se mai pare 
de fel lipsit de frumusețe. 
Cînd s-au țesut oare aceste le
gături sufletești, mărturisite 
acum, dar atât de brutal ne
gate într-o zi ploioasă de no
iembrie, la început 2

Poate atunci cînd a consta
tat că părinții încep să-și în
grijească copiii după indica
țiile broșurilor recomandate 
de el;1

Poate cînd a simțit, cu in
tensitate, liniștea atentă din 
sala unde colectiviștii ti as- 
cultă conferințele de popu
larizare a științei:

Poate cînd utemiștii s-au 
strîns în jurul propagandistu
lui lor, doctorul, și i-au mai 
adresat sumedenie de între
bări, pentru că țin să-și cu
noască intr-adevăr patria:

Ori, poate cînd pelicula fo
tografici a surprins noile lu
mini ale satului, vizibile în 
orice anotimp.

Totul a apărut, firesc, trep
tat, cu timpul.

Dar în foarte scurt timp.

A 

învățătoare 
in satul natal

S-a văzut șl din celelalte 
prezentări: tinerii Intelectuali 
din satele dobrogene nu sînt 
lerlțl de greutăți de diferite 
categorii; Intr-un moment sau 
altul aceste greutăți pot să 
pară de netrecut. Dar nu-s.

Ce-a mai plîns Maria Ghioc 
în primele zile după ce și-a 
luat în primire munca de în
vățătoare, în satul Gîrliclu, pe 
malul bălții! Motivul: neîn
crederea unor mame. Veneu, 
adică, la școală, și 1 se adre
sau cu răceală, întrebînd așa. 
de-a dreptul:

— N-aș putea da copilul la 
clasa altei învățătoare? Dum
neata prea ești tînără.

Bineînțeles, nu le arăta ni
mic din ce simțea: refuza doar 
politicos. Dar durerea aceea, 
nedreptatea aceea, a născut o 
ambiție sănătosă. Evoluția 
copiilor a fost elocventă.. După 
puțină vreme, aceleași mame 
au venit din nou să ceară 
scuze învățătoarei.

Acum acestea sînt amintiri. 
De patru ani, Mafia Ghioc lu
crează în comuna ei natală, 
Clobanu, din raionul Hîrșova. 
E directoarea adjunctă a șco
lii de 8 ani, cu 20 de clase. 
Greutățile de care are parte 
sînt de altă natură: mai sînt 
cadre insuficient calificate. Se 
înțelege eă de la absolventa 
școlii pedagogice ele așteaptă 
îndrumări competente. Maria 
Ghioc urmărește metodele de 
predare la clasele respective, 
organizează consilii pedago
gice, tine lecții deschise, ajută 
la pregătirea altora.

Faptul că trăiește în comu
na natală nu este un amănunt 
oarecare. Maria Ghioc își cu
noaște bine toți consătenii și e 
la rîndul ei cunoscută de toți. 
A munci în mijlocul lor ri
dică propria-i responsabilitate, 
dîndu-i în același timp putința 
să intervină mai eficace cînd 
și unde este nevoie de această 
intervenție. Iată un exemplu. 
O fetiță, foarte înzestrată pen
tru învățătură, a venit neagră 
de supărare, să 1 se plîngâ: pă
rinții nu vor s-o dea la școală 
mâi departe. învățoarea s-a 
dus să vorbească cu aceștia. 
La replica tatălui „îl ajung 7 
clase, mai încolo tot n-o să se 
mai descurce" a știut cum să-1 
ia (firea omului îi era cunos
cută) și i-a obținut Învoirea să - 
lase fetița să se prezinte la 
examen: întrTo doară. DjsjQn iî 
cum era de așteptat, candidata 
a trecut strălucit probele: 
acum e în clasa a X-a, va 
merge mai departe.

Cu alți părinți care privesc 
cu superficialitate viitorul de 
cetățeni al copiilor lor, mul- 
țumindu-se să se știe „ascul
tați în casă-' învățătoarea stă 
îndelung de vorbă în lectorate 
anume întocmite.

— Ce să învăț, tovarășă Ma
ria? Mulți tineri și-au ales 
drumul în viață la îndemnul 
Ci: au urcat, la volanul traeto- 
rului, au devenit tehnicieni 
agricoli, au ajuns cadre cali
ficate ale agriculturii socia
liste.

Cunoscând ce poate și ce 
știe fiecare tînăr colectivist în 
parte, secretarul comitetului 
comunal U.T.M, — aceeași Ma
ria Ghioc — reușește să dea 
curs înclinațiilor artistice în 
organizarea unor manifestări 
culturale deosebit de atractive. 
Serile de poezie au teme ho- 
tărîte la sugestii venite din 
mijlocul tinerilor. Brigada de 
agitație repurtează mare suc
ces cu un program intitulat 
„Ciobanul de la Ciobanu" — o 
cronică vioaie a satului: de la 
figura ciobanulul-ctlt'or, la sec
torul zootehnic al gospodăriei 
colective — astăzi» Pentru săr
bătoarea majoratului, un mon
taj literar a pus față în față 
sărbătoriții cu uriașele înfăp
tuiri ale țării : „De-o vîrstă cu 
tinerii".

Timpul nu bate pe loc pen
tru nimeni; dar oamenii suie în 
șeaua timpului, înaintînd cu 
ei. învățătoarea nu face ex
cepție. Intenția ei este să ur
meze institutul. Cînd spune 
acest lucru are atîta hotărâre, 
îneît interlocutorului îi^ de
vine limpede: peste cîțiva ani 
proiectul va fi realitate.

„Trei ani“

-scurt metraj-
Vi se pare ciudat ca o 

nouă lecție la cursul agro
tehnic să fie precedată de 
vizionarea diafilmului „80 de 
zile în jurul Pămîntului" ? In
ginerul Edmond Pauletto, a- 
gronomul colectivei din Fîn- 
tînele nu este de aceeași pă
rere. Și are dreptate.

Proiecțiile la epidiascop in
struiesc, destină și educă. In 
bogata colecție de filme, cele 
științifice fac bună casă cu 
cele artistice. Cursurile s-ar 
putea desfășura și în absența 
lor, dar cu ele, totul devine 
mai plăcut și mai interesant: 
cursanți și profesor, toți sînt 
de acord asupra acestui 
punct.

Inginerul Edmond Pauletto 
este foarte tînăr (nici 24 de 
ani) și totuși are o vechime 
în cîmpul muncii de trei ani, 
petrecuți toți la G.A.C. Fîn- 
tînele. Trei ani in care s-au 
petrecut multe, foarte multe 
lucruri de interes general și 
particular. Nu e lipsită de 
semnificație enumerarea cî- 
torva dintre ele — și ne pare 
rău că nu putem înșirui și 
data „exactă" a evenimentu
lui. Așadar, iată un documen
tar :

— Instalarea noului agro
nom. Confuzia pricinuită de 
aerul său derutat și lipsa de 
orientare în noul mediu sînt 
luate drept orgoliu.

—- Aplicarea pe teren a pri
melor dispoziții ale ingineru
lui.

— Însingurarea lui și rezer
va celorlalți formează un cerc 
vicios.

— în sat se Instalează lu
mină electrică.

— Agronomul, cu sprijinul 
consiliului de conducere a 
gospodăriei, inițiază loturi ex
perimentale .

