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TUTUROR ELEVILOR- 
VACANȚĂ PLĂCUTĂ!

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ată-ne ajunși, așadar, după trei trimestre de învățătură, 
rodnice, din nou în fața vacanței. Vom asista la tradiționa
lele serbări școlare, îi vom aplauda pe premianți ; cu toții 
vom sărbători succesele la învățătură, bucurîndu-ne că șco
larii au mai crescut cu un an, au acumulat noi și prețioase 
cunoștințe.

Ghiozdanele, cărțile și caietele — prieteni dragi de școală 
— se vor bucura și ele dc o relativă odihnă și vom inaugura al patrulea 
trimestru al anului școlar — VACANȚA MARE.

Ca și în anii precedenți, nesfîrșitele drumuri ale vacanței le vom parcurge 
pînă la 15 septembrie, cu ajutorul elevilor care, emoționați și impresionați 
profund de frumusețea și bogăția numeroaselor sale itinerarii, îi vor com
pleta jurnalul expediind către redacție scrisori pline de farmec, de poezie și 
îneîntare trimise ca niște vești ale fericirii și bucuriei. Scrisori din tabere: 
aproape 8o ooo de elevi vor fi oaspeți ai taberelor de odihnă amenajate 
pentru ei în cele mai frumoase stațiuni. Scrisori și ilustrate din excursii și 
drumeții : aproape două milioane de elevi, însoțiți de tovarăși profesori și 
instructori de pionieri, echipați de drum, vor străbate întreaga țară cu mi-

• In excursii și drumeții — două milioane • In cinstea 
sărbătorii dragi a Eliberării patriei — o bogată agendă 
de activități educative • Oaspeți ai Capitalei și ai lito

ralului • Mii de tabere si cluburi

minatele ei trasee de bogăție și frumusețe, își vor cunoaște, piin excursii 
și drumeții, mai bine regiunea și raionul natal, înnobilîndu-se cu senti
mentul de adîncă mîndrie că avem o țară bogată și puternică, cu un popor 
minunat, făuritor al mărețelor realizări socialiste. Alți aproape 12 000 de 
elevi din întreaga țară vor vizita Capitala și frumoasele stațiuni de pe 
litoralul Mării Negre. Scrisori de la cluburile elevilor, din taberele locale 
ale pionierilor, din taberele de pe lingă gospodăriile agricole de stat... 
Toate acesea vor alcătui marea carte a vacanței.

în paginile frumoasei cărți a vacanței se va înscrie cu litere de înaltă 
înflăcărare și emoție, sărbătorirea măreței zile din istoria poporului nos
tru, 23 August, ziua Eliberării patriei de sub jugul fascist. Pentru școlarul 
din clasa I sau pentru elevul proaspăt încadrat în rîndul purtătorilor cra
vatelor roșii, pentru candidații la admiterea în școlile profesionale ca și 
pentru cei care în curind vor susține examenul maturității — pentru 
toți cei a căror vîrstă cunoaște ca punct maxim însemnul a 20 
de primăveri — sărbătoarea lui 23 August constituie prilejul unei 
ample manifestări a dragostei și recunoștinței față de partid, a 
prețuirii anilor luminoși ai socialismului în care au crescut și au învățat, 
bucurîndu-se din plin de o copilărie fericită, avînd în față perspectiva op
timistă a împlinirii aspirațiilor, idealurilor. Iată de ce încă din primele 
sale file, cartea vacanței va consemna participarea elevilor la numeroase 
activități închinate măreței sărbători. Preocupării de a cunoaște cît mai 
mult, în profunzime, tradițiile revoluționare ale poporului nostru, lupta 
eroică a clasei muncitoare sub conducerea partidului, îi vor fi dedicate o 
bună parte din'activitățile cuprinse în programul educativ al vacanței, 
în programele taberelor și ale cluburilor, vizitarea muzeelor și a locurilor 
istorice, organizarea întîlnirilor cu activiști de partid și de stat, cu mun
citori și colectiviști, simpozioanele și șezătorile literare care vor înfățișa 
istoria de luptă a poporului, a partidului, prin forța sugestivă a versului, 
a fragmentului literar, îndrăgitele acțiuni de învățare a cîntecelor și poe
ziilor, pregătirea unor frumoase serbări închinate marei sărbători vor ocupa 
locul de frunte. Drumețiile și excursiile vor înscrie în itinerariile lor popa
surile încărcate de emoții și semnificații la locurile legate de istoria po
porului rostru, vizitarea marilor obiective economice și culturale realizate 
în anii puterii popula~e.

„Scînteia tineretului**
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Popas în pădure
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cînteia 
tineretului*
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Am vizitat Reșița, Oțelul Roșu, 
Valea Jiului, Hunedoara.

La capătul unui asemenea drum, 
la sfîrșitui celor 18 reportaje pu
blicate, și înainte de o altă etapă 
în care va pleca brigada noastră, 
se desprinde o concluzie limpede, 
dovedită prin multe fapte concre
te. Este vorba de necesitatea unei 
propagări mai intense a experien
ței, a inițiativelor, metodelor și 
procedeelor avansate.

Să ne explicăm.
In fiecare din aceste locuri exis

tă colective mari de muncă împăr
țite și ele pe secții, sectoare, bri
găzi, echipe... Toate au realizările, 
experiența lor. Insă unele dintre 
ele au izbutit să acumuleze și să 
periecteze o metodă, o experiență 
bună care prin avantajele și re
zultatele ei se detașează ne! de

|gi Dezvoltarea 
în continuare 

măsuri c turismului 
internațional 
privind tn R. P. Romînă

Galați, se exe-Lucrările de întreținere a culturilor sint in toi. La G.A.S, — Făurei, regiunea 
cută prășitul mecanic la floarea -soarelui

în vederea dezvoltării în 
continuare a turismului inter
național în R.P. Romînă, au 
fost adopiale unele măsuri, 
care prevăd lărgirea facilități
lor pentru turiștii străini care 
doresc să viziteze Republica 
Pojrahnă Reuniri 3, precum și 
îmbunătățirea activității de de
servire turistică.

1. FACILITĂȚI PRIVIND 03- 
ȚINEREA VIZEI TURISTICE

In afară de turiștii străini 
care vin în R.P. Romînă în or
ganizarea Oficiului Național de 

I Turism „Carpați“, cu începere 
de la data de 15 iunie 1964 viza 
turistică se va acorda și urmă
toarelor categorii de cetățeni 
străini:

— celor care doresc să vizi- 
j teze R.P. Romînă ca turiști in

dividuali pe cont propriu ;
— celor care vin în R.P. Ro

mînă în scopuri oficiale și după 
expirarea vizei obișnuite, do
resc să viziteze țara ca turiști;

— celor care se află în tran
zit în R.P. Romînă și doresc să 
viziteze țara ca turiști.

Viza turistică se acordă ime
diat, la cerere, de către Oficiile 
diplomatice și consulare ale 
R.P. Romîne din străinătate. In 
același timp, cetățenii străini 
pot obține viză turistică și Ia 

i punctele de frontieră rutiere, 
| aeroportuare, fluviale și mari- 
i time, deschise traficului de 
j călători.

Turiștii străini care doresc să 
! locuiască la rude în R.P. Ro

mînă vor preciza localitatea de 
reședință a acestora, pentru a 
ii menționată în viza turistică 
ce se acordă.

Grupurile de turiști străini 
care doresc să viziteze Repu
blica Populară Romînă prin 
O.N.T. „Cârpați . pentru un 
timp maxim de 48 ore. pol in
tra în țară pe baza unui per
mis de acces (landing card), 
care înlocuiește viza turistică 
și care va fi procurat prin 
O.N.T. „Carpați".

Intrarea și ieșirea din R.P. 
Romînă a turiștilor străini este 
permisă prin toate punctele de 
frontieră deschise traficului de 
călători, fără a mai fi necesar 
să se menționeze în viză punc
te obligatorii de trecere a fron
tierei.

Viza turistică poate fi pre
lungită la cererea turiștilor de 
către organele regionale de 
miliție.

Viza turistică este scutită de 
orice fel de taxe.

Pentru călătorii și turiștii din 
țările socialiste, se mențin în 
continuare facilitățile privind 
formalitățile de frontieră con
venite pe baza înțelegerilor în 
vigoare.

2. MAJORAREA PRIMEI DE 
SCHIMB TURISTIC

Incepînd cu data de 15 iunie 
1964, cetățenilor străini, pose
sori de viză turistică, li se a-

Continuare în pag. a IV-a

Țesătorii cotoarelor 
de piatră
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experiența ailor colective. In 
iot ce am scris noi am căutat să 
povestim și să generalizăm astfel 
această experiență, care insă e in
finit mai amplă deci! poate fi po
vestită intr-un articol de ziar.

In întrecerea socialistă unul din 
centri motori îl constituie tocmai 
îăspîndirea, însușirea și aplicarea 
cît mai largă a experienței poziti
ve. Ea trebuie să circule, să stră
bată rapid distanțele dintre un 
colectiv și altul. Uneori e vorba

Muncit o r

Vineri 5 iunie 1964

de domenii ale muncii cu toiul 
diferite. Dar și atunci poate exis
ta o experiență folositoare și al
tora. Tot ce e înaintat și poate fi 
aplicat pe o scară cît mai largă 
merită din plin atenția organiza
torilor întrecerii socialiste, a orga
nizațiilor U.T.M., care îndrumă și 
ajută activitatea tinerilor aflați 
în întrecere.

De la această idee pornim cu 
sugestiile, comentariile și consta
tările pe care le facem în...
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Foto : I. CU CU
orile cuprindeau totul cu 
repeziciune și de acolo, de 
sus, orașul, învăluit încă 
într-o negură ușoară, avea 
acea frumusețe și măreție 
dinții, nedezvăluită încă în
întregime de lumina zilei. 

Strălucitorul cartier, înălțat atit de 
repede pe povîrnișul Țiglinei, trăia acum 
clocotul împlinirii. Zeci de blocuri albe 
și albastre intraseră, aliniate, în rîndul 
celor locuite; constructorii se mutau 
mereu mai la margine să adauge altele
noi.

Cind apăru soarele, șantierul se um
plu deodată de viață, de parcă ora înce
perii lucrului ar fi coincis exact cu a- 
ceastă clipă a răsăritului. Mari macarale, 
înscriindu-se ca niște uriași condori pe 
orizontul limpede de vară, începură să 
lunece înainte și înapoi, cu vuiete în
delungi, legănîndu-și în zare ghearele 
de oțel. Iar jos, la margini de bordură 
sudorii iscară, ca la un semnal, o ploaie 
de seîntei multicolore. Pretutindeni se 
vedea mișcare, pe schele constructorii 
mișunau încoace și-ncolo ca niște furnici 
albastre. Unde-i puteam găsi pe cei patru 
frați: Petre, Alexandru, Ion și Ștefan 
Smărăndescu cu brigada lor de mozai
cari ? încercam să mi-l reamintesc: doi 
sint blonzi, iar ceilalți doi șateni; voi
nici dar nu înalți...

Un cintec spune că orașele, casele și 
străzile iau chipul oamenilor care le-au 
făcut. Dacă ar fi așa atunci cite orașe, 
cite străzi, cite blocuri n-ar purta ceva 
din chipul celor patru frați ? Anul a-

cesta trei dintre ei își vor serba 15 ani 
de muncă pe șantier!

Povestea lor începe cam așa: într-o zi 
de toamnă arămie, trei meșteri mari au 
plecat în lume. Și-au luat cu ei cîte-un 
cufăr cu scule dar, deocamdată, nici o 
meserie. S-au oprit în Capitală.

— Are cineva nevoie de noi ?
— Ce știți să faceți ?

*— Orice ! și-au ridicat ei nasurile-n 
vînt, mirați de înălțimea blocului din 
față. Iată-ne mîinile, puneți-ne la încer
care !

Momentul acela, dintr-o toamnă ară 
mie, marca începutul drumului lor de 
constructori. Dar chiar de a doua zi. 
dacă și-ar fi ținut un „jurnal" cei trei 
frați ar fi notat, cu părere de rău, că 
mîinile lor nu prea știau să facă mare 
lucru. Drumul constructorului trebuia să 
înceapă, firesc, cu prima lui treaptă : anii 
uceniciei.

„Am fost dați în grija unui maistru 
— și-ar fi notat ei peste o săptămână. 
E un om în vîrstă și nu-i chiar atît de 
aspru cum ni se păruse.

— De unde sînteți puștilor ?
— Din Oltenia.
— Și cobilițele unde le-ați lăsat ?
Era, desigur, o glumă, dar ar fi fost 

mai bine să le fi luat cu noi. Cărăm 
mortar cu căldările și ne-ar fi fetosit 
mai mult decît mistriile din cufăr. Toată 
ziua cărăm mortar iar seara alergăm la 
blocul de alături, să vedem cum lucrează 
mozaicarii... Dintre toate meseriile asta 
e cea mai frumoasă" !

O lună mai tîrziu băieții se și aflau 
la școala de mozaicari. Au trecut ani...

Ucenicia se sfîrșise, acum era rîndul 
lor să califice pe alții. Și nu-i numai o 
vorbă : de-a lungul anilor Petre Smărăn
descu i-a învățat meserie pe mai mult 
de 50 de oameni, tineri ca și el.

Așa a început cea de-a doua treaptă a 
drumului lor de constructori: anii mă-

Folo : V. RANGA

iestriei. Rind pe rind, înfloreau in urma 
lor blocurile, străzile ; în multe din con
strucțiile noi ale Capitalei s-au înscris 
ca într-o carte de aur și însemnele mun
cii lor. Și nu trecea lună fără ca ei să 
nu trimită acasă cea mai nouă ilustrată: 
„Vedeți strada asta ? Aici am lucrat noi, 
pe primăvară. Acum sîntem in Splaiul.

Unirii... E vorba să plecăm apoi în Bucu
reștii Noi unde se face un mare cartier..."

Din satul lor oltenesc de pe malul 
Oltețului le-a venit într-o zi o scrisoare: 
„Dragii mei frați — le scria Ion „cel 
mic" — m-am gîndit să vă rog să mă 
luați și pe mine cu voi. Nu vă fie teamă. 
Am să fac tot ce-o să-mi spuneți".

în toamna anului 1957 cei patru frați 
(n-au putut să nu îndeplinească și do
rința „celui mic") plecau la Mamaia. 
„La revedere, case dragi, la revedere 
noilor cartiere !“. Sezonul de plajă era 
pe sfîrșite, peste nisipuri batea vîntul. 
Oamenii își făceau acum concediul la 
munte.

— Ei, băieți, montați corturile ! Cine 
are curajul sa se arunce-n valuri ?

Alergară o oră de-a lungul plajei, ca 
niște copii. Cît vedeai cu ochii — numai 
nisip și, din loc în loc pilcuri de buru
ieni. Ce-o să facă aici, pe vremea asta 
oțărîtă ? Dar ei nu veniseră în conce
diu... Splendidele construcții ale Mamai
ei trebuiau să treacă de pe hîrtia de 
calc pe verticala litoralului, alcătuind 
una din cele mai pitorești stațiuni din 
lume. Ca într-o suită de balet răsâriră, 
într-o fastuoasă montare, și parcă din
tr-o singură țîșnire, cochetele blocuri- 
turn cu hotelurile lor devenite celebre : 
Palas, Modern, Central. Doina... Ei bine, 
covoarele lor de piatră sînt opera bri-

VASILE BĂRAN

Continuare in pag. a ÎV-a

„Oraș iubit,
BOMESII".
„Oraș iubit, Bucu- 

rești“... îl cîntă po
eții în versuri îna
ripate, îl slăvesc 
cîntăreții, îl glorifi
că prin faptele 
muncii sutele de 
mii de locuitori, îl 
privesc cu dragos
te, cu admirație și 
mîndrie milioanele 
de cetățeni ai țării 
întregi.

Capitala unei țări 
este emblema ei. 
Oraș încercat, oraș 
luptător, deținînd 
un rol de frunte în 
evenimentele care 
au decis epoci, oraș 
cu o glorioasă tra
diție a mișcării 
muncitorești, stră
veche citadelă a 
culturii, științei și 
artelor, oraș al ma
rilor construcții din 
anii socialismului,

Bucureștii oferă, 
pentru cel ce se a- 
pleacă asupra isto
riei sale, un minu
nat prilej de a răs
foi cartea patriei, 
deschizînd-o Ia cele 
mai patetice file.

Propunîndu - ne, 
începînd cu acest 
număr, o suită de 
reportaje, însem
nări și eseuri din 
istoria și viața Bu
cureștilor, venim în 
întîmpinarea dorin
ței pe care au ex
primat-o numeroși 
cititori, dornici să 
afle cît mai multe 
despre Capitala pa
triei noastre.

Citiți în pag. a V-a 
primul reportaj inti
tulat: „ÎNCEPUT DE 
VEAC ÎN BUCU

REȘTI"



EMINESCU

Sculptură de Ion Jalea I i te rat ll ra si arta
 

PLENITUDINE
E-o oră a pămintului văzut numai prin stele. 
E seară-atunci, albastră, e frumos
Și-o așteptare de lumină in văzduh, în ape 
O lună izvorind melodios,

Și munții-apoi, aproape, mai aproape 
Atît de-nalți, cu brazii, sint parcă ar zbura, 
Și stelele pe creste-alunecind domoale, 
Și nourii vibrînd prin fața mea —

O, cum va străluci, va fi neiertătoare 
Privirea ancorîndu-mi-o de-o stea, 
Și-n mine coborind ca intr-un riu pacific 
In ape-adinci, albastre mă voi scufunda. 
Cu mîinile-aniîndouă-nsingerind pe inimă 
Coclite miluri dacă s-au depus
Uscate ierburi, putrede, pe toate le voi zmulge 
Și-n focul ce-1 clădesc am să le-arune pe toate 
Cînd ape limpezi iarăși mă ivesc in sus.

...Căci, nu v-am spus : slut cel ce la furnale 
Eu focul il clădesc și mă inund eu soare 
C-un sentiment al dăruirii pin* la capăt 
Intr-o frenetică și pură deșarjare.

CONSTRUCTORI, 
DIMINEAȚA

Au ieșit din barăci, față-n față cu munții.
Aerul rece-i cuprinde ea-n ace. 
Se apleacă-n oglinzile rîului, tineri, 
Și ceru-n adine către ei se desface.

Săgetată de valuri, lumina-i inundă 
Și-n zare vîslesc cu energice chipuri.
Ultimul foșnet al nopții îl rup de pe trup 
Și-1 aruncă duios în nisipuri.

Iau apa în pumni, parcă-o zmulg dintre pietre, 
O toarnă pe umeri, și-n dans rotitor, 
Rîu-ncepe-a sui legănat ca de aripi 
Și curge-n meandre pe umerii lor.

Albe, de-argint îi sînt undele, clare, 
Muntii-1 petrec in ecou cascadat, 
Și vertiginos, pe cînd trece spre mare, 
Kiul întimpinâ soarele ca un bărbat.

BARAJ
Dar nu i-ați văzut! —
Bărbați suavi și-ndrăgostiți ai apelor
Zidesc bâraj de raze-n calea nopții — pe izvoare,
Și soarele răsare mai intii pe frunți,
Ca o coroană de efort, seînteietoare
Pe care o aprind; și-o Iasă intre munți. r

A. I. ZĂINESCU 
(din „Imnurile soarelui*)

• Invitație 
în sala
de concert
Spre încheierea stagiunii, 

unui tînăf dirijor, cu incon
testabile succese obținute la 
pupitrul unor orchestre sim
fonice din provincie, i s-a 
dat posibilitatea de a-și valo
rifica resursele în fruntea pri
mei orchestre simfonice a 
tării. Remus Georgescu și-a 
alcătuit un program de lu
crări clasice în care un loc 
central îl ocupă Simfonia a 
VllI-a de Beethoven care, 
prin construcție, prin temati
ca ei ne face să ne amintim 
simfoniile de tinerețe care au 
premers „Eroicei".

Alături de acest opus be
ethovenian, programul ce va 
fi radiodifuzat duminică, la 
orele II, măi cuprinde al doi
lea Concert pentru pian și or
chestră de Liszt, (solist Al. 
DemetTiad) și prima audiție 
a unei suite pe care tânărul 
creator Laurențiu Profeta a 
extras-o din partitura unui 
amplu băiet sbris. în anii din 
urmă „Prinț și cerșetor", 
după Mark Twain.

• Turneul 
orchestrei 
simfonice
a Radiotele»
viziunii 
maghiare
Săptămîna muzicală înre

gistrează uîi eveniment îm
bucurător, turneul unei re
putate formații artistice : or
chestra simfonica a Radio te
leviziunii Maghiare.

Sub conducerea dirijorului 
Lehel Gyorgy (cunoscut prin 
turneele făcute în multe țări 
— printre care Franța^ 
U.R.S.Ș., japonia, Italia, fe
lonia, Romîtiia) orchestra va 
prezenta două concerte.

Programul concertului de 
duminică seara cuprinde:

EXIGENȚE • EXIGENȚE • EXIGENȚE ORIZONT
- ILUSTRAȚIA _ 
MONOGRAFIILOR

Monografiile asupra scriito
rilor noștri apărute în ultimul 
timp sînt un semn îmbucură
tor pentru cunoașterea și apro
fundarea unora din clasicii li
teraturii i’omîru?. Cităm : G. 
Călinescu: „Viata lui Mihai 
Eminescu", Ovidiu S. Croh- 
ftlălniceanu : „Lucian Blaga", 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga: 
„Ion Creangă", Silvian Iosi- 
fescu: „Momentul Caragiale", 
Savin Bratu : „Mihai Sadovea
nu", Al. Săndulescu : „Dela- 
Vrancea“, Ion Roman : „St. O. 
îosif" și în scurt timp editura 
anunță „Liviu Rebreanu" de 
Al. Piru. Recolta e bogată. 
Nu ne propunem să discutăm 
aici calitatea acestor monogra
fii, care cel mai adesea răs
punde exigențelor. Observăm 
însă că editurile care publică 
aceste monografii neglijează 
consecvent un aspect care, 
credem, are o însemnată con
tribuție la recrearea, la suge
rarea atmosferei mediului în 
care s-a format sau prin care 
a circulat autorul moriogra- 
fiat. Este vorba de aspectul 
iconografic al acestor mono
grafii. (Ov. S. Crohmălnice.a- 
nu: „Lucian Blaga", M. Gafi- 
ța : „Cezar Petrescu" Savin 
Bratu : „M. Sadoveanu", Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga : „Ion 
Creangă', S. Iosifescu: „Mo
mentul Caragiale"). Volu
mele citate, exceptînd coperta, 
sînt lipsite de reproduceri ale 
fotografiilor scriitorilor, ale 
locurilor pe unde au trecut, 
ale revistelor la care au cola
borat, coperte de cărți etc., de 
tot acel material vizual care 
ar fi împlinit textul, reconsti
tuind atmosfera timpului. Al
tele (Al. Săndulescu: „Dela- 
vrancea", B. Elvin ; ,,Camil 
Petrescu") conțin grupate la

-------------------------------------------

Crotâsa Uieraiă
ondiția primordia
lă a literaturii sa
tirice stă în adec
varea obiectului la 
unghiul comic. 
S-au făcut, e drept 
nu puține încer

cări de fantazare satirică pe 
teme minore (și trebuie spus 
că, din nefericire, nu totdea
una eșecul s-ar datora lipsei 
de talent, de ingeniozitate sa
tirică) iar destinul unor ast
fel de scrieri este exclusiv 
foiletonlstic. îndeplinind un 
anume rol. penfru că repre
zintă reacții de opinie imedia
te, cu funcție neintîrziată, ele 
sînt cdnsemnabile apoi doar 
ca documente (dacă foileto
nistul nu se numește Arghezi 
ori N. D. Cocea !)

Mai cu seamă tinerii scrii
tori de azi, unii dintre ei, 
practică nu fără apreciabilă 
îndemînare foiletonul satiric, 
pamfletul de moravuri —mai 
ales portretul anacronic — 
schița umoristică de mică 
pretenție (printre cei mai do- 
ăți fiind Teodor Mazilu și 
Nicuță Tănase, acesta din 
urină avansînd mai cu succes 
în teatru. valorificîndu-și, 
pare-se. mai bine aci, resur
sele certe pe care le are).

Ion Băieșu nu a ocolit nici 
el foiletonul satiric în spiritul 
sugerat mai sus dar — aici și 
astfel tînărul prozator se deo
sebește de ceilalți — înzestrat 
cu un viguros spirit de obser
vație, personajele sale nu sînt 
desprinse de contingent, nu sînt 
căutate în urmă (e suspectă o 
anume anacronizare a tipu
rilor, cînd nu e vorba de fi

sfîrșit planșe afară din text, cu 
unele din facsimilele necesare. 
Dacă, în cazul lui Creangă, 
s-ar putea invoca puținătatea 
materialului ilustrativ, ce bo
găție oferă în schimb Caragia
le ! Numai grafica în jurul a- 
cestui scriitor ar putea umple, 
singură, un volum. La fel, vas
ta activitate ziaristică a lui 
Camil Petrescu și Cezar Pe
trescu, puteau fi bogat ilustra
te cu frontispicii ale revistelor 
prezidate de ei sau la care au 
colaborat, cu vinlete caracte
ristice acestor reviste, cu Cari
caturi semnificative din presa 
timpului. Credem că materia
lul iconografic și dispunerea 
lui în carte trebuie să stea în 
atenția istoricului literar, cu 
drepturi egale oricărui alt do
cument (nu mai vorbim de 
contribuția educativă a acestui 
aspect). Fotografia sau desenul, 
pe lingă valoarea documenta
ră, au și avantajul sugestiei 
imediate. Selecția materialului 
nu trebuie lăsată pe seama e- 
diturii, ci făcută de specialiști.

Procedeul adăugării la sfîr
șit a unor planșe nu e cel mai 
fericit mod de a rezolva lu
crurile. Reproducerile însera
te în pagina de text, acolo 
unde sînt necesare (fără a 
renunța nici la planșele a- 
fară din text, insă la locul 
potrivit așa cum s-a făcut cu 
„Literatura rominâ premoder
nă" de Al. Piru) sint cel mai 
indicat mijloc grafic al icono
grafiei de care vorbim. Nu 
are nici un sens sâ ignorăm 
experiențe editoriale exce
lente — cum este aceea a ..Is
toriei literaturii romine de la 
origini pină in prezent* de 
G. Călinescu — perristind in | 
procedee editoriale simpliste I 
care nu au eficiența așteptată. •

M T-

guri realmente depășite sub 
orice raport), ci abordate în 
împrejurări cotidiene de certă 
actualitate. Evident, principial 
satira cauterizează cu multă 
ascuțime vicii de diverse 
nuanțe, incompatibile cu su
perioritatea morală și de con
cepție promovate de socialism. 
Trebuie să observăm, insă, că 
nu de puține ori se petrece un 
lucru aparent ciudat: șatra 
înconjoară cu o veienoenia 
teribilă, de neimbiinzst. feno
mene a căror pondere nu nu
mai că este lipsită de orice 

Ion Băieșu: „Oameni cu simțul humorului"
primejdie, dar și al cârcr ca
racter anacrocje. *trkSe!_,_ 
este absolut evident pentru 
toată lumea. Mai mult. gravi
tatea gălăgioasă cu care s=si. 
chipurile, demascate asemenea 
aspecte de cras anacrocusm 
duce uneori la promovarea 
unor false conflicte, pentru că 
deși exagerarea este o sursă a 
comicului, ea nu are nicide
cum rolul de a schematiza 
procese mai subtile, mai 
nuanțate (fenomenul s-a ma
nifestat mai ales ir. producția 
dramatică dar recidive par
țiale apar uneori și în prOza 
satirică). Mi se pare câ într-o 
asemenea împrejurare satira 
o ia înaintea obiectului, sau se 
desfășoară în marginea aces
tuia, pierzîndu-și din eficiența 
sa artistică. O mai nuanțată

iVumăr omagial al „Vieții Hominești“ Zfe deceniu de activitate
Dedicată în întregime marii 

personalități poetice dispărută 
acum 75 de ani, revista reu
nește semnături de esteticieni, 
critici și istorici literari, scrii
tori, folcloriști, documentariști, 
desenatori, sculptori. Un capi
tol, „Mărturii de peste hota
re", conține cîteva pagini de 
aprecieri a creației emines
ciene.

Nu lipsesc din acest număr 
titlurile de rigoare : „Legături
le lui Eminescu cu Iosif Vul
can și revista ..Familia" de G. 
Petrușan, „Eminescu în limbi 
străine" de Elena Piru, „Emi- 
nescu — erou literar1* de M. 
Gâfița, „Eminescu în recepția 
critică a contemporanilor" de 
S. Bratu, „Erotica lui Emines- 
Cu“ de G. C. Nicolescu, ca și 
cele a căror apariție aici e o- 
cazionată de comemorare: 
„Observații cu privire la lim
ba poeziilor lui Eminescu" de 
Iorgu Iordan, „Origina orală a 
basmului „Călin nebunul" de 
Mihai Pop, „Mihai Eminescu, 
bibliotecar" de Viorica și G> 
Botez.

La loc de cinste stau omagii
le lui TudOr Arghezi și Mihail 
Sadoveanu (note inedite).

G. Călinescu face în cîteva 
pagini, cu capacitatea sintetică 
și Competența cunoscute, un 
studiu despre „Contradicțiile 
erei burgheze oglindite în 
ideologia Iui Eminescu*. Tudor 
Vianu studiază ideea de „De
mon la Eminescu", Perpessi- 
cius dezvoltă un moment sem
nificativ din viața poetului: 
„Eminescu și carul de la li
ceul „Matei Basarab*, iar Al. 
Dima tratează despre „Moti
vul comic in opera eminescia
nă’. Intr-un comentariu cu
prinzător S. Iosifescu iși pro 
pune sâ-1 urmărească pe „Err.i- 
nescu pe fondul literaturii u-

• ft VLrT.jcg.șasea a
aRiâ UCh vkfts fifft flHmr***.

'niga penezăsasi p»- 
vvmațâ cb cezâ sredcîă șî 
--zceriale ș'—'■'a£â

ie bre*s2 --Gafa* ee. Sem- 
pU hxfcm a ar uu»-
ira în priELUx rînd existecța 

operează cu atecție xn bur. 

atare îndeJemîexre cum este li
teratura satirică, modul și 
sfera in care se exercxtă acest 
spirit selectiv este boCâritor. 
De el depinde adecs area, ori 

niversale". „Eminescu și ro
mantismul german" de Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga încear
că o sinteză asupra raporturi
lor poetului cu o cultură pe 
care o cunoscuse îndeaproape. 
Prin „mărturiile de peste ho
tare" revista dă prilejul unei 
confruntări de opinii, în mare 
măsură asemănătoare, asupra 
„Odei în metru antic’ (semna
te de Alain GulIIermou — 
„Odă în metru antic" — și Al. 
Piru — „Eminescu și clasicis
mul"). „Eminescu și Bacovia" 
este semnat de M. Petroveanu.

îmbucurătoare e contribuția 
erudită a unei generații mai 
vechi de specialiști: Șerban 
Cioculescu („Aspecte de critică 
socială eminesciană’), D. Mu- 

Scenă d.i specfaco/u/ ,.A douăsprezecea noapte" de W. Shakespeare, în interpretarea colectivului Teatrului Național 
din lași

nu. a obiectului 
satiric din care 

Tonul celor m;
esi

incredi

unghiul 
scrutat, 

e bucăți 
din volum este excelent mu
lat pe o fină simulare, pe o 
naivă -încredere* a autorului 
în „adevărul* invocat de eroii 
săt In -Puterea dragostei’, ca 
să dau un exemplu, scriitorul 
adoptă de la început pină la 

personajelor 
dar 
ne- 
cal- 

sfirșix unghiul 
incriminate, eră

iei

coor- 

rat* sszprinse in
; -■sera

m aceassă aerae de

me vicii recretabQe. in ■-

exact. . dorre-

izfrztiSa batată. âsmulată _A- 
ricisd*. este izseresan oe ob

ții de pactîe — a 
cu a eroooc — Kâgereazâ Be 

iucs ipfnfirTă proce- 
subâ ia care acese ayra.h 
dere de caturd eticâ> ee^r/pe- 

tree Sa reaiitste. vizind. deci, 
o manifestare persuasivă a 

rărașu („Comentarii eminescie
ne"). Vladimir Streinu („Floa
re albastră" și lirismul emi
nescian'). Studiile lor dau să
li sfacția contactului cu o efer
vescență de asociații în planul 
culturii naționale și un apel o- 
ponun și competent Ia cea u- 
niversală.

încheind, nu putem trece 
peste contribuțiile de reală va
loare ale lui N. Tertulian, C. 
Ciopraga, G. Ivașcu, Matei 
Călinescu, Gh. Bulgăr. Alături 
de celelalte, ele pun în lumină 
laturi mai puțin cunoscute ale 
personalității poetului, cele cu
noscute căpătînd claritate și 
adîncime.

M. U.

lor, nu lipsită de mimarea, 
periculoasă în fond, a naivi
tății față de eroare. într-o 
falsă anecdotă animalieră 
(..Cotoiul"), simpla travestire 
n-ar spune mare lucru dacă, 
la un moment dat, ea n-ar de
veni schematic convențională, 
sugerînd tocmai așa, printr-un 
umor gros, tendința de învă
luire a imposturii. Evident, în 
domeniul subtilizării mijloa
celor de realizare completă, 
mai nuanțată (subtilizare con
diționată în principal de înseși 
formele, mai puțin plate, în 
care se învăluie impostura, 
viciul) a ideii sennalate. scrii
torul mai are încă suficiente 
posibilități. FaptuL însă, căa- 
semenea piese iși propun bo-

icstaae. Practxaxă exuec. 
aje^oaei (de coce aa-

■eze pe im plănui, puctorind. 
turind cniar. intensitatea ra
zei îndreptată spre obiectul de 
fond al satirei. Acest al doi
lea aspect, ocolit in schițele

Teatrul maghiar 
de stat din Satu 
Mare a împlinit de 
curind un deceniu 
de activitate. Acum 
10 ani, 17 tineri ac
tori și un regizor, 
absolvenți ai Insti
tutului de artă tea
trală din Cluj, cu 
toții din aceeași 
promoție au cerut să 
rămînă și să lucreze 
împreună. Cei 18 
au format colecti
vul secției maghia
re a Teatrului din 
Baia Mare, iar pes
te cîtva timp acest 
colectiv a fost 
transferat la Satu 
Mare. A trecut de 
atunci un deceniu 
și faptele vin să 
vorbească despre 

rezultatele entuzi
astului colectiv.

In graiul cifrelor 
bilanțul înseamnă 
70 de premiere, 
2 400 de spectaco
le la care au luat 
parte pest^n900 000 
de spectatori. în re
pertoriul teatrului 
au intrat cele mai 
bune piese din dra
maturgia universală 
și națională: Sha
kespeare („Romeo 
și Julie ta"), Victor 
Hugo („Ruy Bias”) 
Lope de Vega („Don 
Juan") G. B. Shaw 
(„Pygmalion”), E- 
duardo de Filippo 
(„De Pretore Vin
cenzo"), Mihail Se
bastian („Jocul de-a

lui Băieșu are, în general, o 
mare importanță pentru că — 
aceasta fără a constitui un fe
nomen alarmant — formula sa
tirică poate deveni la un 
moment dat ea însăși obiect 
incriminat. în ce condiții ? 
Slăbirea ascuțișului critic nu 
vine, în cazul eșecurilor pe 
acest teren dificil, numai din 
superficialitatea observației 
ori caracterul minor al îm
prejurărilor, dar și din fetiși
zarea formulei, din excesiva 
alegorizare a situațiilor, care 
nu e altceva decît schema
tism (A se observa. în acest 
sens, frecventele fabule, is
torioare cu ,.tîlc“ îndoielnic, 
ce apar nu numai în volume 
dar, mai numeroase, în re vis- 

te, ba chiar in reviste de spe
cialitate. umoristică. Un as
pect deosebit al aceleiași feti
șizări 11 prezintă, apot sche- 
■satisEtu. unor eanedii sati- 
rice. al căror defect nu l^s 
'*edea ta primul rind datorat 
«tanfriai țâța observație, ci 
tocmai unui abuz de tratare. 
—tu.cxă prea trmmntâ. a
pesaocaxtart.

in volumul discutat, traves
tirea nu se bucură de o regie 
T.muțjzasă. de realizarea une: 
anaciute concocdaiH* formale 
ci. dămpoizită. e de o trans- 
parentă voita, din rațiuni po
lemice (deseori .cotoiul', 
-zmeul* ori „rina* din unele 
povestiri „uită* complet atri- 
xztrie speciei. stld:ndu-$i cu 
haz condiția). Demascarea for
mulei merge insă fi pe un 

vacanța" și „Steaua 
fără nume"), Nagy 
Istvan („Privește-i 
mamă"), Aurel Ba- 
ranga („Mielul tur
bat", „Siciliana", 
„Adam și Ev a"), 
Al. Mirodan („Zia
riștii").

Premiile cîștvgate 
de-a lungul acestor 
ani au încununat 
succesele acesttii tî- 
năr teatru: Pentru 
spectacolul „Mielul 
turbat" a obținut 
premiul I pe țară, 
pentru „Tinerețea 
părinților* de Btirîs 
Gorbatov — pre
miul II — iar pen
tru „Zile obișnuite" 
premiul III.

A. S.

plan lateral. Un tenebros ro
mantic, el însuși tip literar 
fixat ca atare, constituie în
tr-o schiță obiectul satirei. 
Altădată, smeritele autografe 
nu sînt altceva decît meschine 
insinuări de publicitate, scrii
torul invitînd, și în acest do
meniu în aparență minor, la 
decență. De un haz suculente 
„basmul modern", „împăratul 
și horoscopul", fără o precisă 
finalitate estetică.

O schiță intitulată „Manole' 
cu bune efecte comice, este o 
parodie puțin izbutită, pentru 
că mijloacele satirice urmă
resc prea strîns și, aici, fără 
un țel estetic, etapele legen
dei (modelului nu cred că i se 
potrivește umorul gros al pa
rodiei).

O justificare mai substan
țială capătă polemica în cîteva 
situații față de care s-ar părea 
că atitudinea suficientă poate 
fi aceea de pură ignorare. 
Subte.xtul justifică însă aten
ția acordată unor subiecte ce 
par numai umoristice. „Oame
nii cu simțul humorului* nu 
manai că nu-1 au. dar absen
ta unei anumite măsuri, sus
pectă de prostie inconștientă, 
devine la un moment dat pe
riculoasă. Satira merge aici 
către fenomenul incurabil, cu 
totul r.injenitor sub candida 
lui înfățișare. Cu adevărat nu
mai umoristică, de un umor 
cald, e prima schiță, intitu
lată reportericește „Blitz*.

Inegal sub raportul adec
vării mijloacelor artistice la 
pregnanța observației directe, 
vii, acest volum este, fără în
doială, o interesantă apariție 
editorială intr-un gen unde 
progresele se văd greu.

C. STANESCU

CULTURAL
Simfonia a Il-a de Brahms, 
Concertul pentru violoncel și 

orchestră dh Șostakcvici (so
list Mezo Lăszlo) și „Păunul” 
de Zoltan Kodaly.

• Pe scena 
Operei
înscriiirtLusse de mai mul

tă vreme printre manifestări
le prestigioase âle ansamblu
lui primei noastre scene liri
ce, spectacolul ciț,. „Kfadame 
Butterfly” confli&U<0?stir- 
neașcă interesuLsi. adffiirația 
iubitorilor de sperii, im nu
mai prin Valoarea recunoscu
ta a creației lui Puccini, dar 
și prin măiestria ou care ar
tiștii reușesc să dezvăluie 
conținutul acestei drame mu
zicale ce se găsește în reper
toriul tuturor marilor teatre 
lirice de pe glob.