— Primul prieten sincer șt 
definitiv cîștigat în Fîntînele, 
omvi cu mare experiență de 
viată alături de care pășește 
inginerul: tovarășul Ion Nica, 
președintele gospodăriei.

— Inaugurarea unui Sediu 
al căminului cultural și des
chiderea cinematografului.

Pe unul din loturile de
monstrative, tăvălugitul gri
ului după semănat a dat re
zultate surprinzător de bune, 
adică cele scontate de ingi
ner : 270 ka de grîu mai mult 
la hectar.

— Tinerii din Fîntînele se 
conving că agronomul, de
parte de a fi ursuz" ți dornic' 
de singurătate, este un om 
foarte atrăgător. Succesul 
mare al concursului de șah 
organizat de el, iarna, pe un 
viscol cumplit.

— Are loc deschiderea ca- 
i sei-laborator. destinată cerce- 
! tarilor agrotehnice, și înzes

trată de gospodăria colectivă 
cu două microscoape și alte 
aparataje, planșe etc.

— Demonstrația pe 60 de 
ha (din 1400) a avantajului 
semănatului griului în cruce 
aduce diferențe de pînă la 500 
kg în plus la ha.

— Cursurile agrotehnice 
predate de tovarășul agro
nom se bucură de o frecven
ță tot mai mare.

— Inginerul e solicitat să 
scrie la postul utemist de con
trol. Părerea sa — negativă 
— despre freze „Cicero" și 
pantalonii înguști de 17 cm. 
singurele lucruri cu care X, Y 
s-ău întors de la oraș, are ră
sunet între posibilii imitatori

— Duminica, pe trotuarul 
(nou 1) al străzii principale, o- 
rășeanul remarcă îmbrăcă
mintea îngrijită, frumoasă, 
modernă, a colectiviștilor.

— Tinerii fredonează șla
găre de muzică ușoară, fapt 
necunoscut la Fîntînele cu 
trei ani în urmă.

— Atras de dinamica dez
voltării plantelor și de stu
diul anumitor procese fiziolo
gice, inginerul Pauletto se 
decide să se înscrie la Facul
tatea de biologie, secția fard 
frecvență...

Este sigur că acest „docu
mentar" a anul niște secvențe 
prea eliptice. Dar iarăși este 
sigur că cititorul știe să le 
unească într-un singur tot, să 
reconstituie filmul celor 3 
ani în care intelectualul a de
venit al satului, iar satul — 
al lui.

Salul vrea să 
știe ce sînt 
stelele

Cînd din simplă curiozitate 
intelectuală bucureșteanul Ion 
Penișoară a învățat să o rupă 
binișor în limba turcă, nici 
prin gînd nu-i trecea că mai 
tîrziu va lucra la Cobadin, 
unde cunoștințele acestea au 
să-i fie de folos în viața de 
toate zilele. în această comu
nă mare din partea de sud a 
Dobrogei învață 1 300 de elevi 
de mai multe naționalități — 
romîni, turci, tătari, germani. 
Predînd matematica și fizica, 
profesorul Penișoară observa 
dificultățile de exprimare a 
cite unui școlar a cărui limbă 
maternă era turca; atunci, 
pentru a se convinge că exa
minatul știe lecția, i se adresa 
cu o întrebare în această lim
bă, în a cărei cunoaștere s-a 
perfecționat între timp. Copi
lul îi răspundea cu recunoș
tință. (Ceea ce nu-1 împiedica 
pe profesor să insiste, în adu
nările cu părinții, asupra ne
cesității de a învăța copiii ro
mânește).

Profesorul, tînăr cu experi
ența muncii de'activist U.T.M., 
avea de spus la masa rotundă 
multe „povestiri dobrogene". 
A fost instructor superior de 
pionieri având o unitate de a- 
proape 500 purtători ai crava
tei roșii: poate evoca jocurile 
și preocupările lor, înfrumu
sețate de o prietenie fără ba
riere naționale, deplină, 
care-ți merge la inimă. A 
fost, de asemenea, director de 
tabără la Năvodari, unde 
11000 de copii din toată țara 
și-au petrecut vacanța înso
rită, trăind bucurii care colo
rau în culori vesele totul, 
pînă și grijile educatorilor. A 
observat cum în. rîndurile mi
norităților naționale viața so
cialistă aduce noi deprinderi 
împletindu-le cu datini secu
lare.

între multe altele, deci, pro
fesorul ia parte și la activi
tatea brigăzii științifice. Acea
sta este organizată pe centrul 
Cobadin, făcînd deplasări (cu 
un microbuz pus la dispozi
ție de Sfatul raional) la Os- 
mancea, Conacu, Vulcan, Vi- 
ișoara, Ciobănița și alte co
mune. Personal, Penișoară a 
fost solicitat să răspundă •- la 
niște întrebări care demon-, 
strau interesul colectiviștilor > 
pentru problemele îmbrățișând 
spații uriașe, de la Sahara 
pînă la Proxima Centaura. în- 
tr-adevăr l-a întrebat o dată 
Ștefănescu, colectivist din co
muna Conacu: „Ce sînt de 
fapt, stelele?", „Cum are loc 
presiunea nucleară ?“ a vrut să 
afle altcineva. Și așa mai de
parte.

Explicațiile profesorului 
sînt accesibile. Clarificarea u- 
nor probleme necesită mate
rial didactic ; atunci profeso
rul și-l procură de la școală 
ori și-l confecționează singur, 
anume pentru brigada științi
fică. La urmă, colectiviștii vin 
împrejurul lui și îl adresează 
întrebări suplimentare.

Minunată, stimulatoare este 
curiozitatea vie, arzătoare, a 
oamenilor acestora cu cinsti
tele lor mîini muncite, cu o- 
chii lor larg deschiși asupra 
lumii. Țăranul, ridicând pri
virea din pămînt, și-o în
dreaptă meditativ spre stele. 
Un cărturar vine alături de 
el, ajutîndu-1 să înțeleagă 
materialitatea universului. 
Pentru lucrul acesta, demn 
de cele mai frumoase cîntece 
nescrise încă, socialismul a 
orînduit astfel satul dobro
gean îneît profesorii să-i in
struiască nu numai pe copii, 
ci și pe părinții copiilor. Ofen
siva științei — spune profe
sorul Ion Penișoară.

Și se pregătește el însuși 
pentru examenul de definiti
vat, citește poeții clasici ai li
teraturii turce, își ajută la 
gospodărie soția — profesoară 
și ea. — se joacă cu copilul, 
învață matematică și fizică 
școlari de cinci naționalități, 
trece cu microbuzul pe dru
murile Dobrogei spre cămi
nele ei culturale, trăiește, 
trăiește intens...

ȘTEFAN IUREȘ
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105 ani de la Unireaărbătorim
Țării Românești cu Moldova — 
unul dintre cele mai însemnate 
evenimente din istoria patriei 
noastre.

Unirea Țărilor Romine, operă 
a maselor populare reprezintă o

verigă importantă in lanțul luptei de veacuri 
a poporului romîn pentru realizarea năzuin
țelor sale de cucerire a independenței națio
nale. înlăturare a iobăgiei, de făurire a unei 
vieți libere pentru toți Oamenii muncii. în
semnătatea deosebită a Unirii constă în aceea 
că. ea a pus temelia statului național unitar 
romîn, deschizând o nouă etapă de dezvoltare 
îj/viața poporului nostru.

* In zilele noastre, revoluția socialistă înfăp

tuită sub conducerea partidului, a făcut ca 
idealurile pentru care au luptat făuritorii 
Unirii să fie nu numai îndeplinite, ci și cali
tativ depășite. Cucerind pentru prima oară o 
independență, națională reală, înlăturînd cla
sele exploatatoare de la putere, poporul nos
tru a devenit adevăratul stăpân al țării și al 
soartei sale.

Acordînd o înaltă prețuire tradițiilor de 
luptă pentru libertate națională și socială — 
tradiții printre care făurirea Unirii se află la 
loc de cinste — oamenii muncii din țara noas
tră,. tineretul, Ie consideră un izvor de forță 
în măreața luptă pentru înfăptuirea politicii 
partidului, pentru deșăvîrșirea construcției 
socialiste în scumpa noastră patrie, Republi
ca Populară Romină.

Hora Unirii la Craiova Pictura de TH. AMAN
----•----

Cerc școlar
de inițiere 

muzicală
TG. MUREȘ (de la cores

pondentul nostru). — Cercul 
de muzică de la Școala medie 
din Subcetate raionul Toplița, 
desfășoară o multilaterală ac
tivitate de inițiere și educație 
muzicală. în cadrul cercului, 
format din 31 de elevi, se or
ganizează audiții muzicale, 
conferințe despre viața unor 
mari personalități din istoria 
muzicii, ore de canto și de 
acordeon; ■ ■

Orele de canto sînt frecven
tate de 21 de elevi, iar cdt& de 
acordeon de 6. Elevii Georgeta 
Anghel, Emilia Dobreanu, Va- 
sile RuSu, Emilia Urzică, care 
frecventează orele de canto, au 
interpretat do multe ori pe 
scena căminului cultural din 
Subcetate și în comunele îm 
vecinate cîntece din folclorul 
nou.

De fapt numărul iubitorilor 
de muzică de la Școala medie 
din Subcetate este mult mai 
mare decît numărul membri
lor cercului. Astfel, corul șco
lii medii, din care fac parte 
120 de elevi, învață în prezent 
cîntece noi. în cutând va lua 
ființă și o orchestră școlară.

In serele Institutului de cerce
tări hortiviticole din București 
se strînge o nouă recoltă de 

roșii
Foto i AGERPRES

Masele
făuritoarele

Unirii
(spicuiri din presa vremii)

„Toți locuitorii Capitalei, 
tot poporul liber și inteligent 
al Bucureștiului fierbea și era 
neliniștit, însă hotărît a ține 
piept și a disputa cu șîngele 
său dulcea libertate a țării. 

r-,Eiewe prevedea furtună căci 
guvernul oăimăcănesc, fidelă 
imagine a trecutului voia să 
facă o lovire de stat în fa
voarea acelui trecut atît de 
pernicios sărmanei noastre 
patrii.

...Poporul era o mare vie 
ale cărei valuri amenințau să 
năvălească pe uși și pe fe
restre în Cameră ca să-și 
susțină drepturile și princi
piul său.

...La 24 ianuarie pe la o oră, 
după-amiază mii de strigăte 
de ura se auziră în curtea 
catedralei, pe care le repetau 
și cei adunați pe înălțimile' de 
13 Filaret. Semnalul se dete 
și pornirăm în fuga maro să 
ne întîlnim cu cealaltă lume 
de la Mitropolie. Atunci în* 
cepură felicitările, îmbrățișă
rile frenetice. Către ora 6 ca
mera procedă la votare... In 
fine, cel din urmă bilet fu 
scos din urnă șl proclamă pe 
Alexandru loan, domnitorul 
Moldovei, domn al Principa
telor Unite.

Toată sala răsună de a- 
plauze și de strigăte de ura 
la care răspunse cu frenezie 
mulțimea din curtea Mitro
poliei care se întindea nu nu
mai pe aleile catedralei și 
chiar și pe ulițele din prejur".

(Din amintirile lui N, T. 
ORĂȘANU).

★
„...Cu ioată asprimea gu

vernului. locuitorii săteni, în 
mici cete, se strecor și vin în 
Capitală ; se vorbește că au să 
vie de prin toate județele... 
Peste noapte, tot orașul e în 
mișcare. Poporul în cete mari 
se poartă pe uliță. Patrulele se 
preumblă și nu cutează să a- 
tace pe nimeni. Caimacanii se 
retrag în palatul domnesc, 
unde santinelele se îndoiesc și 
soldații primesc ordine a în
cărca armele eu gloanțe și a

da foc asupra poporului, cinj 
ar cuteza a călca palatul"...

(Din ziarul „PATRIA").
★

„...Iată a treia zi și poporul 
e noapte,pe citiți: poîțuaxb Sd purta pe 
ulițe, iar deputății se adunau 
cînd colo, cînd dincolo. în con- 
ciliabuluri. s-a răspîndit vorba 
că majoritatea reacționară, pe 
a doua zi, avea să proclame 
domn pe Bibescu, să aresteze 
și Chiar să ucidă pe deputății 
partidului liberal și să pue 
mîna pe guvern. Poporul, de 
cum s-a făcut ziuă, se aduna 
pe dealul Mitropoliei în mai 
multe mii. Pe la 8 ore. oști
rea se apropie și se închide 
în curtea fostului domn Bi- 
bescu, care este sub poalele 
dealului MitroDollei. Veselia 
e pe toate fețele ; poporul este 
liniștit, ca și cînd așteaptă re
zultatul unei solemnități. Sol
dații declaraseră că de se. va 
proclama Bibescu, pun armele 
jos ; poporul simțise că de
putății partidului național 
er.au hotărîți să proclame și 
ei un domn și apoi să facă a- 
pel la popor.

...Pe la 7 seara, se termină 
votarea. Clopotele Capi
talei încep a suna și o dulce 
ploaie începe a curge. Po
porul... fără a se supăra de 
ploaie, aprind torțele și cu 
muzica, purced pe uliță. Toate 
casele publiee și private se 
iluminează. Lăutari în toate 
părțile. Oștirea, cu . puștile 
de-a-Uihefce, amestecată prin
tre popor, se bucură de feri
cirea generala. Astfel poporul, 
cu muzica, cu miliția, cu ar
mata și faclele aprinse, s-a 
purtat pe toate ulițele jucînd 
Hora Unirii pe la toate răs
pântiile. Fapta este atît de 
mare, bucuria atît de mare, 
îneît pana tremură în mîna 
mea... și o las '. Pe la 11 ore, 
tot orașul, ca un călător obo
sit de cale grea, s-a cufundat 
în liniștea cea mai adîncă".

(Din gazeta ..STEAUA DU
NĂRII").