Ultimul spectacol cu a- 
ceastă operă s-a bucurat și 
do prezența unei talentate 
cîntărCțe sovietice t L. Cico- 
niâ«

Ciconia este o artistă do
tată cu' însușiri vocale re
marcabile și cu un deosebit 
simț al scenei. Ea posedă un 
glas pătrunzător, cald, bine 
timbrat și de © mare mobili
tate în redarea cu subtilitate 
a celor mai variate nuanțe. 
Se cuvine în special remar
cată scena de la sfârșitul ac
tului I și aria din actul II, 
în oare ea a pus în evidență 
resurse vocale și actoricești 
deosebit de bogate.

Remarcabili au fost și cei
lalți protagoniști ai serii, în 
special Ion Buzea (în rolul 
lui Pinkerton), Valeria Savu 
și baritonul Alexandru Vîr- 
gOliei cu o voce caldă și plă
cută. întregul ansamblu, sub 
conducerea muzicală a lui 
Constantin Petrovici, a con
tribuit la realizarea unui 
spectacol reușit, aplaudat de 
public.

• Expoziția 
Gh. Spiridon
Pictorul Spiridon prezintă, 

în expoziția din strada O- 
nești, multe peisaje, cîteva 
flori și naturi statice, por
trete, compoziții și desene. 
Toate, sau aproape toate 
pînzele pictorului surprind o 
realitate în transformare, în 
evoluție. Pictorul feface pei
sajul modern, căutînd impli
cațiile poetice ale muncii u- 
mane. Peisajul de la Mamaia 
nu este o viziune arhitecto
nică, strict vorbind ; pictorul 
a intuit și a redat frumusețea 
ritmurilor arhitectonicii mo
derne. Cu totul altfel e vă
zută arhitectura în lucrarea 
intitulată „Construcții” — 
iui peisaj lent, cu copaci și 
drumuri la capătul căruia se 
desfășoară, panoramic, silu
eta unui oraș nou. Toată 
expoziția este mărturisi
rea unui optimism colo- 
ristic complet, a unui 
foarte puternic sentiment 
al decorativului, prezente și 
în compoziții (La meci, 
împărțirea pămintului) și 
in portrete (Colectivistă, 
Jucătorul de șah) și în peisa
jele industriale (Săvinești, 
Roznov I). E văzută altfel, 
mai pictural, în culori foarte 
frumoase, natura statică cu 
mere. Pictorul expune și cî
teva desene, care se descope
ră greu fiindcă sînt așezate 
pe stîlpii angajați în vitri
na exterioară. Desenele tre
buie însă privite, fiindcă a- 
duc încă un element pentru 
definirea lui Spiridon, știin
ța de a fi spontan, reținînd 
dintr-0 mișcare, dintr-un 
chip, elementul sintetic, de
finitoriu. In desene e pre
zenta o anume tensiune, o 
anume neliniște pe care nu 
o regăsești în pictura sa, o 
pictură a desfășurărilor rit
mate și lente, a peisajelor 
care merg pînă Ia cer, a oa
menilor concentrați într-un 
moment de meditație.

M. CELAC



Cînd se întilnesc 
două inițiative

Minereul este, o Știe toată 
lumea, „plinea" furnalelor. 
Cărbunele este — o știe iarăși 
toată lumea, „pîinea“ cocserii- 
lor. La începutul anului — 
poate chiar în același timp — 
fumaliștii și cocsarii au adre
sat un apei minerilor de a le 
trimite în acest an numai mi
nereu și cărbune de calitate 
superioară. Primii au răspuns 
acestui apel minerii din Te- 
liuc. Ei au pornit o inițiativă 
care răspundea întocmai ape
lului amintit : „Nici un vago- 
net de cărbune rebutat'.

Minerii au o vorbă : „Cu- 
vîntul dat e datorie curată 4. 
Conducerea exploatării a creat 
condiții tehnico-materiale a- 
plicării ei. S-au amenajat 
pentru fiecare sector silozuri 
separate de minereu brut și 
de minereu prelucrat. Aceas
ta a creat posibilitatea să se 
determine mai precis calitatea 
și granulația, să se urmă
rească zilnic starea minereu
lui. Inginerii Francisk Fischer, 
Alexandru loan. Gheorghe 
Roman au ținut expuneri des
pre pușcarea selectivă a mi
nereului. despre căile sortării 
cit mai judicioase a acestuia.

Munca politică de masă face 
și mai înțeleasă minerilor va
loarea inițiativei. In fiecare zi, 
la intrarea și la ieșirea din a- 
bataj. minerii își confruntă 

munca cu chemările mobiliza
toare ale lozincilor: „Tovarăși 
mineri ! Calitatea minereului 
se hotărăște în abataje" ; „A- 
plicați cu toții pușcarea selec
tivă" ; „Alegeți cu atenție ste
rilul vizibil pentru a nu avea 
nici un vagonet de minereu 
rebutat". Posturile utemiste de 
control fac — de regulă o dată 
pe săptămînă — raiduri în a- 
bataje. Sînt popularizate re
zultatele. Unde treburile nu 
merg bine, se fac propuneri 
pentru îndreptare, se stabilesc 
soluții, se fac calcule. Toate 
eforturile sînt îndreptate spre 
calitatea minereului. Rezulta
tul : minerii din Teliuc trimit 
furnaliștilor din Hunedoara și 
Călan numai minereu de cali
tate superioară. Primesc pen
tru aceasta — câ o răsplată a 
eforturilor depuse — o boni
ficație de peste 7 000 000 lei !

Răspunsul minerilor din Va
lea Jiului n-a întîrziat nici el.

Era spre sfîrșitul primei 
luni a anului și minerii Teliu- 
cului făceau primul bilanț al 
rezultatelor inițiativei. Tocmai 
atunci a sosit un grup de mi
neri de la Lupeni veniți — 
cum spuneau ei — „să preia 
inițiativa". Pentru experiența 
bună nu există distanțe — 
chiar dacă între Lupeni și Te
liuc se aștern peste 100 km. 
Cei de la Lupeni au preluat 
inițiativa celor de la Teliuc, 

iar de la ei — întreaga Vale 
a Jiului. Spre cocserii a por
nit în acest an, după cum ați 
aflat din reportajele noastre 
anterioare, cărbune tot mai 
mult și mai bun.

Și iată că aici — după ce a 
străbătut un drum atît de lung
— inițiativa minerilor întâl
nește pe cea a furnaliștilor: 
..Toată cantitatea de fontă 
peste plan din 'cocs economi
sit !“ . • .

Pe scurt, lucrurile stau așa : 
dintr-un cărbune de calitate 
superioară rezultă și un cocs 
cu o rezistență mecanică mai 
mare. La furnale — dintr-o 
cantitate mai mică de cocs dar 
cu o putere calorică mai mare
— se produce mai multă fontă.- 
Aceeași valoare o are pentru 
furnaliști și calitatea minereu
lui.

Două inițiative pornite 
una din partea minerilor, alta. 
din partea siderurgiștilor — se 
întîlnesc în același punct: ca
litatea. într-un punct de mare 
importantă pentru producerea 
fontei și oțelului patriei. 
Fonta peste plan produsă de 
furnalele Hunedoarei în pri
mele 5 luni din acest ah — 
mai bine de 30 000 tone — 
s-a realizat, în cea mai mare 
parte, din unirea celor două 
inițiative.

♦
Eftinie Brădan — șeful . 
brigăzii a IlI-a de la Ex- , 
ploatarea minieră-Teliuc

Pe marile trasee ale întrecerii socialiste Ion Ra)iu, maistru de schimb laoțelăria Martin nr. 2-Hunedoara

Punct de reper- experiența înaintata
La fiecare mină din \ alea Jiu

lui. deși specificul de muncă este 
ebsciut același, am observat de 
fiecare dată o experiență deose
bi: de valoroasă într-un alt do
meniu a! muncii organizațiilor 
U.T.M.. fiecare colectiv de tineri 
reușir.d sa perfecteze mai bine 
decît alte colective una sau mai 
multe metode, inițiative, acțiuni.

Am vrea să facem o recapitu
lare a inițiativelor și metodelor 
bune din munca organizațiilor 
U.T.M., așa cum ar trebui ele 
înserate pe o ordine de zi a ceea 
ce ar putea să fie o interesantă 
și deosebit de utilă „Zi a secre
tarului".

De studiat experiența organiza
țiilor U.T.M. din :

Uric ani ■:
— Organizarea operativă a u- 

nor . adunări generale U.T.M. în 
momentele cînd producția cere o 
intervenție rapidă, o participare 
sporită a tinerilor la rezolvarea 
unor sarcini.

— Cum sînt aici organizate în
tâlnirile între minerii tineri și cei 
măi buni mineri ai minei.

— Ce sînt, ce efect practic au 
și cum sînt organizate discuțiile 
periodice pe tema: ..Tinerii în
treabă — șeful sectorului • răs

punde" din cadrul adunărilor ge
nerale U.T.M.

Vulcan :
— Cum a reușit organizația 

U.T.M. a sectorului III să antre
neze masa de tineri mineri la ob
ținerea unor succese deosebite ale 
sectorului privind producția, ri
dicarea calificării, extinderea ex
perienței pozitive.

Aninoasa :
— Cum și-au adus tinerii din

mineri, ale stației de radioampli
ficare.

Petrila :
— Despre munca tinerilor din 

brigada Iui Ion Cîșlaru, brigadă 
care a stabilit un record al vite
zei de înaintare într-un abataj — 
camera.

— Despre experiența muncii de 
educație a organizației U.T.M. 
din. sectorul 8 electromecanic.

— Prin ce metode a ajutat or

DE REȚINUT
brigada lui Ion David, contribu
ția la obținerea celei mai mari 
viteze de avansare în abatajele 
frontale.

— Experiența comitetului 
U.T.M. în organizarea acțiunii 
„Ordinea și frumosul în mină".

— Cum își organizează postu
rile utemiste de 'control munca 
îneît să răspundă concret celor 
mai acute nevoi ale producției.

— Cum sint alcătuite la Ani
noasa emisiunile, pentru tinerii

ganizația U.T.M. la obținerea ce
lor mai bune rezultate în ce pri
vește calitatea cărbunelui.

în sfîrșit, noi am ales doar 
cîteva din problemele care 
ar trebui discutate la o zi a se
cretarului în Valea Jiului, adică 
am ales acele acțiuni, inițiative 
și domenii de activitate în care 
organizațiile U.T.M. de la fiecare 
mină se prezintă cu cele mai in
teresante rezultate.

Inchipuiți-vă ce-ar însemna, ca 
printr-un efort, toate aceste lu
cruri să fie însușite și aplicate 
de toate organizațiile U.T.M. ale 
minelor din Valea Jiulpi, închi- 
puiți-vă cit de mult ar veni a- 
cest schimb de experiență în a- 
jutorul muncii dusă de U.T.M. în 
rîndul tinerilor mineri. Credem că 
Comitetul orășenesc U.T.M. Pe
troșani n-ar trebui să întîrzie în 
organizarea unei asemenea întâl
niri care de fapt ar trebui să 
constituie punctul de plecare în- 
tr-o acțiune permanentă.

Nu doar întâlniri, ci un întreg 
sistem de muncă al activiștilor 
comitetului orășenesc U.T.M. tre
buie structurat în jurul acestei 
idei. Pentru ca principalul nu 
este doar cunoașterea experienței 
bune, ci aplicarea ei. Acest lucru 
trebuie urmărit.

De altfel tot ce-am spus aici 
poate fi tot așa de bine o suges
tie pentru Comitetul orășenesc 
U.T.M.-Reșița, pentru comitetul 
U.T.M. al Combinatului Siderur
gic Hunedoara. Pentru că și în 
aceste locuri, lucrurile stau a- 
proximativ la fel. Experiența po
zitivă a organizațiilor U.T.M. din
tr-un sector sau altul străbate 
greu și încet distanțele mici de 
la o’ organizație la alta.
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Vorbeam în
din Valea Jiului despre o competiție 
la care iau parte mii și mii de mi
neri. O competiție neînscrisă în nici 
un calendar sportiv dar caro are aici 
recordurile ei, recorduri care se bat . 
cu o regularitate pe care și-ar do
ri-o si mulți sportivi. Este vorba, vă 
dati seama, de o competiție pur mi
nerească : atingerea celor mai rapi
de viteze de avansare în stratul de 
cărbune. O competiție care se în
cheie la sfîrșitul fiecărei luni — 
creșterea vitezelor de avansare fiind 
principala cale de sporire a produc
tivității muncii — și care începe 
în luna următoare și mai abitir. 
O competiție care a scos la iveală 
multe inițiative și metode de mun
că, multi mineri de forțe egale în 
această bătălie pentru a înainta cît 
mai' Tapid în stratul de cărbune.

Despre rezultatele și metodele ce- 
mai buni dintre ei am scris a-lor

Vasile Singeorzan, prim-iurnalist la Călan

Scrisoare către oțelarii șl fumaliștii Reșiței și Hunedoarei

Continuați 
dialogul, tovarăși!

Ioan Prodan, fruntaș pe platforma ofelăriei nr. 2 și în clasa a X-a la seral Ion Dorobanțu, turnător-formator la Uzina „Victoria"-Călan

ȘTIINȚIFICĂ

Intr-unui din reportajele de la Reșița arătam că oțelarii reșițeni au deprins 
— pe Fața M sc/iimb de experiență — de la tovarășii lor hunedoreni felul cum 
se execută. suflarea vetrelor cu strat superficial ars. Sînt cîteva luni de cînd aplică 
această metodă. Rezultatul : timpul de executare a reparațiilor vetrelor la cald s-a re
dus cu 50 la sută. Dar iată că între timp oțelarii de la Hunedoara au perfecționat 

. propria lor metodă. Eroul Muncii Socialiste, maistrul principal Ștefan Tripșa, cu co
lectivul său de „maiștri ai cuptoarelor". au găsit o nouă soluție, care scurtează și mai 

I mult timpul de sudare a vetrelor. Reluăm cele ce ne spunea Ștefan Tripșa :
,/Esfe vorba despre un nou procedeu pe care l-am studiat și în n cărei reu

șită credem, pentru că toate încercările de pînă acum au dat rezultatele așteptate...
...Rezultă o economie de timp, de încă o oră; Știm, pare ciudat și împotriva 

: teoriilor cunoscute. Practic însă reparațiile făcute după noua soluție, au aceeași du
rabilitate, aceeași rezistență, sint la fel de bune.

Sperăm că în luna iunie să reducem procentul de reparații la cald sub 
‘ 1 la sută".

Experiență bună au dobîndit oțelarii hunedoreni și în sudarea vetrelor noi la 
cuptoarele ieșite din reparație capitală. S-a încercat iutii la cuptorul nr. 3. Locul 

I vechei metode de sudare a vetrelor,. prinsoare depunerea și arderea succesivă a ce- 
j lor 12 straturi de material refractar se făcea, in medie, in 120 ore, a fost luat acum 
; de un nou procedeu. Timpul de execuție al unei sudări s-a redus astfel la 12 ore, 
I fapt care, implicit, duce la sporirea productivității muncii, la creșterea produc- 
i ției de oțel.

Noi nu ne-am propus să descriem în ce constă această metodă, cum se poate 
; rezolva ea din punct de vedere tehnic. Oțelarii hunedoreni pot cel mai bine să ex

plice acest lucru celor de la Reșița.
Schimbul permanent, de experiență între cei doi giganți siderurgi devine ast- 

\ fei util și pentru unii și pentru ceilalți. Oțelarii hunedoreni, de pilda, pot învăța 
de la tovarășii lor reșițeni cum au rezolvat aceștia ștamparea nu numai a rinelor 

, dar și cea a oalelor de tufanare (metodă care la Reșița se află in stadiul de expe
rimentare). De asemenea, furnaliștilor din Hunedoara le-ar ajuta foarte mult dacă 
ar cunoaște felul cum confrații lor de la Reșița au rezolvat problema schimbării 

' soluției constructive a duzelor de insuflare a aerului cald în furnale. (La Reșița în 
locul celor din oțel turnat se folosesc acum duze turnate din fontă căptușite cu ma
terial refractar. Durabilitatea acestora, este de trei ori mai marc).

La Hunedoara aveam să aflăm că această problemă îi preocupă îndeaproape 
pe fumaliști. Au făcut chiar și unele încercări. S-a consumat timp, energie. Toate 
se puteau rezolva insă mai ușor dacă ar fi existat o legătură permanentă între fur- • 
naiiștii de aici și cei de la Reșița.

Ne-am permis să amintim din nou asemenea lucruri sperînd că în acest fel 
âia'.cgul Reșița — Hunedoara, o dată început, va continua, cu folos reciproc.

I--------------------------------------------------------------------- r---------------------------------------------

Se mai întîmplă cîteodaiă ca 
doi vecini să se cunoască totuși 
mai' puțin.

Dintre siderurgișții hunedoreni 
o bună parte își desfășoară acti
vitatea la laminorul de 800 mm 
și la cel de 650 mm. Angajamen
tul de a realiza cit mai multe la
minate,,de a îmbunătăți continuu 
calitatea lor, constituie și pentru 
unii și pentru alții principalul o- 
biectiv al întrecerii socialiste. Oa
meni hotărîți, ei și-au respectat 
cuvîritul dat. Cei de la laminorul 
de 800 mm au înscris pe graficul 
realizărilor în patru luni o depă
șire de plan echivalentă cu 3 934 
tone de laminate, iar în luna 
mai, pînă în ziua de 27, lamina
seră în plus mai bine de 1 700 
tone. Dacă, adăugăm și faptul că 
indicile de utilizare intensivă 
a crescut cu 4,21 la sută, a- 
vem și mai pregnantă în față ac
tivitatea vie, plină de căutări, a 
colectivului de aici de a pune în 
valoare rezervele și posibilitățile 
de care dispune.

Nu s-au lăsat mai prejos nici 
cei de la laminorul de 650 mm. 
Laminatele produse peste plan (în 
patru luni) depășesc cifra de 
10 000 tone. Așadar, și unii și al
ții au realizări cu care pe drept 
cuvînt se pot mândri.

Dacă așa stau lucrurile atunci 
ce ne determină să facem afir
mația de mai sus „vecini care se 
cunosc mai puțin ?“. Mărturisim,

ideea ne-a venit cu mult înainte, 
atunci cînd am vizitat Reșița, 
atunci cînd am vizitat Valea Jiu
lui. Există o anumită experiență 
într-o secție, într-o exploatare 
sau intr-o mină numai la cîțiva 
pași una de alta, dar care încă 
nu este cunoscută, nu este îmbră
țișată și de alt colectiv. Așa se 
prezintă lucrurile și în cazul ce
lor două laminoare.

Să urmărim împreună felul

tatea pentru ca tinerii să poată 
să cuprindă în angajamentele lor 
cu adevărat acele obiective care 
constituiau sarcinile cele' mai im
portante ale secției.

Pentru laminoriști principala 
sursă de creștere a producției o 
reprezintă sporirea indicilor de 
utilizare a agregatelor. Iată mo
tivul care ne-a determinat ca în 
toate ’ cele s cițici organizații 
U.T.M;., în adunările generale, să

Vecini care se 
cunosc mai puțin!

cum organizațiile U.T.M. se ocu
pă de antrenarea tinerilor la în
trecerea socialistă.

Ce ne spune în această pri
vință tovarășul Florea Teodor, 
secretarul comitetului U.T.M. de 
la laminorul de 800 mm ?