PO STA REDACȚIEI

înainte de examen, după un studiu individual aprofundat, o discuție colectivă are darul de 
a mări înțelegerea problemelor. In fotografie un grup de studenți din anul IV al Facultății 

de mecanică a Institutului poli tehnic din Galați. Foto: AGERPRES

Marin Gheorghe — Bucu
rești :

Dc un real folos în excursia 
pe care doriți să o faceți în 
orașul Iași vă este și micul 
îndreptar turistic al orașului 
apărut dc curînd în Editura 
Meridiane. în acest ghid gă
siți principalele obiective tu
ristice. Noi vă comunicăm 
doar citeva : frumoasele car
tiere întregi de blocuri 2velte 
și în culori vasele din Păcu
rari, Copou, calea 23 August, 
interesantul mozaic din Piața 
Unirii, Casa memorials „Ilic 
Pintilie", impunătoarea biblio
tecă centrală universitară „Mi
hail Eminescu", Universitatea 
„Al. I. Cuza“ de pe colina 
Copoului, clădirea monumen
tală a Palatului Culturii care 
adăpostește bogata galerie de 
artă, muzeul etnografic și de 
istorie, expoziții, apoi Muzeul

Uniiri, turnul GoiieL Bojdeuca 
lui Ion Creangă etc.

Băjan C. Dragomir — Fău- 
rei, Ciubotaru Ion — Roman, 
Petrică Radu — Ocolul silvic 
Brezoi, Rotaru Ion — Ghidi- 
geni, raionul Tecuci:

La întrebarea pe care ați 
adresat-o ziarului, vă infor
măm că elevilor înscriși la 
învățămîntul de cultură ge
nerală — fără frecvență — 
li se poate acorda, la ce
rere, integral sau eșalonat, un 
concediu de studii — fără pla
tă — de 30 de zile calendaris
tice pentru fiecare clasă, în 
vederea pregătirii și prezen
tării la examen,

Elevii care susțin examenul 
de maturitate au dreptul la 
un concediu fără plată de 30 
de zile calendaristice.

Pâtrău Gheorghe — Ploiești: 
La Școala tehnică pentru 

electroniști, aparate de radio 
și televiziune se primesc, prin 
concurs, absolvenți ai școlii 
medii de cultură generală în 
vîrstă de 17—25 ani.

Dacă dumneavoastră doriți 
să vă calificați în această me
serie trebuie să vă completați 
cunoștințele de cultură gene
rală de nivel mediu, absolvind 
școala medie.

loan Variau —• Hunedoara : 
învățămîntul superior fără 

frecvență se organizează în 
cadrul universităților, institu
telor’ pedagogice și institutului 
de științe economice. La facul
tățile de științe juridice se pot 
înscrie cadrele dg specialitate 
juridică din justiție, procura
tură, arbitrajul de stat, nota
riat, precum și cei din oficiile

juridice de pe lîngă întreprin
derile și instituțiile de stat și 
organizațiile obștești care au 
susținut examenul de maturi
tate și au o vechime în muncă 
de cel puțin trei ani.

Facultățile de științe juridi
ce din București, Cluj și Iași 
au și secții fără frecvență»

Iordache Oprea — Ploiești.’ 
Ordinul 247 din 1961 al Mi

nisterului învățămîntului se 
referă la întocmirea și elibe
rarea actelor de studiu.

Puteți găsi acest ordin în 
Buletinul Ministerului învăță
mîntului nr. 3 (51) seria A din 
10 octmobrie 1961

Dumitru Ion — București:
Inșcrierea la concursul de 

admitere în oricare institut de 
învățămînt superior se poate 
face numai pe baza diplomei

de maturitate sau a unei di
plome echivalente.

Diplomele eliberate de șco
lile tehnice de maiștri nu sînt 
echivalente cu diplomele de 
maturitate și nici nu există 
posibilitatea susținerii unor 
examene de diferență de la 
școala tehnică de maiștri la 
școala medie de cultură gene
rală pentru obținerea diplomei 
de maturitate.



Sesiunea Comitetului O.N.U. 
pentru locuințe, construcții 

și sistematizare
• Șeful delegației R. P. 

Romîne ales în unanimi
tate vicepreședinte al se

siunii
NEW YORK 23 (Agerpres). — 

La New York s-au deschis la 
22 ianuarie 1964 lucrările celei 
de a II-a sesiuni a Comitetului 
O.N.U. pentru locuințe, con
strucții ți sistematizare.

La propunerea delegației 
U.R.S.S., sprijinită de delegații
le Franței, Indoneziei și Italiei, 
șeful delegației R. P. Romîne 
la această sesiune, prof. arh. 
Gustav Guști, a fost ales în u- 
nanimitate vicepreședinte al se
siunii.

Mulțumind pentru această a- 
legere, reprezentantul romîn a 
subliniat că în funcția ce i-a 
fost acordată, va depune toate 
străduințele pentru a contribui 
la buna desfășurare a lucrări
lor sesiunii.

Prof, arh. Gustav Guști a a- 
rătat că în același scop va îm
părtăși unele concluzii desprin
se din experiența și realizările 
R. P. Romîne în domeniul locu
ințelor, construcțiilor și siste
matizării.

Reprezentantul romîn a men
ționat că problemele care vor 
fi dezbătute în cadrul Comite
tului sînt prin esența lor ex
presia voinței de construcție 
pașnică și colaborare între po
poare. în legătură cu aceasta, 
a considerat de bun augur fap
tul că lucrările sesiunii încep 
în mod practic simultan cu re
deschiderea Conferinței Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare de la Geneva.

★

NEW YORK. — La încheie
rea, celei de-a 36-a sesiuni a 
Consiliului economic și social 
al O.N.U., profesorul N. Cer- 
nescu, membru al Academiei 
R. P. Romîne, împreună cu 
alți specialiști, propuși de se
cretarul general al O.N.U., a 
fost numit membru în Comi
tetul consultativ O.N.U. pen
tru problemele aplicării știin
ței și tehnicii. Comitetul con
sultativ O.N.U. pentru apli
carea științei și tehnicii a luat 
ființă în urma lucrărilor con
ferinței O.N.U. privind folosi
rea științei și tehnicii in in
teresul regiunilor puțin dez
voltate și pe baza rezoluției 
aprobate de Consiliul Econo
mic și Social.

-----9-----
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USUMBURA 23 (Agerpres). 
Agențiile de presă continuă să 
transmită știri cu privire la 
ciocnirile sîngeroase din Ruan
da. După cum se știe, aceste 
ciocniri s-au produs în ultima 
vreme cu deosebită violență 
între cele două pături ale 
populației Ruandei, batutși 
și bahutu. Potrivit aprecieri
lor Crucii Roșii Internaționale, 
aproximativ 10 000 de oameni 
au fost uciși în cursul tulbu
rărilor din ultimele săptămîni. 
în Congo, Unganda și Burundi 
au sosit mii de refugiați din 
Ruanda, care au îngroșat rîn- 
durile celor deja existenți în 
aceste țări. Se crede că numă
rul total al refugiaților ruan- 
dezi se ridică la 150 000. Re
prezentanți ai organelor O.N.U 
pentru refugiați se află în a- 
ceastă regiune pentru a exa
mina situația. Agenția France 
Presse relatează că un repre
zentant special al Crucii Roșii 
Internaționale urmează să so
sească la Usumbura pentru a 
efectua o anchetă. Aceeași a- 
genție citează „Surse deobi- 
cei bine informate" care au a- 
firmat că guvernul ruandez a 
cerut guvernului belgian tri
miterea unor unități de para- 
șutiști în Ruanda.