— în organizația noastră avem 
peste 160 de tineri. Toți sînt an
trenați în întrecerea socialistă pe 
bază de angajamente concrete. 
Afirmația pare a fi generală. 
„Concretul" în munca noastră 
constă tocmai în felul cum am 
reușit să ne desfășurăm activi

se dezbată o asemenea problemă. 
De altfel în fiecare adunare ge
nerală U.T.M. noi am analizat o 
problemă de producție, fln felul 
acesta s-a creat un climat favo
rabil. pentru ca tinerii să cunoas
că sarcinile principale ale secției, 
să înțeleagă care sînt cerințele 
față, de ei. Așa am muncit anul 
trecut cînd din rîndurile tinerilor 
am avut 36 de fruntași în pro
ducție. Așa am muncit și în a- 
cest an cînd, prin rezultatele ob
ținute mai bine de o treime din 
numărul tinerilor au obținut ti

tlul de evidențiat în întrecerea 
socialistă.

— Și pe noi ne preocupă an
trenarea tinerilor în întrecerea 
socialistă — ne spunea tovarășul 
Petru Bularda, secretarul comi
tetului U.T.M. de la laminorul de 
650 mm. Cîți participă la ea, pe 
bază de angajamente concrete, nu 
putem ști.- Cîți evidențiați avem, 
de asemenea nu putem ști. Nu ți
nem o astfel de evidență! De 
altfel nu ne-a cerut nimeni pînă 
acum așa ceva. Știm numai atît. 
Tinerii participă la întrecere și 
asta-i tot !

Ce concluzii se pot trage din 
acest exemplu ? în timp ce orga
nizația U.T.M. de la laminorul de 
800 mm are o bună experiență în 
antrenarea cît mai activă a tine
retului în întrecerea socialistă, la 
laminorul de 650 mm se simte 
necesitatea impulsionării muncii 
pe această linie. Comitetul 
U.T.M. de aici trebuia să se preo
cupe să cunoască experiența con
cretă a vecinilor lor în acest do
meniu.

Sîntem convinși, vecinii le-ar 
fi împărtășit cu dragă inimă din 
experiența lor. Totul depindea 
numai de cei de la laminorul de 
650 mm.

Iată deci că este bine să-ți cu
noști cît mai îndeaproape veci
nii.

tunci pe larg. Și tot atunci am an
ticipat și un schimb de experiență 
pe întreaga Valea Jiului în care „se
cretele” vitezelor rapide să devină 
cunoscute, să fie însușite în toate 
abatajele. Acum cîteva zile s-au în
trunit la un loc, în sala clubului 
combinatului carbonifer, toți cei care 
conduc lupta cu straturile de căr
bune — șefii de brigăzi, maiștrii și 
inginerii. Intîlnirea aceasta a purtat 
un titlu semnificativ pentru scopul 
propus : sesiune tehnico-științifieă. 
Petre Constantin de la Lupeni și 
Ioan David de la Aninoasa au a- 
dus în fața sesiunii experiența lor 
în obținerea unor viteze lunare de 
peste 50 m.l. în abatajele frontale. 
Moise Donciu de la Lonea și 
Gheorghe Drob de la Vulcan au 
adus experiența lor în obținerea u- 
nor viteze medii lunare de avansare 
de 180 m.l. în abatajele’camera. în
tre metodele unuia sau altuia din 
cei patru șefi de brigadă au existat 
și asemănări și deosebiri. Așa cum 
se deosebesc și straturile de cărbune 
ale unei exploatări de ale celeilal
te. Cele 100 de întrebări puse „ași
lor" vitezelor rapide au însemnat 
tot atîtea răspunsuri și clarificări 
pentru alți 100 de șefi de brigăzi. 
Dar dincblo de asta au însemnat 
— sîntem siguri — noi plusuri de 
viteze în adîncuri pe care le va 
anunța în curînd Valea Jiului.

Pagină realizată de :

V. DINULESCU

M. CARANF1L

C. PRIESCU

Fotograiiile : ION CUCU
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Tuturor elevilor

vacanță plăcută!
(Urmare din pap. I)

Experiența din vacanțele trecu
te arată că reușita activităților 
este condiționată de măsurile pre
gătitoare care se iau și se înfăp
tuiesc. Comitetele regionale, raio
nale și orășenești U.T.M., îm
preună cu secțiile de învățămînt 
ale sfaturile populare se vor ocu
pa de selecționarea și pregătirea 
cadrelor care vor lucra în tabere, 
cluburi, sau vor conduce elevii în 
excursii și drumeții. Totodată este 
necesar să se formeze comanda
mentele de vacanță la nivelul re
giunilor, raioanelor, orașelor; ele 
vor avea răspunderea pentru buna 
organizare și desfășurare a vacan
ței. De inițiativa lor în alcătuirea 
programelor, de grija pentru or
ganizarea exemplară a tuturor ac
țiunilor cultural-educative și spor
tive, precum și pentru asigurarea 
condițiilor administrativ-gospodă- 
rești depinde reușita fiecărei ac
tivități.

Elevii se vor întreba: ce invi
tații vom primi în această va
canță ?

în primul rînd, invitația la dru
meție și excursie, cu ruksacul, bu
sola și aparatul de fotografiat și, 
desigur, cu caietul de însemnări. 
Ce poate fi mai captivant decît 
să pornești la drum, în tovărășia 
colegilor, împreună cu tovarășii 
profesori, să colinzi împrejurimile 
orașului sau ale satului natal, să 
descoperi frumuseți nebânuite, 
să-ți cunoști regiunea, țara !

Excursiile și drumețiile recreea
ză și, în același timp, cultivă și 
dezvoltă mîndria pentru frumu
sețile țării, pentru tot ceea ce a 
creat, sub conducerea partidului, 
harnicul nostru popor. Ele consti
tuie o’școală a curajului, călesc 
organismul, dezvoltă trăsături de 
caracter. Iată de ce și în acest an, 
organizarea drumețiilor și excursi
ilor va constitui un principal 
obiectiv al vacanței. în alegerea 

va avea în vedere 
turiști, nivelul lor

itinerariilor se 
vîrsta elevilor

de cunoștințe și forța lor fizică , 
vor fi călăuziți prin locuri pe care 
nu le cunosc și care cuprind im
portante obiective economice, so- 
cial-culturale, localități istorice, 
locurile cele mai pitorești ale pa
triei. Bineînțeles, în rîndul organi
zatorilor excursiilor trebuie să se 
numere oameni competenți, cu ex
periența, cadre didactice pasionate 
pentru turism, și, în primul rînd. 
profesori de educație fizică, știin
țele naturii, istorie și geografie, 
ghizi ai O.N.T. Nici problemele 
gospodărești legate de excursii să 
nu fie neglijate. Să se stabilească 
din vreme mijloacele de transport, 
locurile de cazare, să se asigure 
hrana, să se folosească cu chib
zuință locurile de popas. Pe drum 
tovarășii conducători și însoțitori, 
medici, șoferi să-i supravegheze 
cu grijă pe excursioniști, să le 
dezvolte simțul ordinii și disci
plinei. Să-i ajutăm pe excursio
niști să-și încerce agerimea în 
concursuri de orientare turistică, 
să facă fotografii și hărți, să cu
leagă creații folclorice, să alcă
tuiască colecții de plante și mine
rale, cu alte cuvinte să se simtă 
ca în... excursie.

Este știut că sînt localități care, 
în timpul vacanțelor, sînt foarte 
solicitate de excursioniști. Co
mandamentele de organizare a va
canței au sarcina să amenajeze în 
aceste localități puncte și baze tu
ristice, să asigure ghizi, recrutați 
în special din rîndul profesorilor 
din localitate, care să-i însoțească 
pe elevi, să le povestească și să 
le arate tot ceea ce este mai in
teresant de văzut.

Cu mulți ani în urmă s-a înce
tățenit tradiția organizării unor 
tabere de muncă și odihnă pe 
lingă gospodăriile agricole de stat 
și ocoalele silvice la care iau parte 
elevi din școlile medii. Asemenea 
tabere se vor organiza și în a- 
ceastă vacanță. în cadrul lor jo
cul, manifestările cultural-sporti
ve organizate în colaborare cu 
tinerii de la sate, odihna, se vor

I N F O R math
Joi 4 iunie 

la Ministerul 
terne schimbul instrumentelor 
de ratificare a Tratatului în
tre Guvernul Republicii Popu
lare Romîne și Guvernul Re
publicii Populare Ungare pri
vind regimul frontierei de stat 
romîno-ungare și colaborarea 
în problemele de frontieră, 
semnat la Budapesta la 13 iu
nie 1963. Conform prevederi
lor, Tratatul va intra în vi
goare în ziua schimbului in
strumentelor de ratificare.

Schimbul a fost efectuat din 
partea romînă de Gheorghe 
Pele. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe și din partea 
ungară de Jeno Kuti. ambasa
dor extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Ungare in 
R. P. Romînă.

La efectuarea schimbului 
țftstrumentelor de ratificare 
&U fost de față general ®na;cr 
V. Petruț, comandantul Tru
delor de grăniceri, ofițer; su
periori din Ministerul Forțe- 
lor Armate, funcționari supe-

1964 a avut loc 
afacerilor Ex-

riori din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și membri ai 
Ambasadei Republicii Popu
lare Ungare la București.

★

Joi seara a sosit în Capitală, 
venind din Franța, delegația 
R. P. Romine, condusă de 
Gheorghe Rădoi, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, care a vizitat cea 
doua Expoziție bienală 
Paris.-

de-a 
de la

★

seară 
irul

In Capitală a sosit joi 
Bock, mini: 

și rec
Austria. El 
personalități 
Ministerului • 

și Reconstrucției 
aus

dr. Fritz 
comerțului 
Republici: 
însoții de 
conducerea 
inertului 
Uniunii industriași 
trieci. Camerei federale pen
tru comerț și industrie, con
ducători ai unor întreprinderi 
industriale din Austria.

LlCțl

(Agerpres)

împleti cu munca — minunat sti
mulent moral și fizic. Pentru asi
gurarea «copului acestora se cer 
asigurate condițiile corespunză
toare de muncă, cazare și masă 
pentru elevii care-și vor manife
sta dorința să meargă în taberele 
de muncă ji odihni.

Un număr mare de elevi își pe
trec vacanța, sau numai o parte 
din vacanță, in satele și orașele 
noastre, la părinți sau rude. Pen
tru ei se vor deschide duburi și 
tabere locale. Fiind nucleul acti
vității educative care se desfășoa
ră pe Întreaga perioadă a vacan
ței. duburile și taberele locale 
trebuie aă se bucure de grijă și 
îndrumare permanentă. In ultimii 
ani. organizațiile U.T.M., cu spri
jinul conducerilor școlilor și al 
secțiilor de învățămînt, îndrumate 
de organizațiile de partid, au luat 
frumoasa inițiativă de a organiza 
duburi ale elevilor la duhurile în
treprinderilor, la casele de cul
tură, la bazele sportive, iar tabe
rele locale pionierești în cele mai 
frumoase locuri din orașul sau 
satul respectiv, pe malul lacuri
lor, în parcuri, în poiene. Este o 
inițiativă bună care trebuie con
tinuată.

în ceea ce privește activitatea 
care se poate desfășura în duburi 
și tabere, inițiativa și fantezia 
trebuie să-și spună cuvîntul.

Toate activitățile cuprinse în 
programele taberelor și cluburilor 
vor trebui în așa fel concepute, 
îneît atractivitatea și bogăția con
ținutului lor, respectarea cu rigu
rozitate a manifestărilor anun
țate să constituie cel mai bun 
mijloc mobilizator, să constituie 
un adevărat punct de confluență 
al pasiunilor și aptitudinilor ele
vilor, locul cel mai îndrăgit și 
căutat de ei, unde pot să învețe 
lucruri noi și folositoare, unde 
cîntecul, poezia, dansul, întrecerile 
sportive le vor însoți și înfrumu
seța zilele de vacanță.

Toate activitățile ce se vor or
ganiza pentru elevi în perioada 
vacanței trebuie să răspundă pre
ocupărilor lor de cultură, să cu
prindă invitații convingătoare de 
frecventare a spectacolelor și bi
bliotecilor, de vizitare a muzeelor 
și sălilor de expoziții. De aceea, 
în planul de acțiuni al comanda
mentelor de organizare a vacan
ței locul cel mai important să-l o- 
cupe manifestările culturale ce au 
loc în perioada verii — spectacole 
cu piese pentru tineret, decade ale 
filmului pentru elevi, întîlniri cu 
oameni de cultură, continuarea 
concertelor lecții ori a audițiilor 
muzicale începute în timpul anu
lui școlar, vizite la muzee și ex
poziții însoțite de explicații etc. ; 
elevii să fie îndrumați permanent 
să participe la manifestările cul
turale ce au loc în orașul sau co
muna lor. la spectacolele estivale, 
la tot ce poate contribui la îmbo
gățirea orizontului lor cultural, la 
educarea lor.

na. activitățile în aer liber cu 
acțiunile menite să trezească in
teresul și să contribuie la lărgirea 
orizontului elevilor, se va asigura 
tineretului școlar, o vacanță fru- j 
moașă de care-și vor aduce amin
te cu plăcere.

Tuturor elevilor 
plăcută 1

tr

Ștudențl aj anului 11 w fizică de la Universitatea din lași pregătindu-se 

2n laborator

Exploatarea miniera „Motru"
ca sediul in comuna Ploștina 

Raionul Baia de Aramă 
Regiunea Oltenia 

Telefon nr. 1—5 a Broșteni

Angajează de urgență
muncitori calificați în specialitățile z

** mineri

— ajutori mineri

— electro-lăcătuși mină

Se asigură i 
locuință corespunzătoare

Prezentarea spre angajare, se poate face fără o prealabilă co
municare.

Foto : AGERPRES

R. la fotbalCupa R. P

Pe pajiștile bine întreținute, 
turmele vor găsi hrană din 
abundență pînă toamna târ

ziu

vacanță i

- A*'-

in continuare
international in
(Urmare din pag. I)

cordă o primă de schimb de 
200 la sută pentru valuta liber 
convertibilă *)

Banca de Stat 
ne va lua măsuri 
nirea efectuării 
de schimb valutar pentru tu
riștii străini.

a R.P. Romî- 
pentru înles- 
operațiunilor

3. ÎNLESNIRI LA CUMPĂRĂ
TURILE EFECTUATE DE TU
RIȘTI

In marile magazine din prin
cipalele orașe situate pe tra
seele turistice internaționale, 
vor lua ființă raioane pentru 
deservirea turiștilor străini.

La dorința lor, în schimbul 
valutei liber convertibile, turi
știi străini pot obține de la 
unitățile Băncii de Stat a R.P.R. 
cecuri turistice în lei, cu care 
vor putea cumpăra din maga
zinele menționate mai sus di
ferite produse, cu reducere de 
20 la sută față de prețurile de 
vînzare cu amănuntul.

In porturi, aeroporturi și alte 
puncte de frontieră, vor lua 
ființă magazine care vor des
face diferite articole de uz per
sonal și produse de artizanat, 
cu plata în valută liber con
vertibilă.

4. FACILITĂȚI PENTRU TU
RISMUL AUTOMOBILISTIC

R. P. Romînă
Rețeaua de unități de desfa

cere a carburanților și lubre- 
fianților a fost completată cil 
noi unități de construcție mo
dernă, bine utilate și aprovi
zionate.

Au fost editate și puse în 
vînzare hărți automobilistice, 
ghiduri și broșuri de îndruma
re. Drumurile au fost comple
tate cu indicatoarele de sem
nalizare internațională.

Turiștii străini pot intra în 
țară cu autovehicule posedînd 
documente de trecere prin 
vamă, emise de asociațiile na
ționale de automobilism afi
liate la una din federațiile in
ternaționale recunoscute de 
R.P. Romînă (FI. A., A.I.T.).

în afara permiselor de con
ducere internaționale, sînt re
cunoscute și permisele de con
ducere naționale ;

Se va introduce sistemul de 
asigurare a automobiliștilor și 
autovehiculelor acestora, care 
va funcționa potrivit reglemen
tărilor internaționale în acest 
domeniu.

5. CĂLĂTORII IN R. P. RO- 
MINĂ PE CONT PROPRIU

Joi seara, la Casa Scriitori
lor Mihail Sadoveanu" din 
Capitală, a avut loc o întîlnire 
între scriitorii romîni și oas
peți de peste hotare invitați 
la manifestările care vor avea 
loc cu prilejul comemorării a 
75 de ani de la moartea lui 
Mihai Eminescu.

în numele Comitetului na
țional de organizare a come
morării lui Mihai Eminescu și 
al conducerii Uniunii Scriito
rilor din R.P. Romînă acad. 
Mihai Beniuc, președintele 
Uniunii Scriitorilor, a adresat 
oaspeților un cuvînt de bun 
sosit.

♦

Joi seara în sala Dalles din 
Capitală a avut loc o manifes
tare cu prilejul comemorării a 
75 de ani de la moartea lui 
Mihai Eminescu. organizată 
de Consiliul pentru răspîndi- 
rea cunoștințelor culUiral- 
șiiințifîce din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Despre locul pe care îl o- 
cupa opera lui Mihai Emi
nescu în literatura universală 
a vorbit prof. univ. G. C. Ni- 
colescu.

(Agerpres)

• Ieri în 7 orașe din țară s-au 
disputat întîlnirile din cadrul „op
timilor" de finală ale „Cupei 
R.P.R.“ la fotbal. în Capitală, pe 
stadionul Giulești, Rapid a dispus 
cu categoricul scor de 8—0 (1—0) 
de Flacăra Roșie București. Punc
tele au fost realizate de Ionescu 
(3), Codreanu, Dumitriu II, Năstu- 
rescu, Dinu și Ocheană (autogol). 
La Pitești, Știința Timișoara a în
trecut cu greu pe Carpați Sinaia. 
Timișorenii au cîștigat cu 1—0 
(0—0) prin punctul înscris în mi
nutul 85 de Mihăilă. în partida 
desfășurată la Cîmpina, Farul 
Constanța a învins cu 4—1 (2—1) 
pe A.S. Aiud. Cu 
a cîștigat la Sibiu 
Minerul Baia Mare,
pioană a țării Dinamo București. 
Dinamoviștii în vervă de joc au 
dominat categoric, mareînd prin 
Frățilă (3), Ene II (2) și Petru Emil. 
Surpriza „optimilor" a fost înre
gistrată la Brașov, unde Siderur
gistul Hunedoara care activează 
in cat. C, a întrecut cu 2—1 (1—1) 
pe C.S.M.9. Iași. Au marcat Vasiu, 
Humelnicu și respectiv Danileț. La

6—0 (4—0)
întîlnirea cu 

echipa cam-

Făgăraș C.S.M. Sibiu a cîștigat cu 
1—0 (1—0) partida cu Textila Sf. 
Gheorghe. Unicul punct a 
lizat de Dombrowski.

Intr-un meci restanță 
pentru 16-iinile „Cupei 
joi la.. Bacău, s-au întîlnit Steaua 
și Dinamo Bacău. Jocul s-a termi
nat cu un rezultat de egalitate 
1—1 (după prelungiri). Gazdele au 
deschis scorul în minutul 36 prin 
Vătafu. După pauză, bucureștenii 
au egalat prin Constantin în minu
tul 57. în prelungiri niciuna din 
echipe nu a mai reușit să înscrie, 
astfel că Steaua, care a jucat în 
deplasare, conform regulamentului, 
s-a calificat în „optimi" urmînd 
să se întîlnească cu C.I.L. Blaj 
(meciul va avea loc la 17 iunie pe 
teren neutru). Pînă în prezent 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei R.P.R.rt s-au calificat ; Di
namo București, Crișul Oradea, 
Farul Constanta, Știința Timișoara, 
Rapid Bucuraști, C.S.M. Sibiu și 
Siderurgistul Hunedoara. A 8-a 
echipă va fi desemnată după dis
putarea jocului Steaua—C.I.L. Blaj.

fost rea-

contînd
R.P.R.",

(Agerpres)Televiziune
VINERI 5 IUNIE 1964

Orele 18.30 — Universitatea tehnică la 
televiziune : Aplicații ale electronicii, de ing. 
Radu Vrînceanu. 19,00 — Jurnalul televiziu
nii. 19,10 — Carnet educativ pentru tineretul 
școlar. 20,00 — Emisiunea „Săptămîna". 21,00 
— Filmul documentar „Dr. Gh. Marinescu". 
21,20 — Cîntă Lila Cristescu și Ion 
în încheiere — Buletin de știri și 
meteorologic.