Actualele evenimente con
stituie o urmare a conflictului 
ațîțat și întreținut cu grijă de 
colonialiștii belgieni timp de 
multe decenii între batutsi și 
bahutu. Primii sînt oameni de 
statură înaltă, veniți în Africa 
ecuatorială dinspre nord în 
urmă cu cîteva secole, în ca
drul marilor mișcări migratoa
re care au avut loc pe terito
riul african în perioada dina
intea venirii europenilor. 
Populația bahutu se compune 
din oameni de statură mică, 
care au populat mai demult 
teritoriul Ruandei și al rega
tului Burundi.

Răspunsul lui A. Novotny

la mesajul lui
PRAGA 23 (Agerpres). — în 

răspunsul la mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov șefilor de 
state și guverne, președintele 
R. S. Cehoslovace, Antonin 
Novotny, arată că Republica 
Socialista Cehoslovacă spriji
nă pe de-a-ntregul propune
rea guvernului sovietic de a 
se încheia un acord interna
țional în virtutea căruia sta
tele să renunțe la folosirea 
forței pentru rezolvarea liti
giilor teritoriale.

Această propunere, se arată 
în răspunsul lui Novotny, 
„este în deplină concordanță 
cu politica externă a Republi
cii Socialiste Cehoslovace, în
temeiată pe principiile coexis
tenței pașnice a statelor cu o- 
rînduiri sociale diferite.

în spiritul acestei politici, 
guvernul cehoslovac întreprin
de măsuri practice pozitive 
pentru adîncirea colaborării 
dintre state în toate domenii
le și a legăturilor reciproce, 
mai ales în ceea ce privește 
întărirea păcii și securității 
internaționale".

„Experiența istoriei — se 
spune în răspuns — arată că 
litigiile teritoriale constituie 
nu numai o sursă permanen
tă de încordare și de conflicte

N. S. Hrușciov
armate, ci și, adeseori, ele au 
servit forțelor imperialismu
lui pentru declanșarea agre
siunilor.

Popoarele Cehoslovaciei, la 
fel ca și multe alte popoare, 
nu uită la ce rezultate a dus 
în trecut politica puterilor 
fasciste care au lichidat 
cu forța libertatea unei se
rii de țări. Cu atît este 
mai necesar să se respin
gă cererile cercurilor revan
șarde ale Germaniei occidenta
le care nu vor să țină seama 
de faptele juste și indiscuta
bile care s-au ivit în urma vic
toriei forțelor antifasciste în 
cel de-al doilea război mon
dial".

Adoptarea măsurii propusă 
de dv. — se spune în răspuns 
— ar duce, indiscutabil, la 
o destindere substanțială a în
cordării internaționale, la dez
voltarea colaborării pașnice 
între popoare și la progresul 
tratativelor cu privire la prin
cipala problemă a contempo
raneității — dezarmarea ge
nerală și totală.

In încheiere, în răspuns se 
arată că R. S. Cehoslovacă 
este gata să participe la tra
tative cu privire la aplicarea 
propunerilor U.R.S.S.

PREZENTE 
ROMI N EȘTI 
EREVAN 23 (Agerpres). — j 

Iulia Buciuceanu, solistă a 
Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne, a interpretat ro
lul lui Carmen, din opera cu a- 
celași nume de Bizet, în două 
spectacole pe scena teatrului 
Național de Operă din Erevan.

Amatorii de muzică din Ere
van, care au umplut sala tea
trului, au aplaudat cu căldură 
pe solista romînă.

La 22 ianuarie, cîntăreața ro
mînă a plecat la Baku, unde 
își continuă turneul.

LEIPZIG 23 (Agerpres). — 
în cadrul unui concert re
cent al orchestrei filarmo
nice a radiodifuziunii din 
Leipzig, sub bagheta dirijo
rului Fritz Adolf Guhl, ba
ritonul Dan Iordăchescu, ar
tist emerit, a interpretat arii 
din operele lui Mozart și Ver
di. Publicul spectator a răs
plătit măiestria artistului ro
mîn prin aplauze și ovații 
prelungite.

Construcția noii clădiri a Insti tutului central- de cercetări 
științifice a Universității medicale din Budapesta.

Foto : M.T.I. — Budapesta

Trainica prietenie 
romino-ungară

u trecut 16 ani de 
cînd a fost semnat 
Tratatul de priete
nie, colaborare și 
asistență mutuală 
dintre Republica
Populară Romînă și 

Republica Populară Ungară. A- 
cest tratat reprezintă un docu
ment de seamă al prieteniei și 
colaborării multilaterale dintre
cele două țări și popoare ale
noastre.

Prietenia celor două popoare 
se întemeiază pe comunitatea 
intereselor și țelurilor, pe stima 
reciprocă, pe fidelitatea față de 
marxism-leninism. Această prie
tenie își trage forța din nobile
le idei ale internaționalismului 
socialist, se bazează pe deplina 
egalitate în drepturi, pe rela
țiile de colaborare și întrajuto
rare tovărășească ce sînt sta
tornicite între țările lagărului 
socialist.

Comunicatul comun
sovieto-cuban

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
— A fost dat publicității Co
municatul comun sovieto-cu
ban cu privire la vizita făcu
tă în U.R.S.S. de Fidel Castro.

Comunicatul arată că în ca
drul convorbirilor sovieto-cu- 
bane a avut loc „un schimb 
multilateral de păreri în pro
blemele întăririi și dezvoltării 
continue a relațiilor de prie
tenie frățească și a colaboră
rii între U.R.S.S. și Republica 
Cuba, asupra problemelor in
ternaționale de interes reci
proc, precum și asupra pro
blemelor de actualitate ale 
mișcării comuniste și munci
torești mondiale". în toate 
problemele discutate s-a con
firmat deplina unitate de ve
deri.

Cele două părți au constatat 
că relațiile de adevărată fră
ție, existente între U.R.S.S. și 
Republica Cuba, între P.C.U.S. 
și Partidul Unit al Revoluției 
Socialiste, s-au întărit și mai 
mult, că aceste relații se dez
voltă pe baza mărețelor prin
cipii ale marxism-leninismu- 
lui, internaționalismului pro
letar, unității de scopuri, sin
cerei prietenii, tovărășii și co
laborări multilaterale.

Guvernul Republicii Cuba 
consideră drept un pas înain
te în favoarea păcii și dezar
mării succesele dobîndite de 
Uniunea Sovietică în lupta 
pentru încetarea experiențelor 
nucleare și înțelegerea cu pri
vire la interzicerea plasării pe 
orbită a obiectivelor avînd la 
bord arma nucleară. „Guver
nul revoluționar al Cubei 
sprijină noua propunere sovie 
tică — de a se încheia un tra
tat (sau acord) internațional, 
în virtutea căruia statele ar 
renunța la folosirea forței pen
tru rezolvarea litigiilor terito
riale și a problemelor de fron
tieră".

Fidel Castro a subliniat din 
nou că „Cuba revoluționară nu 
amenință pe nimeni". „Guver
nul cuban este dispus să Jacă 
tot posibilul pentru stabilirea 
unor relații de bună vecină
tate între Republica Cuba și 
Statele Unite ale Americii. pe 
baza principiului coexistenței 
pașnice a statelor cu orîndulri 
sociale diferite. Guvernul Cu
bei nu va permite însă nimă
nui să se amestece în trebu
rile interne ale țării sale".