Stoian» 
buletin

CINE MAT O G A

Pentru a veni în sprijinul tu
riștilor automobiliștiț în ora
șele situate pe itinerarele tu
ristice internaționale, au fost 
organizate ateliere auto pentru 
întreținerea și efectuarea de 
reparații curente.

•) Dolarul S.U.A., dolarul cana
dian, lira sterlină, lira italiană, itan
cul elvețian, francul francez, francul 
belgian, marca vest-germană, flo
rinul olandez, coroana suedeză, 
coroana norvegiană, coroana da
neză, yenul japonez, șilingul aus
triac.

Ca urmare a condițiilor cre
ate, pe lingă posibilitatea de a 
veni în R.P. Romînă folosind 
serviciile unei agenții de vo
iaj, cetățenii străini își pot or
ganiza călătorii turistice în 
R.P. Romînă pe cont propriu.

Turiștii străini veniți în R.P. 
Romînă pot beneficia de mul
tiple forme de cazare (hoteluri, 
case de odihnă din stațiunile 
balneare, cabane, terenuri de 
camping etc.)

în afara acestora, calarea 
turiștilor se poate asigura și 
în spațiile aparținînd unor ce
tățeni particulari.

Pentru folosirea acestor spa
ții, turiștii se pot adresa agen
țiilor și filialelor Oficiului Na
țional de Turism „Carpați" de 
pe tot cuprinsul țării.

Aviația utilitară

în ajutorul agriculturii
în aceste zile, în gospodăriile 

agricole de stat din țară este fo
losită cu succes aviația utilitara 
la combaterea gărgăriței mazărei. 
Este al treilea an de cînd se 
aplică în țara noastră metoda 
combaterii gărgăriței mazărei, în 
cîmp, în perioada de la începutul 
înfloririi și pînă la apariția pri
melor păstăi, cu ajutorul aviației 
agricole. în acest scop sînt folo-

site insecticide^ produse în țară; 
sub formă de emulsie sau praf»

Rezultatele obținute în anii 
txecuți au dovedit eficacitatea a* 
Cestei măsuri șl avantajele aplî* 
carii el față de vechea metoda, îrt 
care ©ra folosită sulfura de car> 
bon, substanță costisitoare și greit 
de folosit.

(Agerpres)

MADAME SANS GENE film pe 
ecran panoramic rulează la Patria 
(B-dul Magheru 14, tel. 11 86 26) 
orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15. 
ANOTIMPURI rulează la Buzești 
(str. Buzești nr. 9—11, tel. 15 62 79) 
orele 16; 18,15, Lira (Calea 13 Sep
tembrie nr. 196, tel. 15 66 66) orele 
15,30; 18. DRAGOSTE LUNGĂ
DE-O SEARĂ rulează la Union 
(str. 13 Decembrie nr. 5—7. tel. 
13 49 04) orele 16; 18,15; 20,30. CEI 
TREI MUȘCHETARI — cinemascop 
(ambele serii) rulează la Republica 
(B-dul Magheru nr. 2, tel. 11 03 72) 
orele 9 ; 12,45; 16,30; 20,30. CEI 
PATRU CĂLUGĂRI rulează la Ca
pitol (B-dul 6 Martie nr. 16, tel. 
16 29 17) orele 9,30; 11,45; 14;
16.15. 18,45; 21, grădină ora 20,
Excelsior IB-dul 1 Mai nr. 174, 
tel 18 49 04) orele 9,45; 12;
14.15, 16,30; >18,45; 21, Flamura 
(Șos. Giurgiului nr. 155, tel. 
23 07 40) orele 10; 12; 14-, 16; 18,15; 
30 30. GOLFUL ELENA rulează la 
Bucuieșu (B-dul 6 Martie nr. 6, tel. 
15 64 54) orele 10; 12; 15; 17; 19; 
21. Carpați (B-dul Magheru nr. 29, 
teL 13 92 72) orele 10; 12; 14; 16;

prietenilor
(Calea

filmu-
Griviței

Z9 — Seara 
lui, Feroviar 
nr. 8o, telefon 16 22 73) orele 10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30. LU
MEA COMICĂ A LUI HAROLD 
LLOYD rulează la Festival (B-dul 
6 Martie nr. 14 tel, 15 63 84) orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, grădină
ora 20, Stadionul Dinamo ora 
20,15, Grivița (Calea Griviței — 
podul Basarab, tel. 17 08 58) orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Melodia 
(Șos. Ștefan cel Mare colt cu stra
da Lizeanu, tel. 12 06 88) orele 10; 
12; 15; 17; 19; 21, Doina (str.
Doamnei nr. 9, tel. 16 35 38) grădi
nă ora 20,30. UN SURÎS IN PLINĂ 
VARĂ rulează ia Crîngași (Șos. 
Crîngași nr. 42, tel. 17 38 81) ore
le 16; 18; 20; grădina Arta (Calea 
Călărași nr. 153, tel. 21 33 87) ora 
20. CAUZE DREPTE — cinemascop 
rulează la Floreasca (str. J. S. 
Bach nr. 2, tel. 12 28 30) orele 
10,30; 16; 18,30; 21, Modern (Piața 
G. Coșbuc nr. 1, tel. 23 71 01) ore
le 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,30, 
Arenele Libertății (tal. 23 71 01) ora 
20,30, Grădina Progresul (str. Ion 
Vidu nr. 5, tel. 15 61 54) ora 20,15.

Victoria
16 28 79)

CĂPITANUL rulează la 
(B-dul 6 Martie nr. 7 tel. 
orele 10; 12. înfrățirea între popoa
re (B-dul Bucureștii Noi, tel. 
17 31 64) orele 14; 16; 18; 20, Volga 
(Șos. llie Pintilie nr. 61, tel. 
119126) orele 10-, 12; la orele 15; 
17; 19; 21 filmul DIVORȚ ITA
LIAN. AVENTURILE UNUI TÎNĂR 
— cinemascop rulează la Giulești 
(Calea Giulești nr. 56, tel. 17 55 46) 
orele 9; 12; 15; 18; 21, Drumul Să
rii (str. Drumul Sării nr. 30, tel. 
14 10 37) orele 15; 18; 20,45, Pacea 
(B-dul Libertății nr. 70—72, tel. 
1621 02) orele 11; 16; 19. TÎNĂ
RUL DE PE VASUL COLUMB — 
cinemascop rulează Ia Bucegi 
(B-dul 1 Mai nr. 57, tel. 17 05 47) 
orele 10; 12; 16; 18,15; 20,30. DĂ-I 
ÎNAINTE FĂRĂ GRIJĂ rulează la 
Central (B-dul 6 Martie nr. 2, tel. 
14 12 24) orele 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30. FĂRĂ TEAMĂ 
ȘI REPROȘ rulează la Lumina 
(B-dul 6 Martie nr. 12, tel. 16 23 30) 
orele 10 ,—• 14 în continuare ; 16; 
18,15; 20,30; Dacia (Calea Griviței 
nr. 137, tel. 16 26 10) orele 9,30; 
11; 13; 15; 17; 19; 21.

Țesătorii cotoarelor de
(Urmare din pag. I)

gdzii de mozaicari din care fac parte șt 
frații Smărăndescu.

Peste trei ani plecau la Tulcea. Era 
tot toamnă, tirziu și Dunărea, vînătă, se 
pregătea să se culce sub gheață. Orașul 
cu case mici și reciti, se chircise și mai 
mult sub viscolul dezlănțuit.

— Începem flăcăi ?
S-a început cu faleza. Demolările se 

făceau cu ajutorul dinamitei. De-o veș
nicie stătuseră aici casele mici ale stră
vechiului port din Deltă și acum ele dis
păreau, sub privirile mindre ale con
structorilor, ca să facă loc blocurilor și 
străzilor noi. Primăvara, cind Dunărea 
a ieșit de sub gheață a tresări: uimită și 
s-a limpezit parcă dintr-o dată, să poată 
sorbi în oglinzile ei aceasta înnoire atit 
de rapidă! Schelele înconjurau zeci de 
blocuri; în locul vechii străzi, paralelă 
cu faleza, răsărise bulevardul Gării, se
meț și impunător. Și nu după multă 
vreme își tăie drum și o a doua stradă, 
se iviră și complexele comerciale, parcul 
și piața. începu apoi și construcția Casei 
sindicatelor cu sala ei ultra-modernă... Și 
peste tot se așternură covoarele de piatră 
ale mozaicarilor... In vremea asta Petre 
Smărăndescu, numit șef de brigadă, se 
hotărî să încerce crearea marmurei ar
tificiale. Făcu zeci de probe, încercă 
zeci de amestecuri i ciment negru cu 
oxid negru; ciment alb cu oxid roșu ; 
ciment alb cu praf de marmură albă; 
ciment negru cu praf de marmură albă ; 
ciment alb cu praf de marmură neagră... 
Nopți întregi veghea la planul său. îl 
urmărea mereu dorința de a crea un

nou covor, covorul din marmură artifi
cială, cu cele mai diferite nuanțe. 
Cum se
Și de ce se topesc ele atât de ușor ? Poa
te din pricină că răsar singure, că ni
meni n-a pus în ele truda omenească ! 
Singure răsar, singure pier. Covorul din 
marmură trebuie să fie cel mai frumos 
și cel mai trainic!

în dimineața zilei de 5 august a anului 
1961 frații Smărăndescu au venit, îm
preună cu tovarășii lor, aici la Țiglina. 
Comunistul Șerban Năpăruș, inginer- 
constructor, se așeză pe dîmb și, chemîn- 
du-i alături, le povesti despre marele 
combinat din care va izvorî oțelul de 
foc al anilor desăvîrșirii socialismului 
în patria noastră.

— Acolo se va înălța Combinatul, iar 
noi, aici, vom construi orașul muncito
resc.

..A doua zi am pornit la treabă — po
vestea Petre Smărăndescu la prima 
noastră întâlnire. Excavatoarele mai îm
pingeau încă molozul și bolovanii... A- 
cum. orașul nou s-a și ridicat pe jumă
tate".

Asta se petrecea anul trecut, pe toam
nă. între timp în viața fraților Smă
răndescu avuseseră loc o mulțime de 
evenimente; Petre s-a căsătorit cu o 
fată de pe șantier (e zugrăviți). Nu 
după multă vreme s-a căsătorit și Ștefan 
tot cu o fată de pe șantier. (Nunta a 
avut loc la clubul șantierului; au venit 
toți constructorii, întreprinderea le-a 
pus la dispoziție orchestra); Ion s-a în
scris la liceul seral (acum e intr-a X-a).^

nasc florile de gheață ?

Uzina ,,Danubiana* din Capitală. Operatoiul chimist Daraban Dănilă este 

fruntaș în întrecere. Iată-I în fotografie, lucrînd la tabloul de comandă 

al secției de calandrare
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piatră
Dar evenimentul 

din acest răstimp, 
rîndurile partidului, 
generală, a lui Petre și Ștefan.

„Ziua aceasta — mărturiseau cei doi 
frați — ne-a dat cea mai înaltă fericire. 
Simțeam că facem un mare legămînt în 
fața partidului nostru și că noi, în cali
tate de constructori și comuniști, îi ră
mânem datori toată viața — să răspun
dem întotdeauna cu cinste, tuturor che
mărilor sale“.

In noiembrie, la alegerile U.T.M., Petre 
Smărăndescu a fost ales secretarul orga
nizației U.T.M. de pe șantier. Atunci 
l-am cunoscut pe tînărul mozaicar și pe 
ceilalți frați ai lui.

...In această dimineață de început de 
iunie îi căutam din nou printre con
structorii Țiglinei. Ce s-o fi întâmplat cu 
marmura artificială ?

— Vrei s.o vezi ? — m-a întrebat Petre 
coborînd scările blocului în construcție, 
unde-i găsisem pe cei patru frați cu 
brigada lor de mozaicari. O clipă mai 
târziu intrarăm într-unul din blocurile 
finisate, nelocuite încă. Cei trei: Alexan
dru, Ion și Ștefan rămaseră în picioare, 
iar Petre se lăsă în genunchi ștergînd cu 
podul palmei, ușor, praful care acope
rise fața holului. Placa de marmură se 
arătă dintr-o dată, așa cum în dimineața 
de iarnă vezi, deodată, florile de 
gheață.

— Asta este !
O privi lung cu admirație și uimire 

de parcă el însuși o vedea pentru întâia 
oară, apoi o șterse iarăși cu palma ușor,

cel mai de seamă, 
a fost primirea in 

în aceeași adunare

mai mult mingiind-o, ca pe un lucru 
extrem de fragil; și dacă n-ar fi fost 
țintuită acolo, în holul blocului-turn, cu 
siguranță că ar fi luat-o în brațe și ar fi 
ridicat-o pînă lingă obraji.

Am mers apoi la alt bloc, apoi la altul, 
apoi la complexul comercial, in holuri, 
pe scări, pe coridoare și de fiecare dată 
tînărul mozaicar se apleca ștergînd cu 
podul palmei plăcile turnate. Era o 
bucurie nespusă în gestul acesta sim
plu, o bucurie aproape de copil care-ți 
arată un lucru pe care l-a dorit mult și 
l-a visat și-acum îl are. Era o clipă de 
destăinuire și îmi dădeam seama că ii 
era peste putință să poarte singur po
vara bucuriei. Mărturisindu-și-o. bucu
ria aceasta trecea în noi, se amplifica 
iar în inima lui ea setnteia și mai pu
ternic împurpurîndu-i toată fața cu 
zîmbetul mîndriei de constructor !

Cîndva, la Șantierul naval din Galați 
am fost martorul unei clipe de adincă 
emoție. Pe Dunăre trecea un vas con
struit pe șantierul de nave, și toți mun
citorii au ieșit în port, în sunet de sire
nă, să-l salute. Cei mai tineri se desco
periră, bătrînii îi făceau cu mina: unul 
din vasele construite de ei revenea, tre- 
cînd prin fața ochilor lor !

Constructorii de orașe consideră o 
mare bucurie prilejul de a trece ei 
înșiși prin orașele, pe străzile, prin fața 
blocurilor înălțate și înfrumusețate de 
mîinile lor.

— Ai fost la Tulcea ? mă întreba cu 
ochii sclipind de nerăbdare unul dintre 
mozaicari. Și la Constanța ? Și la Ma
maia ? Și la Deva ? Și la Hunedoara ? 
Acolo am lucrat și eu.

Orașele stau pe loc, și cresc, și se fac 
tot mai strălucitoare... Iar constructorii 
merg, merg ca niște nave și în urma lor 
rămin mereu alte orașe, alte străzi, alte 
blocuri... Și ele poartă chipul celor care 
le construiesc.



La masa rotundă a „Scinteii tineretului" cu tema

Specialitate si cultură
rimul lucru pe care aș vrea 
să-l remarc este nivelul in
contestabil mai ridicat al 
studenților noștri, indiferent 
de disciplina pe care o frec
ventează și aceasta sub du
blul aspect: al sferei de pre

ocupări și al conținutului frămîntărilor 
lor. al maturității cu care abordează pro
bleme complexe de viață și de cultură. 
Dar pe de altă parte trebuie remarcate 
și mijloacele lor de expresie, cursivita
tea, eleganța, pregnanța și acuratețea 
formulărilor lor.

Aprecierea pe care mă încumet să o 
dau nu este pur sentimentală. De 20 de 
ani încoace, prin muncile mele, m-am 
aflat nemijlocit printre studenți, printre 
tineri, și ca profesor universitar, și ca un 
coleg mai vîrstnic față de începători în
tru ale literaturii, așa că observația 
mea este bizuită pe o bună cunoaștere.

Cred că nu se poate pune problema for
mării unei culturi generale și a raporturi
lor acesteia în domeniul culturii de specia
litate, fără a vorbi de la început despre 
pasiunea cunoașterii, pasiune care te îm
pinge în mod irezistibil la lărgirea conti
nuă a sferei de cunoștințe, nu numai la 
modul utilității imediate, fructificabile în 

■valori pentru domeniul de specialitate a 
tot ceea ce prin aluviune acumulezi din 
sectoare limitrofe sau din ce în ce mai 
depărtate, mai generale, mai universale.

Intrucît unul dintre antevorbitori, tot 
un om de știință, și tot un om în vîrsta, 
pusese aci sub semnul îndoielii posibili
tatea pasiunii pentru oamenii care se 
consacră limitîndu-se — unei anumite 
îndeletniciri, stricte, fără a avea curiozi
tatea și curajul să privească dincolo de 
ea, voi spune cu titlul de anecdotă, o 
întâmplare din tinerețea mea. Pe atunci 
am cunoscut pe un șef de vamă de la 
Giurgiu... Eram îndrăgostit de una din
tre fetele lui și într-o zi, l-am găsit pe 
vameșul nostru în grădină studiind foar
te concentrat o hîrțoagă vizibil mult răs
foită. Mi-a explicat că abia acum, de 
Cînd ieșise la pensie, avea timpul, ră
gazul necesar să studieze așa cum tre
buie tariful vamal...

Iată deci, că pasiunea, căci despre ea 
rămîne vorba, poate duce la două lu
cruri extreme, contrastante. La mono- 
malii, la idei fixe, la restrîngerea orizon
tului pînă la a-1 privi cruciș, șașiu, sau 
dimpotrivă la rîvna de a îmbogăți pei
sajul preocupărilor pînă la limitele cog
noscibilului. Către această dezvoltare din 
urmă, armonioasă, insațiabilă, dar temei
nică, în nici un chip amatoristă, diletan
tă, cred că este locul să-i îndemnăm pe 
tinerii noștri prieteni, determinîndu-i să 
se emancipeze, în măsura în care timpul 
îngăduie aceasta, de obsesiile profesio
nalismului.

Pentru a fi clar vreau să precizez că 
specialitatea se conturează și se sinteti
zează pentru un adevărat intelectual, 
paralel, concomitent, organic, împreună 
cu formarea unei culturi generale. Vreau 
adică să combat ideea care a plutit puțin 
prin aer că această cultură generală se 
face ca un soi de supliment agreabil cu 
scopul destinderii, relaxării sau gratuitei 
împodobiri a intelectului; fără pic de în
doială că dacă lucrurile s-ar petrece așa 
nu am mai avea de-a face cu acea per
sonalitate multilateral dezvoltată și deci 
valabilă. Aceasta interesează atit din 
punct de vedere al individului izolat Cît 
mai ales din punctul de vedere al func- 

>țieinlui sociale. ; - •
Este adevărat — și ar fi, dacă n-am 

recunoaște, iertați expresia, să ne furam 
căciula — că actualul stadiu al științe
lor, vertiginoasele progrese realizate în 
toate domeniile și nu numai în cele teh
nice, ci și în cele ale preocupărilor umanis
te, au dus la o diferențiere extrem de 
precisă a acestei specialități, că timpul 
fizic necesar, dar și celălalt timp al pre-

9
ocupării, al investigației în domeniul 
ales, lasă puțină vreme pentru preocu
pările din afara acestei arii atît de vaste 
și totuși atît de restrinse.

La un congres al intelectualilor, un 
francez dădea această definiție care este 
numai aparent o butadă „ _ ‘ ’
list este un om care știe din ce în ce 
mai multe lucruri despre din ce în ce 
mai puține lucruri". Cred că am pune 
greșit problema culturii generale dacă 
am gîndi-o rezumată la domeniile tan
gente, sau chiar interferențe cu preocu
parea noastră de bază (spre pildă, un 
atomist, ori fizician care își extinde 
cultura sa matematică nu face prin acea
sta o incursiune în cultura generală, ci 
își dezvoltă posibilitățile sale profesio
nale).