Guvernul sovietic sprijină 
cele cinci puncte formulate de 
Fidel Castro ca bază pentru 
normalizarea situației în zona 
Mării Caraibilor. în cazul în 
care S.U.A. își vor încălca an
gajamentele în legătură cu 
Cuba, U.R.S.S. va acorda aju
torul necesar pentru apărarea 
libertății și independenței Cu
bei prin toate mijloacele de 
care dispune.

Cele două părți au subliniat 
încă o dată necesitatea solu
ționării cît mai grabnice a 
problemei restabilirii dreptu
rilor legitime ale R. P. Chineze 
la O.N.U.

în comunicat se subliniază 
că „în condițiile actuale, se 
impun, ca niciodată pîină a- 
cum, coeziunea și unitatea 
rîndurilor mișcării comuniste 
internaționale pe baza liniei 
generale stabilită de cele două 
declarații ale Consfătuirilor de 
la Moscova ale partidelor co
muniste și muncitorești" și că 
„tovarășul Fidel Castro și-a 
exprimat aprobarea pentru 
măsurile pe care le ia C.C. al 
P.C.U.S. pentru lichidarea de
osebirilor de vederi existen
te și întărirea unității și co
eziunii rîndurilor mișcării co
muniste internaționale".

După cum transmite agen
ția TASS, N. S. Hrușciov și 
Fidel Castro au semnat un a- 
cord pe termen lung cu privi
re la livrările de zahăr, în vir
tutea căruia, Uniunea Sovieti
că va achiziționa din Cuba 
2,1 milioane tone de zahăr brut 
în 1965, 3 milioane — în 1966, 
4 milioane de 1967 și cîte 5 
milioane tone în următorii 
trei ani. Zahărul va fi achitat 
prin livrarea în Cuba de 
mărfuri sovietice necesare ei, 
prețul la zahărul cuban rămî- 
nînd fix, pentru a se înlătura 
influența fluctuațiilor conjunc- 
turale ale prețurilor mondiale.

MOSCOVA. — După cum 
transmite agenția TASS, la 23 
ianuarie, după vizita făcută la 
Kiev, Fidel Castro primul 
ministru al guvernului revo
luționar al Republicii Cuba, 
și-a luat rămas bun de la 
conducătorii sovietici în 
frunte cu N. S. Hrușciov, și 
a plecat spre patrie.
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Itinatarul a crezut că este 

de o dîoare. Pe urmă el și-; 
fit că în anul -roio. în time
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Colet sosit după... 
"'de ani24

Stanislaw Medjwecki, locui
tor al orașului polonez 
Poznan, a primit un colet 

din Viena. In colet se afla un ve
ritabil frac vienez. La început des
tinatarul a crezut că este vorba 

, -a amin
tit că în anul 1939, în timpul unui 
turneu în Austria, a comandat un • 
obiect atît de necesar al recuzitei 
actorului. In scrisoarea anexată 
croitorii din Viena au menționat 
că fracul a fost gata la termenul 
stabilit, 13 septembrie 1939, dar 
din motive independente de vo
ința lor, nu a putut fi livrat clien
tului. Cauza a constituit-o cel 
de-al doilea război mondial, care 
a izbucnit la 1 septembrie, cînd 
Hitler a atacat Polonia. După răz
boi, firma a găsit de datoria sa 
să remită comanda clientului. Nu 
se știa însă unde locuiește Medj
wecki, nici dacă mai este în viață.

Pentru găsirea actorului s-a re
curs chiar la Crucea Roșie Inter
naționala. Astfel că după 24 de 
ani fracul a sosit totuși la client.

dent trei persoane și-au pierdut 
viața și 17 au fost rănite. Printre 
răniți se află și guvernatorul de
partamentului Boyaca, Gustavo 
Hernandez, care a fost transportat 
de urgență cu un avion la Bogota.

Blocați de zăpadă

cel

Prăbușirea unui pod 
în timpul ceremoniei 

de inaugurare

n pod nou construit la Yo- 
pal la 2oo kilometri nord-est 
de capitala Columbiei, s-a 

prăbușit în timp ce avea loc cere
monia de inaugurate. In acest acci-

Lucrările conferinței 
de la Geneva

e Mesagul adresat Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare do președintele S.U.A.

GENEVA 23 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, în șe
dința de deschidere a Conferin
ței Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare de la Geneva, 
reprezentantul S.U.A., William 
Foster, a citit mesajul adresat 
Comitetului de către președin
tele Statelor Unite, Lyndon 
Johnson.

în mesaj, președintele S.U.A. 
subliniază că eforturile și discu
țiile din cadrul Comitetului „au 
pus temelia pentru tratatul pri
vind interzicerea experiențelor 
nucleare — pentru legătura 
prin telecomunicații între 
Washington și Moscova — și 
pentru acțiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U. împotriva ar
melor nucleare în spațiu". El 
relevă că convorbirile „încep 
astăzi într-un nou climat de 
speranță* și exprimă părerea 
„că așteaptă noi acorduri și 
mai cuprinzătoare".

Mesajul propune „cinci ti
puri principale de eventuale a- 
corduri'.

După ce se arată că folosirea 
forței pentru rezolvarea conflic
telor teritoriale nu este în in
teresul nici unui popor sau țări, 
în mesaj se declară : „Consul- 
tîndu-ne cu aliații noștri, vom 
fi gata să discutăm căile pentru 
interzicerea amenințării sau fo
losirii forței direct sau in
direct". Paralel cu continuarea 
eforturilor pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale 
sub control internațional efica
ce — continuă mesajul — tre
buie să încercăm în primul rînd 
să punem capăt unor noi spo
riri a armamentelor strategice. 
Președintele Johnson arată tot
odată că „în același spirit de 
acțiune neîntîrziată. Statele 
Unite cred că un acord supus 
verificării pentru a pune capăt 
oricărei producții de materiale 
fisionabile urmînd a fi folosite 
pentru arme, ar constitui o 
contribuție importantă la pacea 
mondială".

în vederea reducerii primej
diei declanșării războiului prin 
accident, greșeală de calcul

sau atac prin surprindere, 
în mesaj se spune că 
S.U.A. se pronunță pentru dis
cutarea propunerilor privind 
crearea unui sistem de posturi 
de observație.

în încheiere, președintele 
Johnson declară că „Statele 
Unite sînt gata să încheie a- 
corduri ferme în aceste domenii 
și să ia în considerare orice altă 
propunere rezonabilă".

GENEVA 23 Trimisul spe
cial Agerpres, C. Benga, tran
smite : La 23 ianuarie a avut 
loc sub președinția reprezen
tantului R. S. Cehoslovace, 
Simovic, cea de a doua ședință 
a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

Subliniind importanța în
cheierii Tratatului de la Mos
cova privitor la interzicerea 
parțială a experiențelor nu
cleare, Marian Naszkowski, 
șeful delegației R. P. Polone, 
a declarat că acest Tratat 
poate să devină prima verigă 
dintr-un lanț de măsuri în ve
derea întăririi păcii și reali
zării dezarmării generale și 
totale.