Ne referim mai ales la domenii care, 
așa cum spuneam, nu sînt nemijlocit 
fructificabile în munca noastră profesio-

„un specia-

Are cuvintul
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nală, și merg pînă acolo incit să afirm 
că deseori gospodărindu-ne timpul acesia 
limitat, aterizări pe meleaguri cu totul 
depărtate pot da rezultate fericite m 
sensul acestei diversificări de precupâri 
și a rîvnitei armonii a personalității. 
Mi-aș permite chiar să improvizez acea
stă idee fabulistică: un locuitor de la 
Sinaia care și-ar petrece vacanțele la 
Bușteni sau ar împinge aventura explo
rărilor pînă la Azuga nu va face mare 
treabă; dar 3 săptămîni la mare pentru 
dînsul se soldează nu numai cu îmbogă
țirea cunoașterii patriei, dar cu ceva mai 
mult, cu regăsirea peisajului famiiiar in 
adevăratele lui proporții, și aș spune, 
regăsirea — după călătoria la mare — a 
măreției munților, care văzuți zi de zi 
devin poate mărunți.

Socotesc că nu este nevoie să formulez 
morala acestei istorioare.

Atunci cînd Piccolo de la Mirandola 
afirma că știe tot ceea ce se poate ști, ba 
și ceva mai mult, limitele înlăuntru că
rora avea să se miște erau încă foarte 
restrînse. O asemenea prezumție ar con
stitui pentru ori și ce contemporan nu 
un act de orgoliu, ci unul de demență. 
Totuși avem obligații față de propria 
noastră viață și obligații față de știința 
ori arta căreia ne-am consacrat, să o 
îmbogățim pînă la limitele capacității 
noastre de absorbție și de selecție, cu lu
crări din ce în ce mai variate, in dome
nii din ce în ce mai variate.

Aș vrea să obiectez opiniei exprimate 
de unul dintre tovarășii profesori în ceea 
ce privește amplasarea în timp a culturii 
generale. După opinia acestuia, și ea este 
oarecum conformă cu principiile învăță- 
mîntului nostru așa cum este el structu
rat, școală medie formează o cultură ge
nerală după care urmează în facultate, 

tin v institute, pe trepțSle superioare uni
versitare, specializarea.

S-ar prea putea ca la vîrsta încă foar
te fragedă — ultimii ani de copilărie și 
primii ani de adolescență — tînărul care 
crește să fie încă destul de nereceptiv 
la o sumedenie de lucruri, această cultu
ră generală să fie însușită școlărește, 
într-un astfel de chip îneît o însumare, 
o fuziune a celorlalte culturi, a speciali-

Un reușit spectacol

generală"
tății făcută ulterior să nu se realizeze, 
ba chiar să-i fi răpit tînărului o parte 
din posibilitățile de a aborda în mod 
util domenii prea de timpuriu frecven
tate. Desigur că rămîne foarte pozitiv 
ceea ce această etapă de evoluție în pe
rioada studiilor medii aduce fiecărui 
tînăr și anume, crearea unor criterii 
de gîndire, a unor metode de investigare 
și percepție, dar tot așa rămîne și punc
tul meu de vedere pe care îl formulez 
aci incidental, dar pe care desigur nu aci 
îl vom putea soluționa, al educației 
paralele cît mai bogate, cît mai multi
laterale, în studenție și după.

Exagerind puțintel nota, și aceasta în 
mod conștient, voi spune că sute de ani 
fabulele lui La Fontaine au fost consi
derate o literatură pentru țînci. ba chiar 
și pentru preșcolari, atunci cînd de ele 
ori mai bine-zis de substratul lor etic 
nu te poți apropia decît cu o temeinică 
cunoaștere a vieții. Rezultatul era, și mai 
este încă pe alocuri, că acele istorioare 
învățate pe dinafară și rostite papaga
licește, inclusiv morala care se referă 
la cu totul altceva decît la oiță sau măgă
ruș, să nu mai fie recitite ulterior de că
tre adult în ideea, total eronată, că el 
l-a învățat pe La Fontaine la timpul său. 
Apropiindu-mă mai tare de coarda no
telor discuției noastre, nici Romeo și 
Juiieta, nici unele poeme de dragoste ale 
liricii universale, nici multe dintre poe
mele marelui Eminescu nu sînt încă ac
cesibile, fără bagajul unei proprii trăiri, 
celor care gindesc că își fac astfel o 
cultură generală. Nu stărui asupra aces
tui punct, cred însă că el va trebui să 
facă obiectul unei dezbateri adîncite și 
la un înalt simț de responsabilitate 
intre oamenii de specialitate aș spune, 
oameni avind ca specialitate cultura ge
nerală — pedagogi, educatori etc. A nu 
reexamina în lumina acestei inexplicabi- 
lități limitarea, datorită crizei de timp în 
economia fiecărei existențe, este a esca
mota ur.a din marile probleme ale vremii 
noastre.

Poate că in lumina celor pe care le 
schițez aci devine limpede și faptul că 
nu putem ierarhiza acest timp disponibil 
după rubrica specială a profesiunii, și 
credința mea — aș adăuga și experiența 
mea — arată că un student — să zicem 
de la teatru sau de la plastică — nu este 
avantajat față de unul de la o facultate 
cu discipline științifice riguroase, de 
vreme ce într-un chip sau altul suma la 
care trebuie să ajungă — cultura gene
rală — reprezintă ipotetic un soi de con
stantă. ba chiar e mai dificil pentru un 
artist să se țină la curent cu ce se întîm- 
plă pe planul științelor exacte, decît unui 
tehnician să citească un roman.

în sfîrșit a fost citat aci un alt cuvînt 
de duh care pretinde că : „cultura gene
rală e ceea ce ți-a rămas după ce ai 
uitat totul“. Formulării i se cere, chiar 
și în treacăt, amendamentul că de uitat 
nu se uită nimic din ceea ce cu adevărat 
devine element constitutiv al unei cul
turi. Funcția memoriei e dublă: nu 
numai aceea a înmagazinării, a acumu
lării, ci, și mai ales, aceea de selectare 
a esențialului, de ierarhizare a valorilor, 
de scuturare a tot ceea ce este secundar, 
periferic, accidental. Intr-un cuvînt în 
formarea unei culturi nimic nu poate fi 
uitat, iar ceea ce a fost uitat nu merita 
pînă la urmă să fie reținut.

Și împlinindu-mi specialitatea „la 
șcest colocviu" dați-mi voie să mă întorc 

/âsupfa uneia dintre ideile atinse mai 
sus. Poți uita versuri din Romeo și Ju
iieta, poți uita ordinea scenelor din tra
gedie. Ceea ce nu poți uita niciodată, 
este emoția profundă și pură, zguduirea 
sufletească în fața destinului tragic, al 
frumuseții prigonite și distrusă într-o 
lume plină de prejudecăți. Aceasta este 
pînă la urmă lecția și cu aceasta ne 
îmbogățim cu adevărat.

Școala profesională de uce
nici de pe lingă Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad pregă
tește an de an muncitori cu 
o înaltă calificare. Un „bo
boc" din anul I sculeri uni
versali, Bostan Ion, e curios 
să vadă cum folosește vii
torul strungar aparatele de 

măsurat cu precizie

Foto ; F. ȚAGA

Procedeu nou 
în construcția 

podurilor 
metalice

Noile poduri metalice con
struite în ultimul timp pe Va
lea Oltului, pe linia de cale 
ferată Deva — Sîntana, au 
fost executate după un pro
cedeu nou care folosește su
dura la îmbinarea pieselor, în 
locul sistemului clasic de ni- 
tuire.

Executarea podurilor prin 
sudură a permis creșterea 
productivității muncii, econo
misirea a aproximativ 30 tone 
oțel în medie la fiecare pod» 
și, prin aceasta, reducerea pre
țului de cost cu circa 25 Ia 
sută. Acest procedeu, care a 
fost elaborat de Institutul de 
cercetări pentru transporturi 
și telecomunicații în colabo
rare cu întreprinderea de po
duri metalice și prefabricate 
din beton — Pitești, va fi ex
tins la construcția noilor po
duri de pe magistralele fero
viare și rutiere din țara noa
stră.

(Agerpres)

Camere din plastic

pentru izolarea bolnavilor

Un fizician de la Universi
tatea din Stanford (Califor
nia), dr. Charles Beai, a pus 
la punct un nou sistem care 
permite medicilor și infirmie
relor să îngrijească bolnavii 
fără a intra în contact „fizic" 
cu ei. Pentru a evita orice 
contaminare, totul, în afară 
de salteaua pe care se află 
bolnavul, este situat în afara 

material plastic", 
cauciuc aderente 

plastic permit 
spitalului să-1

„camerii de 
Mănuși d*e 
materialului 
personalului
îngrijească pe bolnav fără a 
intra vreodată în contact di
rect cu acesta.

Presiunea aerului în inte
riorul acestei camere este cu 
puțin superioară aceleia din 
exterior în așa fel îneît toate 
bacteriile sînt împiedicate de 
a pătrunde în domeniul steril. 
Bolnavul 
printr-un 
cu acela 
stalat în

Metoda descrisă poate fi 
folosită în orice loc și permite 
bolnavului să citească, să ur
mărească emisiunile de tele
viziune, să asculte radio fără 
ca să fie necesar să se sterili
zeze toate obiectele pe care 
vrea să le aibă în apropiere.

își primește hrana 
utilaj comparabil 

care se găsește in- 
submarine.

Noi descoperiri
arheologice la Constanța

interviu cu arheologul Vasilc (anarachc

Peliculă de placaj 

pentru mobilă

La căminul cultural din comu
na Săvîrșin, raionul Lipova, a 
avut loc un reușit program ar
tistic susținut de soliștii și for
mația dc muzică populară a cămi
nului cultural din localitate.

La reușita programului, intitulat 
„Cu noi cîntă tinerețea", un aport 
deosebit și-au adus tinerii Eugen 
David, Ursu Emilia, Messner Flo- 
rica, Georgeta Băltățoiu, Letiuța

Dobra și formația de muzică 
populară condusă de Martha 
Văstica.

Programul artistic închinat ce
lei de-a 20-a aniversări a Elibe
rării patriei, s-a bucurat de un 
deosebit succes.

DORGOȘAN MIRCEA 
instructorul comitetului 
raional U.T.M. Lipova
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Un grup de arheologi sub con
ducerea lui Vasile Canarache, di
rectorul Muzeului regional arheo
logic din Dobrogea, a constatat 
că galeriile de sub vechea cetate 
a Tomisului sînt catacombe săpa
te și înzidite la o adîncime de 
18—20 metri de la nivelul solu
lui, fiind singurele construcții 
antice de acest gen aflate pînă 
acum pe teritoriul țării noastre și 
unele dintre puținele din lume. 
Arheologii au pătruns jfi cata
combele Tomisului printr-o des
chidere necunoscută, în partea de 
est a falezei orașului, actualprente 
în curs de sistematizare. Eț 'au 
înainfyt câteva suie de metri sjib 
pămînt, descoperind cu atest pri
lej trri g^grii înalit de 
mativ 2 metri, oneatatț taire 
mare, numeroase puțnri de do
sire, șanțuri de colectare a 
guri de circulație pe wfala, 
nișe pentfS Opaițe și făclii, i^c^ite 
de îrtMffîefe a galeriilor efc. în 
unele loturi, catacombele sînt 
prăbușite sau parțial inundate de 
apele murii (nivelul Mâni Negre 
a crescut în ultimii 2 000 de ani 
cu aproximativ 2 metri).

în legătură cu aceste cercetări, 
arheologul Vasile Canaradhe a 
relatat redactorului Agenției routi
ne de presă „Agerpres”, Gh. Bră- 
tescu, care a vizitat catacombele, 
următoarele: „Actualele cercetări 
dovedesc că ne aflăm în fața unei 
vaste lucrări de epocă romană, să
pate direct în stînca de la baza 
promontoriului sau înpămînt. Ur
mele vizibile și abundente de daltă 
în sectoarele de săpătură în rocă 
lămuresc sistemul de lucru din 
antichitate. în bună parte, pereții, 
tavanul și podeaua catacombelor 
sînt acoperiți cu tencuială de cu
loare roz, tipică romană, denumi-

tă de specialiști „opus signinum", 
și care se aplica în construcțiile 
din medUie umede. în unele 
porțiuni, tencuiaîa dă la iveală 
zidării din cărămidă tipică roma
na. Aceste mărturii substanțiale 
confirmă pe deplin epoca în care 
au fost făcute galerifle respective. 
După părerea mea avexa de-a face 
nu nunwd cu relicvele unei în
tinse și vageuinase construcții 
edilitate, nzassate unui oraș antic 
de propoețifle Temisttbfy ci și cu 
un sistoui ae refugiu și apărare al 
populației Tonusului in timpul 
numeraas^r ațuouri date din 
afara Cfyd zicerile erau
sfafimute șț o'mșiiI era ocupat, 
poptâ^a și QSțașu care ț&t puteau 
P9H&$1 pe WJ&e> șe refugiau
în grs&ft && Prin nu-

pe 
ieși mare și

: ÎPpiA apărătorii 
- K ieși Iu un moment 

dat sp»e aprinde adversarii
îmbăta# de 0 Victorie iluzorie. A- 
ceste rv&niuAantaie relicve ale To- 
mrsultti arata dezosharea și im
portanta stfab^ică p& care a cu- 
noscu&o locaetatea respectivă cu 
milenii în urmă. Ea înfățișează 
de asemenea, proporțiile excepțio
nale pe (țâre le-a avut aid exploa
tarea sclavilor. Este de presupus 
că atît la catacombele orașului, 
ramificate în toate direcțiile pe 
o lungime de cdl puțin 3 km, 
precum și la alte monumente, 
printre care edifîciițl roman cu 
mozai'c — găsite în ultimii ani — 
au fost folosiți mii de scalvi, pe 
un timp îndelungat. Arheologii 
constănțeni vor continua cerce
tarea galeriilor subterane, care 
prezintă un deosebit interes știin
țifici

(Agerpres)

La Institutul ucrainean de 
cercetări științifice pentru 
prelucrarea lemnului a-a ob
ținut o rășină carbamidică 
sub formă de pulbere care 
prelucrată sub formă de foi 
sau plăci poate fi folosită pen
tru confecții de mobilă eu 
durată pe timp nelimitat. în 
ceea ce privește rapiditatea și 
rezistența încheierii, noul pro
dus depășește toate rășinile 
carbamidice existente. Cheltu
ielile de transport necesitate 
de livrarea pulberii și costul 
ambalajului se reduc de cîte- 
va ori.

Noile rășini sintetizate la 
sus-menționatul institut au 
făcut posibilă realizarea de 
noi materiala pentru mobilă. 
Un astfel de material s-a ob
ținut din fibră de lemn. Plă
cile din acest material, alba
stre sau roșii, pot ii folosite 
pentru finisarea interioarelor 
de avion șl de nave. Un metru 
cub din acest material plastic 
înlocuiește 4—5 m’ de lemn.

La același institut s-a reali
zat o foaie de placaj care re
prezintă un mlcrofurnlr im
pregnat cu rășină sintetică. 
Plăcile din acest produs sînt 
mai subțiri decît hîrtia de 
scris. Noul produs s-a obținut 
pe utilajul obișnuit al fabricii 
de placaj din Darnița. Folosi
rea noului produs face inutilă 
gruntuirea, șlefuirea, lustrui
rea, operații care necesită a- 
portul a circa 70 la sută din 
lucrătorii din industria de 
mobilă.

București*

• ii

Cînd s-au întemeiat Bucu
reștii ?

Cunoscutul hrisov dat de Vlad 
Țepeș la 20 septembrie 1459 a- 
testă doar vechimea denumirii. 
Istoricul îți va vorbi despre un 
oraș și mai vechi, despre „Ceta
tea Dîmbovița" sau „Cetatea rîu- 
lui Dîmbovița” („Castrum fluvii 
Dombovicha"), înfloritoare cu 
mult înainte ca orașul să se che
me București. Obsedați de mira
colul vechimii, arheologii împing 
hotarele așezării mai înapoi, cu 
mii și zeci de mii de ani înapoi, 
înfigîndu-i rădăcinile vieții unde
va, în perioada paleolitică.

Nu se Cunoaște data certă a în
temeierii orașului. Peste ciocanul 
de piatră sau vîrful de silex, dez
gropate de excavatoarele care sapă 
fundația noilor blocuri, se închid, 
ca undele unui altfel de Lac Le
vantin, aburii de mister și legen
da, prin care răzbate un dntec de 
fluier. A existat oare ciobanul 
Bucur? „Dacă-n vremi Bucur 
ciobanul / Nu l-ar fi condus a- 
leanul / Lingă Dîmbovița dulce / 
Intr-o noapte să se culce":.. Ulte
rior, legenda aceasta grațioasă și 
simplă s-a complicat, a suferit ne
așteptate și stranii metamorfoze, 
în fața cărora istoricul de astăzi 
surîde, ca în fața unui joc de co
pii. Nemulțumit de obîrșia plebee 
a Bucureștilor, un scriitor minor 
din veacul trecut, Al. Pelimon, ti
părește în 1838 un roman dedicat 
capitalei („Bucur, istoria fundării 
Bucureștilor”), în care-l dezbracă 
pe ciobanul-strămoș de suman și 
iurcană, ii smulge fluierul, punîn- 
du-i spadă și cucă de prinț. Alții, 
vnnd să dea legendei suportul 
realității, hotărăsc că „biserica 
Bucur", gingașul monument de in
spirație rustică de pe Splaiul Uni
rii, e o ctitorie a ciobanului în
suși ; și fiindcă datele constructi
ve, ca si cele decorative ale mi
cului paraclis se împotrivesc, res-

tăuratori din secolul XIX pun pe 
ziduri „patină" și un plus de „rus
ticitate”, fabricînd, pe deasupra, și 
un act de naștere fals, datat cu 
trei secole înaintea ctitoriei reale...

Cea mai veche clădire din 
Bucureștii zilelor noastre este 
monumentul de la „Curtea Ve
che”, zidit în secolul XVI, a cărui 
simplă și severă arhitectură. înno
bilată prin brîul aerian al ocni- 
țelor, se vede și astăzi pe strada 
30 Decembrie, lingă Piața de 
Flori, la cîțiva pași de șantierele 
noilor blocuri ce împînzesc ora
șul contemporan. Două întemeieri 
(considerînd-o pe prima la dimen- 
siunea-i simbolică) stau fată-n 
față, punînd în contrast două e- 
poci, cu ce au ele mai glorios; 
iar trecătorul, cuprinzîndu-le si
multan în raza privirii, a cuprins 
parcă, într-d secundă, istoria.

Dar această istorie e infinit mai 
complexă. Intre cele două înte
meieri, între evul cînd s-a pus 
vatra orașului, și evul contempo
ran, cînd construcția Bucureștilor 
se reface din temelii, ordonată 
după altfel de legi, s-au inter
pus, de-a lungul veacurilor, alte și 
alte întemeieri. întemeieri în sen
sul cel mai strict al cuvîntului, 
în care lovitura de ciocan sau de 
bardă, fixarea unei pietre de fun
dație sau cioplirea unui stîlp de 
pridvor, trezeau în jur doar ecoul 
singurătății, vast cit și Bucu
reștii. Pus în paralelă cu dezvol
tarea altor capitale europene, des
fășurata calm, evolutiv, prin infi
nitezimale acumulări cantitative, 
graficul dezvoltării bucureștene e 
o linie frîntă : înălțări, căderi, 
înălțări... Și iarăși sincope, verti
ginoase căderi la „cota zero", la 
solul pustiu, urmate de întemeieri 
care nu vor dura, de înălțări șo
văielnice ca flacăra luminării, 
curmate brusc, ca printr-o lovitură 
de spadă. „Cînd nu dărîmă turcul, 
sfarmă tătarul”, spune vorba ve-

che a locului. Șirurilor de războa
ie care au transformat orașul în 
paragină și ruină li se adaugă, în 
timp, alte calamități. Incendiile — 
celebrele incendii bucureștene — 
mistuie orașul, parțial sau în în
tregime, și în 1715, și în 1719, și 
în 1789, și în 1804. în 1804 ard, 
spune cronica, „palatul lui Mo
ruzi și două mii de prăvălii ale 
Bucureștilor" (singurele edificii 
notabile, cifra caselor arse fiind, 
de bună seamă, neconcludentă, 
sau poate inestimabilă). Anton 
Pann descrie în 81 de strofe „Me
morabilul focului mare întîmplat 
în București în ziua de Paști, a- 
nul 1847, martie 23", cel mai 
pustiitor dintre incendiile Bucu-

fale, Dîmbovița cea „dufte” nă- 
pustindu-se deseori peste maluri, 
cotropind orașul. Un desen de 
Aman ni-l înfățișează pe Ale
xandru Ioan Cuza afundîndu-se, 
călare, în apele spumegînde, care 
ajung pînă la șea, pentru a-i a- 
juta pe sinistrații din mahalalele 
inundate. Dar astfel de scene e- 
rau frecvente. Pînă nu de mult se 
mai puteau vedea, pe fațadele u- 
nor clădiri afumate de vreme de 
pe Sfinții-Apostoli, Calea Plevnei 
sau Podul Izvor, enorme cîrlige de 
fier fixate în zid, la 2—3 metri 
deasupra pămîntului, care servise
ră ca borne de acostat pentru 
plute și bărci. Nu lipsesc, în a- 
cest zbuciumat peisaj, nici cutre-

bocete. Contemplația a durat doar 
o clipă, atît cît să măsoare adîn- 
cimea dezastrului, cît să-și sufle
ce mînecile, cît să cumpănească în 
mină unealta. Vatra noii înteme
ieri a fost vatra cea veche. Intre 
el și vatra aceasta se prelungea 
peste secole, ca o brazdă fertilă,
în suflet, o punte pe care nimic 
n-o putea nărui. Chiar cînd, go
nit de vitregii, a luat drumul 
spre munți, ca în faimoasa beje
nie din primăvara lui 1801, a a- 
minat numai lucrarea construcției, 
fără s-o părăsească. Și s-a reîn
tors curînd. Dar de cele mai mul
te ori a rămas neclintit lîngă va
tră, și, în lipsa unor metereze na
turale care să ocrotească orașul,

Este începutul de veac nou în 
București, noua sa înterrleiere, 
comparabilă, prin proporțiile si e- 
pica ei, cu o nouă descălecare, cu 
o adevărată „zi unu" a istoriei 
Capitalei. N-a mai fost vorba, de 
data aceasta, doar de refacerea «- 
nui peisaj, de alipirea unor noi 
mădulare în locul celor distruse, 
ci de mult mai mult. Se creează 
un nou oraș. București a ieșit din 
război cu 10.200 clădiri distruse 
de bombe — parțial sau în în
tregime — dar numai între anii 
1938—1939 s-au construit peste 
10600 apartamente.

Se creează un nou oraș, cu un 
nou desen al priveliștii, cu o 
nouă statură, cu o nouă înfățișare

/. început de veac în București
reștilor, care cuprinde, „biciu de 
para", orașul întreg :

„Vai, ce vedere ! ce groază-vie! 
Ce biciu de pară, urgii cerești I 
Ce jale mare! ce sărăcie 
Căzu deodată pe București l

1

Apoi se'ntinse ca o fâșie 
Pină la Delea spre răsărit, 
Ș'altă fișie cu vrăjmășie 
Spre miazănoapte mergea 

cumplit

Biserici sfinte făcute bine 
Palate, hanuri, de rînd ardea, 
Lipscanii, boite de mărfuri 

pline
Focului pradă toate cădea"...

Se adaugă inundații catastro-

murele, dintre care cele mai fai
moase, cele din 1802 și 1838, a- 
runca, de fiecare dată, sute de 
clădiri de pe umerii tîrgului.

„în sinul unei naturi generoa
se — nota cîndva un oaspete, un 
călător — omul locului s-a de
prins să n-aibă nimic, fiindcă 
totdeauna i s-a luat totul. Să 
construiască ? El n-a apucat nici
odată să-și ridice casa mai sus de 
primul etaj, fără ca vreo invazie 
sau vreo catastrofă geologică să 
nu-i aducă aminte că trebuie sâ 
fie modest”. Și mai departe : „De 
mii de ori devastat, năruit, ars de 
foc, zdrobit de cutremure, de ciu
me și de armate, de mii de ori 
ridicat, istoria acestui oraș a fost 
aceea a. unui lovit".

A unui lovit, dar nu și a unu: 
învins ! Contemplînd ruina, om:i. 
locului nu și-a pierdut vremea in

i-a clădit un zid din trupul lui. 
Sub pavăza acestui zid, lucrarea 
de construcție intimă a prosperat. 
S-au retezat păduri, s-au secat 
bălți, s-a schimbat vadul nurilor, 
s-au ridicat case, s-au tăiat străzi, 
s-au durat în piatră și marmură 
monumente, s-au înălțat uzine și 
hibricL Generații de constructori, 
mundtori, meșteri, meșteșugari, 
Mtecți, artiști au ridicat orașul 
prin munca și luptele lor, biruind 
vitregii de tot felul, trecîndu-$i li
nii altora ștafeta construcției. A- 
est elan, această bărbăție, această 

uimitoare vitalitate care a rezistat 
tuturor încercărilor, sînt, poate, 
trăsătura cea mai impresionantă a 
istoriei Bucureștilor. Istoria aces
tui oraș a fost aceea a unui în
vingător.

Revelaț-.i deplină a acestei în
sușiri este ziua contemporană.

arhitectonică. Dispar contrastele, 
dispare întunericul, dispare uzura. 
Apar armoniile, claritatea, coloa
nele și zidurile albe, magistrala 
modernă, parcul fastuos. Înteme
ierea e deplină, din temelii. In a- 
dîncime, în lărgime, în înălțime.

Pentru noi, ritmul acestor clo
cotitoare prefaceri a devenit fi
resc, se înscrie în timpul cotidian. 
Mirarea e numai a oaspetelui ca
re nu ne cunoaște, sau care n-a 
văzut! orașul de mult:

— Cînd
Secretele 

Este vorba 
(ională de 
la lumină, ____ .
tuiții, aspirații și valori pină ieri 
încuiate în sol, sau afirmate aiu
rea. Un fapt, dintre multe : la 
sfîrșitul secolului trecut, In 1883,

s-a construit atit ? 
noastre sînt simple, 
și de o capacitate na- 
creație ieșită din plin 
însumînd talente, in-

inginerului romîn Iuliu Popper, 
celebrul „explorador" al Țării de 
Foc, i se încredințează planul de 
sistematizare a orașului și portu
lui Havana. în București era un 
ilustru necunoscut, bizar și scan
dalos personaj de romane senza
ționale pentru dei-trei colegi de 
școală din mahala, deveniți am- 
ploiați și rivnind la un scaun de 
deputat. Se află despre el abia în 
1907, and, la Palatul Academiei, 
un album legat în „una piei de 
foca marina", trimis din America 
sudică, ofejă vizitatelor fotogra
fiile expediți^os, cercetărilor, lu
crărilor lui. Bussi-eștiul oficial își 
vede însă de treabă, cheamă arhi- 
tecți străini care-i schilodesc ade
seori monuinentele, râitime o semi- 
vrovineie C9 periferiile prelungite 
în centru, ton Mfncu, autorul unui 
stil origmm, întemeiat pe tradi
țiile arhitecturii naționale, a 
sancționat răspicat această „indi
ferență cu care majoritatea așa- 
zisei noastre societăți culte pri
mește în gemeai orice manifestare 
a spiritukri nostru național”. Și 
mai departe : „Pedantismul, igno
ranța pretențioasă și cosmopoli
tismul nostru la modă stingînd 
orice sentiment de dragoste și 
mindrie națională, a dat naștere 
admirației aproape exclusive și 
nediscutate a tot ceea ce ne so
sește de peste hotare”.

Socialismul radiază total a- 
ceasiâ stare de lucruri și, încre
zător în dimensiunile geniului na
țional, asociază toate energiile 
creatoare la renașterea țării. Dar 
acesta este numai un aspect, nu
mai una din explicații. Este vor
ba, in plus, și de noul cadru ce 
se creează, cadru care îngăduie 
constructorului o concepție de 
ansamblu, cu vaste și îndrăznețe 
planuri de perspectivă, cu o largă 
desfășurare de inițiativă și fante-

zie. „La dv. e o țară în care se 
poate face arhitectură și urba
nism !" exclama nu demult, vizi- 
tînd Bucureștii, celebrul arhitect 
francez Navarin. Iată de ce Romî- 
nia deține. Ia ora de față, unul 
din primele locuri în Europa în ce 
privește numărul de apartamente 
construite la mia de locuitori; 
iată de ce orașele noastre, în 
frunte cu Bucureștii, dețin același 
loc de onoare în competiția fru
museții arhitectonice.

La vîrsta de 300 de ani, Bucu
reștii păstrează astfel o uimitoare 
adolescență. Un oraș clocotind de 
viață și energie, respirînd nou
tate, un* oraș care strînge mereu 
— ca într-un gigant receptacol 
—- tot ceea ce clipa și veacul în
făptuiesc mai de preț, mai înain
tat, mai frumos.

Orașele, ca și oamenii, au vîrsta 
pe care o arată. „A existat oare 
ciobanul Bucur ?” — se întreba, 
acum cîțiva ani, poetul latino-a- 
merican Nicolas Guillen, oaspete 
al Bucureștilor cu ocazia serbări
lor semi-mileniului. Și tot el răs
punde, cuvrinzînd noua geografie 
arhitectonică a cetății: „Probabil 
că nu. Dar ceea ce știm cu certi
tudine este că astăzi există arhi
tect harnici și talentați, care au 
făcut proiecte îndrăznețe, și ingi
neri care au condus lucrările, con
struind noile edificii care formea

ză cartierele cele mai recente ale 
orașului. Conseroînd vechile edi
ficii, monumentele de cultură, fru
moasele piese de istorie ale ora
șului lor, locuitorii Bucureștilor 
așează lingă ele altele, abia con
struite, care vor face acest oraș 
vechi de 300 de ani mai tînăr, 

mai mare și mai frumos, cu mai 
mult aer, mai multă verdeață, mai 
multă lumină, mai mult spațiu”. 

Noua întemeiere stă sub sem
nul frumosului.

...Și frumusețea orașului va 
crește mereu, pentru că puterile 
noastre sporesc mereu.

— Sîntem pregătiți — surîd 
constructorii — pentru viitorii 300 
de ani!...

ILIE PURCARU



New York: Discuții 
sie delegației romîne

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Trimisul special L. Rodescu 
transmite : Membrii delegației 
romîne condusă de Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și-a 
continuat la 3 iunie vizita la 
New York, unde în cursul di
mineții și al după-amiezii, au 
purtat discuții cu reprezen
tanți ai societăților industri
ale „General electric", „Kel- 
log", „Goodyear“ și ai firmei 
„Ccientific Design".

La 4 iunie membrii delega
ției romîne, au purtat discuții 
cu reprezentanții unor socie
tăți industriale americane, cu 
președintele și alți membri ai 
conducerii firmei „Fergusson“, 
precum și cu membri ai con
ducerii firmelor „Houdry" și 
„R.CtA." (Radio Corporation 
of America).

)

Vizita Evenimentele din Coreea de sud

60 de ani de la
înființarea

institutului romin
de pe lingă Universitatea

din Viena
VIENA 4 (corespondentul A- 

gerpres, St. Deju, transmite): 
Joi a avut loc la Universita
tea din Viena o festivitate cu 
ocazia împlinirii a 60 de ani 
de la înființarea Institutului 
romîn de pe lîngă Universi
tatea din Viena. La festivitate 
au participat decanii diferite
lor facultăți, profesori, lectori, 
studenți, personalități ale vie
ții culturale, membri ai 
Corpului diplomatic, ziariști.

A fost de față prof. Alexan
dru Niculescu, de la Univer- 
sitatea-București, șeful cate
drei de limba romînă la Uni
versitatea din Viena. Luînd 
cuvîntul în cadrul festivității, 
prof. dr. Albin Leski, recto
rul Universității din Viena, 
prof. dr. Carl Th. Gossen, pre
ședintele Institutului de filo
logie romanică de la Univer
sitatea din Viena, acad. prof. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romîne și 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Viena, ing. Mircea Ocheană, 
au sublimat tradiționalele le
gături culturale dintre Au
stria și Romînia.

------•------

încheierea Congresului
societății europene

cardiovasculară
ATENA 4 — Corespondentul A- 

geipres, Al. Gheorghiu, transmi
te : Lucrările celui de al 13-lea 
congres al societății europene de 
chirurgie cardiovasculară', la care 
nu fost prezentate un mare număr 
de comunicări și filme documen
tare au luat sfirșit. în ultima zi a 
congresului, medicii romîni parti
cipant! la congres au prezentat 
mai multe comunicări. Conf. univ. 
dr. D. Sedlacec, a prezentat un 
număr de patru comunicări, lu
crări ale unui colectiv de chirurgi 
romîni condus de prof. dr. Voi- 
nea Marinescu : „Corticoterâpia în 
hipertensiunea pulmonară”, „Modi
ficările metabolice ale miocardului 
in stenoza pulmonară experimen
tală", „Anevrismele micotice", „De
terminarea insuficienței miocar
dice prin analiza sîngelui la si
nusul coronar'. Miercuri a 

fost prezentat filmul documentar 
în culori „Tratisplantația experi
mentală a cordului" realizat la In
stitutul medico-farmaceutic din 
Tîrgu Mureș de un colectiv con
dus de conf. univ. dr. P. L Popa.

Delegația de medici romîni va 
vizita unele instituții sanitare din 
Atena.

In legătură cu formarea 
noului guvern indian

a sosit la Leningrad
LENINGRAD 4

Corespondență specială de la 
Ambrozie Munteanu. In în
cheierea vizitei sale la Volgo
grad, delegația de activiști ai 
P.M.R., condusă de tovarășui 
Chivu Stoica, a avut joi dimi
neață la comitetul regional de 
partid pentru industrie o con
vorbire cu membri ai birou
lui și comitetului regional de 
partid și reprezentanți ai or
ganelor locale de stat. K. K. 
Cerednicenko, primul secretar 
al comitetului regional de 
partid pentru industrie, a pre
zentat oaspeților un tablou al 
dezvoltării economice a regiu
nii, a răspuns Ia întrebările 
membrilor delegației privind 
experiența și metodele folosite 
de organizațiile de partid din 
regiune.

(Agerpres). în după-amiaza aceleiași 
zile, delegația a sosit la Le
ningrad. Delegația P.M.R. este 
însoțită de V. N. Titov, secre
tar al C.C. al P.C.U.S.

Pe aeroport, în întîmpina- 
rea oaspeților au venit G. V. 
Romanov, secretar al comite
tului regional de partid pen
tru industrie, G. I. Kozlov, 
primul secretar al comitetului 
regional de partid pentru a- 
gricultură, B. A. Popov, pre
ședintele comitetului executiv 
al sovietului regional pentru 
industrie, activiști cu munci 
răspundere în aparatul 
partid și de stat local.

Seara, oaspeții romîni au
sistat la un spectacol la Tea
trul de Operă și Balet „S. M. 
Kirov“.

de 
de

a-

in R. P.Ungiră

de M. ii
GENEVA 

3 iunie, M. 
ministrului 
al R. P.

4 (Agerpres). — La 
Malița, adjunct al 
afacerilor externe 

Romîne, a oferit un 
prînz în cinstea președintelui
și secretarului general al Con
ferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare.

Au luat parte Abdel Moneim 
de Kaissuni, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.A.U., președintele Conferin
ței, dr. Râul Prebisch, secreta
rul general al Conferinței, vi
cepreședinții Conferinței, prof. 
Andre Philip, șeful delegației 
franceze, sir Patrick Reilly, 
subsecretar adjunct la Foreign 
Office, șeful delegației engleze, 
P. G. Reynoso, ministru adjunct 
al comerțului, șeful delegației 
mexicane, Jaroslav Kohout, mi
nistru adjunct al comerțului ex
terior, șeful delegației ceho
slovace, Loekman Hakim, șeful 
delegației indoneziene, Armand 
Razaf Indrabe, șeful delegației 
Republicii Malgașe ; Richard N. 
Gardner, subsecretar de stat 
adjunct al S.U.A., G. P. Arka- 
diev, ambasador al U.R.S.S.. 
Ronald Walker, președintele 
Comisiei a V-a. Howso 
Wrighl, președintele Comisii 
c /V-a, Georges Hakim, rapoi 
torul general al Conierinței 
Viadimir Popovici, șeful dele
gației iugoslave, Carlos Valen
zuela, șeful delegației chiliene. 
Maunq Maung, șeful delegației 
birmane, si Janos Nyerges, șe
ful adjunct al delegației un
gare.

Din partea romînă au parti
cipat Vasile Răuță, secretar ge-

neral al Ministerului Comerțu
lui Exterior, Titus Crislureanu, 
vicepreședinte al Camerei de 
Comerț, N. Ecobescu, reprezen
tantul permanent ad-interim al 
R. P. Romîne pe Ungă Oficiul 
Națiunilor Unite de la Geneva, 
și alți membri ai delegației.

Prînzul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială și amicală.

BUDAPESTA 4. — Cores
pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite : Delegația Marii 
Adunări Naționale, condusă 
de Anton Moisescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, a vizi
tat miercuri orașul Kecskemet. 
Delegația a fost primită de dr. 
Molnar Frigyes, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid, și de alți reprezentanți 
ai organelor locale. La sfatul 
județean, Buda Gâbor, vice
președinte al Comitetului exe
cutiv al sfatului județean a 
vorbit deputaților despre acti
vitatea organelor locale și eco
nomia județului Bâcs-Kiskuu.

în comuna Tiszakecske, de
legația Marii Adunări Națio
nale a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
romîni care și-au jertfit viața 
pentru eliberarea comunei. 
Președintele sfatului comunal, 
Balatonfuredi Jozef, a vorbit 
despre luptele duse în toamna 
anului 1944 de ostașii romîni 
pentru eliberarea comunei și 
despre realizările din anii pu
terii populare. Membrii dele
gației au vizitat apoi coopera
tiva agricolă de 
„Tisza Gyongye".

Delegația Marii 
Naționale a R. P. 
fost însoțită de Polyăk Jănos, 
vicepreședinte al Adunării de 
Stat, Huber La jos și Bodonyi 
Pfelne, deputați în Adunarea 
de Stat.

SEUL 4 (Agerpres). — In 
pofida dislocării în capitala 
Coreei de sud a peste 50 000 de 
militari și a instituirii legii 
marțiale, de către președintele 
Pak Cijan Hi, în diferite car
tiere din Seul și în fața Uni
versității, au avut loc mitin
guri de protest ale studenți
lor împotriva politicii actua
lului guvern.

—o

Sesiunea
Comisiei 
Dunării

Hak

producție

Adunări
Romîne a

BUDAPESTA 4 (Agerpres). 
Agenția M.T.I. anunță că la 3 
iunie s-a deschis la Buda
pesta cea de-a 22-a sesiune a 
Comisiei Dunării. în afară de 
țările participante la Comisia 
Dunării (Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Ro- 
mînia, Ungaria și U.R.S.S.), la 
lucrările sesiunii mai iau 
parte în calitate de observa
tori, un reprezentant al R.F.G., 
precum și reprezentanți ai 
Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa, organizației 
meteorologice mondiale, Uni
unii poștale universale, admi
nistrației fluviale a Porților 
de fier și administrației flu
viale a Dunării de jos.

La sesiune vor fi discutate 
probleme privind îndeplinirea 
planului de lucru al Comisiei 
pe anul 1963, planul de lucru 
pe 1964—1965 și o serie de 
alte probleme tehnice impor
tante care se referă la navi
gația pe Dunăre.

Sesiunea va continua pînă 
la 16 iunie.