Paralel cu eforturile îndrep
tate spre elaborarea unui tra
tat de dezarmare generală, a 
arătat reprezentantul polonez, 
Comitetul trebuie să-și inten
sifice activitatea în vederea 
pregătirii unor acorduri pri
vind măsurile parțiale de na
tură să ducă la reducerea 
încordării internaționale.

Generalul Burns, reprezen
tantul Canadei, a sprijinit 
măsurile preconizate de preșe
dintele Johnson în mesajul a- 
dresat Comitetului celor 18.

Reprezentantul R. S. Ceho
slovace, L. Simovic, a subli
niat că la începutul anului 
1964 se manifestă semne favo
rabile de destindere și că a- 
ccst fapt trebuie folosit din 
plin pentru negocierea unui 
acord privind dezarmarea ge
nerală și totală și pentru lua
rea de măsuri eficace în ve
derea preîntîmpinării primej
diei unui nou război.

---- --- ©----

Lansarea fie către U.R.S.S. 

a unor noi variante

pcrkcționatc de rachete

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
Agenția TASS relatează că 
Uniunea Sovietică a lansat în 
regiunile bazinului Oceanului 
Pacific noi variante perfecțio
nate de rachete purtătoare 
pentru obiecte cosmice.

Zborul rachetelor și funcțio
narea tuturor treptelor s-au 
desfășurat normal. Machetele 
penultimelor trepte au atins 
cu o înaltă precizie suprafața 
apei în regiunile dinainte 
stabilite.

în legătură cu aceasta a- 
genția TASS a fost împuterni
cită să declare că de la 25 ia
nuarie 1964 regiunile din 
Oceanul Pacific indicate în 
comunicatul TASS din 29 
noiembrie 1963 sînt libere 
pentru navigație și pentru 
zborul avioanelor.

Poporul nostru urmărește cu 
simpatie eforturile pe care po
porul ungar, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Ie depune pen
tru dezvoltarea economiei și 
culturii, pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste. In aceas
ta muncă poporul ungar a ob
ținut importante succese.

In anii care s-au scurs de la 
semnarea Tratatului romîno- 
ungar relațiile dintre cele două 
țări s-au dezvoltat și s-au 
lărgit continuu în toate dome
niile vieții politice, economice, 
culturale și sociale. Aceste re
lații demonstrează forța vitală 
a legăturilor de tip nou stator

nicite între țările noastre. Co
laborarea economică între Re
publica Populară Romînă și Re
publica Populară Ungară s-a 
lărgit cu fiecare an în intere
sul reciproc al popoarelor noa
stre.

Popoarele romîn și ungar, ca 
și popoarele celorlalte țări so
cialiste, luptă cu energie pentru 
apărarea păcii. Republica Popu
lară Romînă și Republica Popu
lară Ungară promovează o poli
tică consecventă de pace și co
existență pașnică, se pronunță 
pentru reglementarea pe cale 
pașnică a problemelor interna
ționale litigioase, pentru destin
derea încordării în relațiile din
tre state. Țările noastre au sem
nat Tratatul de la Moscova 
conștiente de necesitatea de a 
susține toate măsurile care con
tribuie la victoria principiilor 
coexistenței pașnice în relați
ile internaționale. Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Ungară militează 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, pentru asi
gurarea securității în Europa și 
în lumea întreagă.

Cu prilejul aniversării sem
nării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Populară Ro
mînă și Republica Populară 
Ungară, poporul nostru, tînăra 
sa generație, adresează un fră
țesc salut poporului ungar urîn- 
du-i din toată inima noi și im
portante victorii în construcția 
socialistă, în lupta comună pen
tru biruința nobilelor idei ale 
coexistenței pașnice între țări 
cu sisteme sociale diferite.

Acord privind convocarea unei conferințe— 
Indonezia, Filipine și Malayezia

DJAKARTA 23 (Agerpres). — 
Președintele Sukarno a anunțat joi 
la o conferință de presă că la tra
tativele cu Robert Kennedy, mi
nistrul justiției al S.U.A., s-a 
ajuns la un acord privind convo
carea unei conferințe tripartite — 
Indonezia, Filipine și Malayezia

— la nivelul miniștrilor afacerilor 
externe. El a anunțat, de aseme
nea, că această conferință va avea 
loc la Bangkok, în prima săptă- 
mînă a lunii februarie. La confe
rința de presă a luat cuvîntul și 
Robert Kennedy care s-a referit 
la acordul mai sus-menționat.

Comunicatul privind vizita 
premierului Ciu En-lai in Republica Mali

Haite de lupi flămînzi au 
atacat sute de călători blo
cați de zăpada care a căzut 

în cantități mari în nordul Iranu
lui, transmite agenția Reuter. Eli
coptere ale armatei au fost trimise 
la fața locului pentru a parașuta 
alimente și a încerca să-i salveze 
pe călători. In localitățile Ardabil 
și Kermanshah din nordul Iranului 
16 persoane au murit înghețate. 
Temperatura 
zero grade.

In același timp, __ ______
de pămînt s-a produs în regiunea 
Golfului Persic. Numeroase colibe 
ale țăranilor din diferite sate s-au 
prăbușit. Nu au fost semnalate 
victime.

a scăzut mult sub

un cutremur

Restaurarea unei hărți 
din sec. VII

4 cademicianul Suren Ere- 
mian a restaurat recent o 
hartă geografică a lumii, 

datînd din secolul VII. Operă a 
unui savant armean necunoscut, 
harta conține numeroase date in
teresante asupra epocii dinaintea 
invaziei arabe. In special Europa, 
țărmurile mediterane ale Africii,

Răscoală 
armată 

în Uganda
KAMPALA. — Surse bine infor

mate din Kampala anunță că joi, 
două companii ale unui batalion 
de pușcași, din armata Ugandei, 
încartiruite la Jinja, important 
centru industrial din această țară, 
s-au răsculat. Citind declarația u* 
nui ofițer britanic, agenția Reuter 
relatează că soldații celor două 
batalioane s-au răsculat împotriva 
ofițerilor englezi și pentru a obține 
sporirea soldelor. Felix Onama, 
ministrul de interne al Ugandei, s*a 
deplasat la locul răscoalei dar, 
după cum anunță agenția France 
Presse, el a fost făcut prizonier 
de către răsculați. Ofițerii brita
nici, anunță aceeași agenție, con
tinuă să dețină conducerea și con
trolul restului trupelor Ugandei, La 
Kampala, anunță agenția U.P.I., au 
fost luate severe măsuri de secu
ritate deși nu au fost semnalate 
incidente.

BAMAKO 23 (Agerpres). — 
în comunicatul dat publicită
ții în urma vizitei făcute de 
premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Ciu En-lai, 
în Republica Mali se arată că: 
„Cele două părți au fost de 
acord că actuala situație inter
națională este dominată de 
marea luptă dusă de popoare
le lumii pentru apărarea păcii 
mondiale și promovarea pro
gresului omenirii. Ele și-au 
reafirmat hotărîrea de a-șl 
spori eforturile pentru apă
rarea păcii mondiale și dez
voltarea cooperării internațio
nale prin lupta pentru dezar
marea generală și interzicerea 
totală și distrugerea cu de- 
săvîrșire a armelor nucleare și 
prin combaterea imperialismu
lui și colonialismului sub 
toate formele și pentru co
existența pașnică între țări cu 
sisteme sociale diferite".