Pe străzile capitalei conti
nuă să circule patrule cu baio
neta la armă. Toate clădirile 
guvernamentale sînt păzite de 
detașamente militare. Pe căile 
de acces spre Palatul prezi
dențial, care are numeroase 
geamuri sparte de demon
stranți, sînt ridicate baricade.

Demonstrația de miercuri 
din capitală, unde spre seară 
numărul participanților atin
gea, după cum relatează, agen
ția Associated Press, cifra de 
30 000, a fost reeditată de opt 
orașe din țară. „Extinderea 
acțiunilor de protest în alte 0- 
rașe din nordul și sudul țării, 
continuă agenția citată, ac
centuează creșterea pericolului 
pentru regimul Pak, acuzat de 
studenți de corupție și practi
carea unor metode poliție
nești"

La Mokpo, Pusan, Chung-

cion, Kwangju, Inchion, in
tervenția detașamentelor de 
poliție, care au folosit grenade 
cu gaze lacrimogene și bas
toane de cauciuc, a transfor
mat demonstrațiile pașnice în 
ciocniri violente. Zeci de de
monstranți și polițiști au fost 
răniți. Sute de studenți au fost 
transportați la spitale fiind 
răniți.

„Un purtător de cuvînt al 
Cabinetului de miniștri, arată 
agenția Associated Press, a 
declarat că legea marțială, va 
fi extinsă în întreaga țară în 
cazul în care demonstrațiile 
vor continua".

In același timp, guvernul a 
ordonat efectuarea unei an
chete în rîndurile profesorilor 
și studenților de la Universi
tatea din Seul, pentru a-i des
coperi pe inițiatorii actualei 
mișcări de protest.

Situația din Cipru
NICOSIA 4 (Agerpres). — 

Vicepreședintele Ciprului, Ku
ciuk, a declarat la Nicosia, în 
cadrul unei conferințe de presă 
că a adresat o scrisoare pjeșe- 
dintelui Makarios în care îi 
cere să facă o declarație so
lemnă, prin care acesta să se 
angajeze că în așteptarea unei 
soluții în problema cipriotă să 
nu mai acționeze în vederea 
creării Gărzii naționale. Ku
duk a arătat că a cerut con- 
voqarea unei sesiuni extraor
dinare a Consiliului 
tri cu participarea 
ciprioți greci și a 
ciprioți turci, care 
actele instituționale

de Mirtiș- 
miniștrilor 
miniștrilor 
să discute 

hotărî te în

în Consiliul 
de Securitate

<

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate a re
luat miercuri dezbaterile pri
vind plîngerea Canibodgiei în 
legătura cu încălcarea terito
riului său la granița cu Vietna
mul de sud. La începutul șe
dinței a luat cuvîntul reprezen
tantul Marocului, Ahmed Taibi 
Benhima, care a prezentat Con
siliului de Securitate un pro- 

. iect de rezoluție propus de Ma
roc și Coasta de Fildeș, în care 
sînt depiînse incidentele pro
vocate de Vietnamul de sud pe 
teritoriul Cambodgiei, se cer 
compensații pentru daunele 
provocate, iar Consiliul de 
Securitate este chemat să în
treprindă măsuri pentru preve
nirea și evitarea în viitor a u- 
nor astfel de incidente la gra
nița statului cambodgian. în 
proiectul de rezoluție prezen
tat se propune, de asemenea, 
să se trimită o misiune alcătui
tă din trei membri neperma- 
nenți ai Consiliului de Secu
ritate care să cerceteze situa
ția la fața locului pe o perioa
dă de 45 de zile și să facă re
comandările pe care le consi
deră necesare pentru restabili
rea situației normale dintre 
cele doua state.

Luînd cuvîntul pe marginea 
acestui proiect de rezoluție, de
legații R. S. Cehoslovace si 
U.R.Ș.S. ș-au ppuș „trimiterii 
unei imțsiuni OMU. Mlfrontie- 
ra dintre Vietnamul de sud și 
Cambodgia, întrucît consideră 
că Comisia internațională de 
control stabilită prin acordurile 
de la Geneva este deplin com
petentă să pună capăt unor 
astfel de provocări și să veghe
ze la garantarea suveranității 
statului cambodgian, dacă a- 
cordurile de la Geneva sînt 
respectate de părțile garante.

Reprezentantul S.U.A. a sus
ținut trimiterea de către O.N.U. 
a unei misiuni la granița din
tre Vietnamul de sud și Cam
bodgia.

Ședința a fost întreruptă pînă 
joi după-amiază, pentru ca în 
acest timp reprezentanții în 
Consiliul de Securitate să se 
consulte cu guvernele lor asu
pra proiectului de rezoluție 
pus în discuție.

t

ultima vreme de către miniștrii 
ciprioți greci.

Răspunzînd declarației făcu
te de vicepreședintele Kuciuk, 
președintele Ciprului, Makarios,, 
a respins cererile formulate, de 
acesta. Makarios a subliniat că 
Kuciuk ,,a declarat în mod pu
blic. în mai multe rînduri că 
nu-și va relua locul său m rîn- 
dul guvernului pentru că, po
trivit aprecierilor sale, guver
nul și Republica Cipru sînt 
moarte”. Makarios a relevat că 
Kuciuk ar trebui să renunțe la 
ideile sale asupra împărțirii 
insulei înainte de a proclama 
că își va relua funcția de vice
președinte în anumite condiții 
impuse ciprioților greci.

în același timp se anunță 
din Nicosia că guvernul Cipru
lui a respins nota de protest a 
guvernului turc privitoare la 
adoptarea legii de creare a 
gărzii naționale cipriote. în 
textul scrisorii de răspuns se 
subliniază că „guvernul cipriot 
are dreptul să ia toate măsurile 
privind 
sulei și 
țej sale

fiordului
în-

Pe șantierul de construcție al 
podului Elisabeta din Buda

pesta
Foto M.T.l.I

cum se relevă 
de afaceri de

numiri
în cabinetul brazilian

RIO DE JANEIRO 4 (Agerpres). 
— Mareșalul Castelo Branco, pre
ședintele Braziliei, i-a cerut juris
tului Carlos M.edeiros să preia 
postul de ministru însărcinat c.u 
elaborarea reformelor. Medeiros a 
fost un colaborator al fostului pre
ședinte Getulio Vargas și unul 
din principalii colaboratori la ela
borarea statutului juridic al Socie
tății braziliene petrolifere de stat 
„Petrobras".

Potrivit agenției France Presse, 
președintele republicii intenționea
ză să separe ministerele de interne 
și justiție, în prezent unite în- 
tr-un singur minister. Noul mi
nister de interne va fi încredin
țat generalului Codeiro de Fa
rias, fost șef al statului major al 
armatei sub guvernul președintelui 
Quadros și principal coordonator 
al mișcării militare care a dus la 
destituirea lui Joao Goulart.

Continuă să domnească incerti
tudinea în legătură cu soarta fos-

tului președinte Kubitschek, ame
nințat să fie lipsit de drepturile 
sale cetățenești. Potrivit senatoru
lui Filinto Muller, președintele 
Castelo Branco a declarat că „con
tinuă să siringa piese la dosarul 
Kubitschek". La Rio de Janeiro, 
adepți ai fostului președinte au 
difuzat petiții în favoarea sa.

Pe de altă parte s-a anunțat că 
generalul Orlando Raniagem. care 
are legăiuri strînse cu Kubitschek. 
a fost înlocuit din postul de co
mandant al celei de-a 8-a regiuni 
militare din nordul Braziliei. In 
locul lui a fost numit generalul 
Bizzaria Mamede, considerat ca 
apar finind nucleului de militari 
care l-au destituit pe Goulart. Gu
vernatorul civil al statului Para, 
Aurelio de Carmo, de asemenea 
un adept al lui Kubitschek, a fost 
citat în fața comisiei militare de 
anchetă instituite în acest stat, 
dar a refuzat să compară.

DcprcicntanU ai industriei 
ciiifliicc juponcic 

la Floscvia
MOSCOVA. — .Agenția 

TASS anunță că la Moscova a 
sosit o delegație de reprezen
tanți ai Asociației industriei 
chimice din Japonia. Delegația 
este condusă de Masao Fukusi- 
ma, vicepreședintele Asocia
ției și președintele companiei 
„Kao Sekken". Din delegație 
fac parte directorii unor fir
me dintre cele mai mari prin
tre care „Mitsubisi Kasay", 
..Nissan Kagaku", „Asahi Ka
say".

După 
cercuriie
Moscova, industriașii japonezi 
au sosit în capitala sovietică 
cu propuneri concrete. Este 
vorba, printre altele, de li
vrări către Uniunea Sovietică 
de utilaj chimic complet. Va 
fi discutată, de asemenea, po
sibilitatea exportului japonez 
de îngrășăminte chimice în 
U.R.S.S., pe bază dc acorduri 
pe termen lung.

în cercurile de afaceri din 
Moscova este exprimată păre
rea că industriașii japonezi 
vor discuta și posibilitatea 
procurării de licențe sovietice 
pentru diferite procese chi
mice.

, 1r * !rasiîomf

Le despre perspectiva
e%pâoatăz,Ho? petroliere 

m Marea

După cum relatează zia
rul „Le Monde", atenția 
marilor societăți petro

liere din lumea capitalistă a 
fost atrasă în ultima vreme de 
perspectiva deschiderii unor 
importante exploatări de ză
căminte de petrol și gaze în 
MareaHNordului. Această pro
blemă a devenit actuală ca 
urmare a intrării în vigoare a 
convenției de la Geneva a- 
doptată în 1958 și menită să 
determine statutul juridic al 
platformelor continentale si
tuate în afara limitei apelor 
teritoriale. Se stabilise la în
cheierea convenției că ea va 
intra în vigoare în ziua în ca
re va fi ratificată de 22 de

asigurarea apărării in- 
protejarea independen- 

și integrității terito-
1

Testamentul lui Jawaharlal Nehru
DELHI 4 (Agerpres). — La 

Delhi a iost dat publicității tes
tamentul defunctului prim-mi- 
nistru al Indiei, Jawaharlal Ne
hru, scris de el la 21 iunie 
1954.

în testament, Nehru și-a ex
primat dorința ca după ce va 
ii incinerat cenușa să-i fie ri
sipită din avion deasupra teri
toriului Indiei', iar o mină de 
cenușă să fie aruncată în ape
le fluviului Gange, lingă ora
șul Allahabad, orașul său natal, 
pentru ca valurile acestui flu
viu „să-l poarte spre marele 
ocean care scaldă malurile In
diei".

Dorința ca o mină din cenușa 
mea să fie aruncată în apele 
fluviului Gange lîngă Allaha
bad, se arată în testament, nu 
are pentru mine nici o semnifi
cație religioasă. Din copilărie 
am nutrit atașament pentru fiu-

viile Gange și Jurnna cure trec 
pe lîngă Allahabad. Pe aiăsură 
ce mă maturizam acest senti
ment devenea și mai puternic.

Restul din cenușa mea, se 
spune în testament, „doresc să 
fie ridicată sus în cer pe un a- 
vion și de acolo împrăștiată 
deasupra cîip.piilor Indiei pe 
care muncesc țăranii indieni, 
și în felul acesta să se ames
tece cu pămîntul indian și 
devină parte componentă 
lui".

La 8 și 12 iunie cenușa 
J. Nehru va fi împrăștiată 
locurile dinainte stabilite dea
supra teritoriului Indiei de a- 
vioane ale forțelor militare ae
riene ale Indiei.

O ceremonie deosebită va a- 
vea loc Ia 8 iunie în orașul Al
lahabad, unde cenușa va fi a- 
runcată în apă la confluența 
Gangelui cu Jumna.

si
a

lui 
in

DELHI. — Primul ministru a! 
Indiei, Lal Bahadur Shastri, a soli
citat șase miniștri din precedentul 
guvern, prezidat de Nehru, să intre 
în componența cabinetului său, a 
cărui listă completă va fi comuni
cată săptămîna viitoare. Aceștia 
sînt, ministrul de interne, Nanda, 
ministrul de finanțe, Machari, mi
nistrul alimentației,Singh, ministrul 
apărării, Chavan, ministrul edu
cației, Chagla, și ministrul infor
mațiilor și radiodifuziunii, Sinha. 
Agenția Reuter anunță că nu s-a 
piecizat dacă aceștia vor păstra 
portofoliile respective 
primi alte însărcinări.

La Delhi s-a anunțat 
ministru, Lal Bahadur 
avut o întrevedere 
dulăii, fostul 
Cașmirului, care 
latează France Presse 
format asupra discuțiilor avute cu 
președintele Pakistanului, Ayub 
Khan, în timpul recentei sale vizi
te în Pakistan.

colaborare economică și culturală. 
Principalele prevederi ale acordu
lui se referă la explorarea în co
mun a bogățiilor deșertului Sahara.

O hotărî re
a președintelui Argentinei

sau vor

că primul 
Shastri a 

cu șeicul Ad- 
prim-ministru al 
— după cum re- 

1-a in-

BUENOS AIRES. — După 
cum a anunțat ministrul eco
nomiei din Argentina, Blan
co, președintele Arturo Illia a 
aprobat trecerea sub admini
strația companiei petroliere de 
stat „Jacimientos Petroliferos 
Fiscales" a zăcămintelor pe
troliere exploatate de mono
polurile străine. Totodată, 
ministrul a subliniat că data 
transmiterii acestor zăcămin
te va fi stabilită în următoare
le zile.

Hotărîrea președintelui con
semnează începutul traducerii 
în viață a decretului, adoptat 
în noiembrie 1963, cu privire 
la denunțarea contractelor

DALLAS. Jack Ruby,
asasinul lui Lee Harvey Os
wald, asasinul prezumat al 
președintelui Kennedy, refuză 
să ia medicamentele prescrise 
de medicii psihiatri însărcinați 
să-1 îngrijească în celula sa.

Dr. Picard, medicul șef al 
districtului Dallas, care con
trolează tratamentul aplicat 
lui Ruby a spus că acesta i-a 
declarat că se simte foarte 
bine și că „dacă va avea ne
voie de ceva ne va comunica".

DALLAS. — „Institutul memo
rial american*1, creat recent, a 
anunțat că intenționează să achi
ziționeze clădirea depozitului de 
cărți școlare din Dallas, de unde 
au lost trase gloanțele asasine îm
potriva președintelui Kennedy. In
stitutul vrea să transforme clădi
rea într-un muzeu de istorie con
temporană consacrat lui John Ken
nedy.

Reprezentantul institutului a de-

clarat că fondurile necesare achizi
ționării clădirii vor fi procurate 
cu ajutorul unor fundații filan
tropice și prin subscripție publică.

U
o

NEW
O.N.U.,

Thant va face 
vizită ia Paris

YORK. — La sediul 
relatează Agenția France 

Presse, s-a anunțat că U Thanl, se
cretar general al O.N.U. va face 
o vizită oficială generalului de 
Gaulle, la Paris.

U Thant se va opri Ia Paris o 
zi, în drum spre Geneva, unde 
urmează să deschidă sesiunea Con
siliului Economic și Social ale că
rui lucrări încep în luna iulie.

șurile excepționale urmau să fie 
ridicate la 4 iunie.

Forbes Burnham, șeful partidului 
de opoziție Congresul național al 
poporului, a făcut în cursul dezba
terilor din Adunarea legislativă 
mai multe propuneri pentru a se 
p*une capăt incidentelor. Printre 
altele, el a recomandat formarea 
unui guvern do uniune națională. 
Potrivit relatărilor agenției Reuter, 
primul ministru Cheddy Jagan s-a 
declarat de acord cu această pro
punere, specificînd că un aseme
nea guvern ar urma să rămînă la 
putere pînă la alegerile generale.

țări. Această condiție este 
deplinită de citeva zile prin 
ratificarea convenției de către 
Marea Britanie.

Un interes deosebit l-a stir
nit descoperirea unui impor
tant zăcământ de gaze natu
rale la Groningue în Marea 
Nordului. Pînă în prezent nu 
au fost efectuate decît cerce
tări seismice; nu se va ști cu 
siguranță dacă există cu ade
vărat sub mare zăcăminte de 
petrol și gaze, decît atunci 
cînd vor fi efectuate forajele. 
In orice caz, pînă în prezent, 
toate principalele monopoluri 
petroliere și-au manifestat do
rința de a investi sume con
siderabile în această regiune, 
dată fiind importanța prezen
ței unor asemenea zăcăminte 
intr-o regiune despre care „Le 
Monde" scrie că este „atit de 
bine situată din punct de ve
dere geografic și politic*.

DE TOATE
Un muzeu original

Un cetățean din Atena a a- 
menajat un muzeu original 
cuprinzînd aproape 13 000 

de familii de scoici, care repre
zintă 92 la sută din totalul spe
ciilor de scoici din lume. Cea 
mai mică scoică are dimensiunile 
unei gămălii de ac. Ea provine 
din marea Californiei și este de
numita „Copper". Cea mai marc 
este un ,,strongos“ și cîntărește 
15 kg și a fost găsită în mările 
Braziliei. Cele mai multe scoici 
au pliurile de Ia dreapta spre 
stînga. în colecția aceasta există 
și o scoică dintre cele mai rare 
cu pliurile înspre dreapta, prove
nind din Oceanul Indian. Colec- 
ția-muzeu mai cuprinde și alte 
piese interesante găsite în dife-

rite mări și oceane printre care 
mici rechini, dinți de elefanți ma
rini etc.

• Dicționar al artelor

americane
î S. Martin's 
vor publica în fi

nul 1965 dicționarul ar- 
americane. Editarea a 
încredințată lui Paul

Editurile
Press ’
nul 1 Ql

Rezultatul 
alegerilor preliminare 

din statul California
Prelungirea 

stării de asediu 
în Guyana britanică

GEORGETOWN. — Adunarea 
legislativă din Guyana Britanică a 
adoptat o moțiune de prelungire 
pînă la 4 septembrie a stării de 
asediu proclamate în urmă cu 15 
zile ca urmare a gravelor inciden
te care s-au produs în țară. Mă-

SAN FRANCISCO. — în statul 
California au avut loc alegerile 
preliminare în vederea alegerilor 
prezidențiale din toamnă. In urma 
numărătorii voturilor 'Barry Gold
water, senator din partea statului 
Arizona, a întrunit 51 la sută din 
voturile exprimate, în timp ce o- 
ponentui său, guvernatorul statu
lui New York, Nelson Rockefeller 
— 49 la sulă.

,Strela-3“

telor 
fost 
Cummings.

Noul volum va conține apro
ximativ 800 de nume, printre 
care vor figura artiștii care au 
pictat cel puțin 10 ani, au fost 
reprezentâți la cel puțin o ex
poziție organizată de un mu
zeu, au avut mai multe expo
ziții personale și figurează în 
colecțiile unor muzee de artă, 
în acest dicționar nu se vor 
face aprecieri cu privire la 
arta artiștilor, dar se vor da 
extrase din părerile acestora 
cu privire la arta lor și la 
procesul de creație.

• Nou expres maritim-

ALGER. — Guvernele Algeriei și neavantajoase cu companiile 
Nigerului au încheiat un. acord de petroliere străine. e scurS1Ze scurt FRANȚA. La grădina zoologică din Ermenonville s-a născut de 

curînd un mic bizon. Iată-1, în fotografie, la 24 de ore de la 
naștere făcînd primii pași între bizonul-tată și bizonul-mamă

Foto: A.F.P.

7 a șantierele navale din 
[ j Leningrad a fost con

struită o motonavă ma
ritimă cu aripi subacvatice. 
Noul expres maritim — „Stre- 
la-3" — are 80 de locuri, 

poate dezvolta, o viteză de 75 
km/h, iar aripile subacvatice 
îi permit să navigheze și pe o 
furtună de gradul 4. „Stre- 
la-3" a parcurs, în prima sa 
cursă, distanța între Lenin
grad și Tallin, în 90 de mi
nute, adică mai repede decît 
un tren rapid.
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