Cele două părți sprijină 
ideea unei a doua conferințe a 
țărilor independente din Asia 
și Africa și își reafirmă spriji
nul lor „pentru o reprezentare 
afro-asiatîcă echitabilă în 
principalele organe ale Națiu
nilor Unite".

Cele două părți „sînt de pă
rere că, pentru a-și consolida 
independența națională, țările 
tinere trebuie, în primul rînd, 
să șe bizuie pe propriile lor 
forțe", în ce privește ajutorul 
străin, el „trebuie să cores
pundă cu principiul egalității 
și beneficiului mutual și să nu 
fie legat de nici un fel de con
diții de privilegii".

„Guvernul chinez își reafir
mă sprijinul pentru guvernul 
și poporul malian în lupta lor 
justă de menținere a indepen
denței naționale și în efortu
rile lor de a-și construi o țară 
independentă și prosperă. 
Partea maliană își reafirmă 
sprijinul pentru guvernul și 
poporul chinez în lupta lor 
justă de apărare a suverani
tății și integrității teritoriale 
a țării lor și pentru reprezen
tarea echitabilă cu drepturi 
depline a R. P. Chineze la 
O.N.U.",

Primul ministru, Ciu En-lai, 
a invitat pe președintele Mo
dibo Keita să facă o vizită în 
Republica Populară Chineză, 
invitație pe care președintele 
Modibo Keita a acceptat-o.

•pe ycmri

O imagine neobișnuită pe străzile Romei — plimbare pe cămile în plin centrul capitalei Italiei. 
Foto: ANSA — ROMA

India, Ceylonul și China sînt 
deosebit de bine reprezentate. 
Această hartă restaurată este su
perioară prin exactitatea sa ope
rei geografice a lui Ptolomeu.

Campionat al turnătorilor 
de pipă

£a Helsinki s-a desfășurat 
un campionat al fumători
lor de pipă. După cum a- 

nunță agenția U.P.I., pe primul 
loc s-a clasat Viljam Merilae, care 
a reușit să-și țină pipa aprinsă 
timp de 2 ore și 13 minute, sta
bilind în același timp un nou re
cord mondial în acest domeniu.

Cuib de șoareci 
în... televizor

De la o vreme televizorul 
unui locuitor al orașului 
italian Verona, Priamo Ar- 

carigeli, nu mai funcționa normal, 
imaginea era neclară și tremură
toare, iar sunetul stins.

Intrigat, stăpînul televizorului a 
deșurubat placa din spate a apa
ratului și. a găsit un cuib de șoa
reci instalat printre tuburile elec
tronice. Nu se știe încă ce a de
terminat micile rozătoare să-și 
aleagă această „locuință" neobiș
nuită pentru ele.

Cum a renunțat ■ 
președintele unei societăți | 
antialcoolice ia postul său

Președintele societății norve- g 
giene antialcoolice, domnul ■ 
Halvorsen, a căzut peste I 

bord în timpul unei călătorii ma- 0 
ritime și a fost scos din apă în ■ 
stare de inconștiență. El a fost re- I 
adus la viață administrîndu-i-se o 3 
doză substanțială de coniac. Apre- » 
ciind acțiunea binefăcătoare a | 
băuturii spirtoase, domnul Halvor- ■
sen a declarat că apreciază pro- ■ 
prietățile pozitive ale alcoolului și B 
renunță la postul de președinte al 8 
societății antialcoolice. n

NEW YORK. — Secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a adresat 
la 23 ianuarie guvernelor a 122 de 
țări invitația oficială de a lua 
parte la conferința internațională 
a O.N.U. pentru problemele co
merțului și dezvoltării care urmea
ză să se desfășoare la Geneva în
tre 23 martie și 15 iunie.

LUSAKA. — O dată cu anunța
rea rezultatelor definitive ale ale
gerilor din Rhodesia de Nord, în 
această țară s-a proclamat oficial 
autonomia internă. Kenneth Kaun- 
da, liderul Partidului Unit al in
dependenței naționale, care a ob
ținut 52 de locuri în Adunarea Le
gislativă, a fost numit oficial în 
postul de prim-ministru. El a anun
țat componența noului guvern care 
este format din 13 miniștri, toți 
de origine africană.

MANILA, — Prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului cambod
gian. a sosit joi la Manila venind 
de la Kuala Lumpur, unde a avut 
întrevederi cu primul ministru ma- 
layez, Abdul Rahman.

Se anunță în același timp că 
vicepremierul Federației Mala- 
yeze, Abdul Razak, a plecat joi la 
Bangkok. El a declarat că guver
nul malayez preconizează convo
carea unei conferințe a conducă
torilor Cambodgiei, Vietnamului 
de sud și Tailandei în vederea 
rezolvării diferendelor dintre cele 
trei țări. Guvernul malayez își re
zervă rolul de mediator în cadrul 
unei asemenea conferințe.

MOSCOVA, — La 23 ianuarie 
a sosit la Moscova ministrul de 
finanțe și probleme economice al 
Franței, Valery Giscard d'Estaing 
invitat de ministrul comerțului ex

terior al U.R.S.S., Nikolai Patoli- 
cev.

CARACI. — La Rangoon și Ca- 
raci a fost dat publicității un co
municat comun în legătură cu a- 
cordul intervenit între Pakistan și 
Birmania cu privire la delimitarea 
liniei de frontieră dintre cele două 
țări.

Comunicatul comun, semnat de 
ministrul de externe al Pakistanu
lui, Z. Bhutte, care a întreprins o 
vizită de patru zile în Birmania. și 
de ministrul de externe al Birma- 
niei, U Thi Han. subliniază că cei 
doi miniștri au hotărît să se întîl- 
nească la o dată apropiată pen
tru a discuta modul de rezolvare 
a unor .neînțelegeri de frontieră.

TRIPOLI. — Postul de radio al 
Libiei a anunțat că regele Idris 1 
a acceptat demisia guvernului con
dus de Mouhieddin al-Fekini. Tot
odată, postul de radio a anunțat 
componenta noului guvern format 
de către Omar Mahmud Muntasir, 
care a mai deținut funcția de prim- 
ministru cu 12 ani în urmă, cînd 
Libia si-a cucerit independența na
țională.

BONN. — La 22 ianuarie a avut 
loc la Bonn o conferință de presă 
a purtătorului de cuvînt al guver
nului vest-german, von Hase. care 
a făcut cunoscut că Ludwig Erhard, 
cancelarul Republicii Federale Ger
mane. a dispus suspendarea tem
porară din funcție a lui Hans 
Krueger, ministru pentru probleme
le persoanelor strămutate și refu- 
giaților, și deschiderea unei an
chete asupra activității sale în 
timpul regimului hitlerist.

Ședința unei Comisii
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

între 16—21 ianuarie a avut 
loc la Tașkent ședința Comi
siei permanente a Consiliului 
de ajutor economic reciproc 
pentru folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice. La șe
dință au luat parte delegați din 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P.

permanente C.A.E.R.
Polonă. R. P. Romînă, R. P. 
Ungară și U.R.S.S.

Ședința a examinat activi-’ 
tatea comisiei pe anul 1965 
și a aprobat planul pe anul 
1964.

Ședința s-a desfășurat în 
spiritul prieteniei frățești 
deplinei înțelegeri reciproce.
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