
Pe marile trasee ale
întrecerii socialiste

22^a.Deya

e^ari din toate tarile, uniti-vâ!

în multe fabrici și uzine din regiunea Brașov 
ni s-a vorbit despre aplicarea inițiativei: „La 
fiecare fază și operație o înaltă tehnicitate* 
— la „Electroprecizia" — Săcele, la Fabrica de 
«cule din Rîșnov, la Uzina mecanică din Si
naia, la „Steagul Roșu' etc. Era firesc deci să ne 
oprim și la „locul de naștere" al inițiativei — 
la constructorii de tractoare. Am poposit la 
secția motoare și am făcut o retrospecție a 
evenimentelor ce au precedat inițiativei. La 
linia de cilindri cifra de rebuturi pe trimestrul 
IV, anul trecut, ajunsese un fel de obsesie 
Conducerea secției a organizat un colectiv 
care să studieze toate cauzele defectelor repe
tate. Colectivul, compus din cîțiva inginer, 
maiștri și muncitori, s-a consultat cu toată 
masa muncitorilor. A fost un studiu la care 
fiecare muncitor analiza mașina și opera:, e 
ce le execută, țși analiza propria muncă. S-a 
constatat uzura avansată a unor mașini și dis
pozitive de prelucrat, nerespectarea unor re
gimuri tehnologice, calitatea scăzută a mor 
abrazive și cîteva defecțiuni provenite de la 
tratamentul termic. Pe bună dreptate, conduce
rea secției și-a pus problema: nu cumva ace-

cînteia

COLOCVIU
DESPRE

CALITATE I

leași cauze ale defectelor de calitate se află si 
la alte linii ? $i s-a extins analiza la toate li
niile de fabricație din secția motoare.

Despre aplicarea acestei inițiative am cerut 
părerea cîtorva tovarăși din secția motoare
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Noutăți în tehnica con
strucțiilor (Pe teme 
științifice).
Vacanță studențească ie
șeană.
Din poșta de ieri.

Gînduri pentru tinerii 
creatori (De vorbă 
Eugen Barbu).
Șantier artistic.

Aproape 11000 de tineri calificați

in meseria de conducător auto
După cum informează Di

recția generală a transporturi
lor auto, în primele 6 luni ale 
acestui an aproape 11000 de 
tineri s-au calificat în mese
ria de conducător auto.

Mulți dintre ei vor lucra în 
cadrul întreprinderilor regio
nale de transporturi auto, în 
unitățile agricole socialiste, pe 
marile șantiere ale țării și în 
diverse întreprinderi Indus
triale. Creșterea continuă a 
numărului de șoferi profesio-

niști va contribui la extinderea 
lucrului în două și trei schim
buri, ceea ce va duce la ex
ploatarea și mai bună a par
cului de autovehicule.

De asemenea, ’ în vederea 
întreținerii și reparării în con
diții optime a mașinilor, șco
lile profesionale și tehnice de 
specialitate pregătesc acum 
numeroși mecanici, electricieni 
și alți muncitori.

(Agerpres)La
Recoltarea orzului se desfășoară din plin la G.A.S. Halinga, 

raionul T. Severin

Ing CONSTANTIN SOFRONESCU, 
șeful secției :

Foto: Agerpres

— Rezultate ? Evident, au apărut. Calitatea 
muncii s-a îmbunătățit la multe operații și 
faze. Rebutul de la linia de cilindri a scăzut 
considerabil. Dinamica cifrei de rebut admis 
se prezintă astfel : pe trimestrul I, admis 1,1 la 
sută și realizat 1,32 la sută, pe luna aprilie, 
admis 1,1 la sută și realizat 1,1 la sută ; pe 
luna mai, admis 1,1 la sută și realizat 0,89 la 
sută.

După cum se vede, o scădere a rebutului. 
Totodată, mai trebuie arătat că înainte, la 
multe operații, calitatea era asigurată prin re
tuș la capătul fluxului tehnologic. Astăzi a- 
ceste retușuri au scăzut cu 60 la sută. A sporit 
si productivitatea muncii, astfel că pe an
samblu, în secția noastră, timpul de lucru a 
fost redus cu 3 ore pe motor. Dar acestea sînt 
doar rezultatele cifrice. Aplicarea inițiativei a 
stimulat forța creatoafe a colectivului. Este 
rezultatul cel mai deosebit : acum au fost an
trenați toți muncitorii la găsirea soluțiilor ce
lor mai bune pentru îmbunătățirea continuă a 
calității produselor. Cîteva nume : lăcătușul 
Scarlat Marin, care ne-a propus să schimbăm 
tehnologia la operația de introducere a bucșei 
injectorului; maistrul Neagu Apostol și ingi
nerul Mihai Scorocîrje, ale căror observații 
ne-au permis să găsim cauza ovalizării cilin
drilor ; inginerul Dascălu Matei, care a confec
ționat un dispozitiv pentiu prelucrarea capacu
lui palierului și mulți alții. Spun mulți alții 
fiindcă reacția a fost lfi lanț. Și. după cum se 
știe, a trecut de secția noastră și chiar de 
porțile uzinei.

0 nouă întrcprindcrc

„FABRICA DL S10FE
DL MOBILĂ"

In cartierul Ghencea, din 
Capitală, în vecinătatea Țesă- 
toriei de relon „Panduri" se 
construiește o nouă întreprin
dere a industriei ușoare „Fa
brica de stofe de mobilă". Ea 
va produce 2,5 milioane mp 
stofe de mobilă pe an, adică 
de peste 2 ori mai mult decît 
întreaga producție ce se rea
lizează în prezent. Fabrica este 
proiectată de specialiști de la 
Institutul de proiectări al in
dustriei ușoare. Ea cuprinde 
un singur corp de clădire ce 
se întinde pe circa 1,5 hectare, 
adăpostind toate secțiile de fa
bricație, grupul social si pa
vilionul administrativ.

(Agerpres))

Aer, soare, grație. (In ta
băra de pionieri și școlari 

de la Năvodari) 
Foto: GR. PREPELIȚĂ

ION LUȚA, șeful atelierului bancul de probă

— Aici, la bancul de probă, vin pe conveier 
produsele secției motoare Fiecare motor este 
încercat, ca să zicem așa, „la greu" Daca 
cumva nu corespunde, il demontăm. Pînâ la 
aplicarea inițiativei, noi demontam pentru di
ferite cauze, mai mici sau mai mari, cam 10— 
îl motoare pe zi. Acum, această cifră s-a re
dus la jumătate și tinde să scadă. Faptul că 
de cîtva timp motoarele vin cit mai îngrijit 
montate, ușurînd în felul acesta probele de 
montaj, ne-a atras și nouă obligații noi. Apli- 
cînd inițiativa colectivului secției vecine, acum 
pînă și soluția cu care sînt spălate toate piese
le motorului este verificată cu strictețe. De 
cînd aplicăm inițiativa, productivitatea muncii 
a sporit cu 3 la sută.

VICTOR CONSTANTINESCU
Ing. ARTUR ION

(Continuare în pag. a V-a)
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Copii și școlari u sosit în tabere
La Timișul de Sus. Bran, Zizin, Sadu. 

Săliște și in alte locuri pitorești din 
regiunea Brașov a sosit miercuri di
mineața prima serie de 2 000 de copii 
și școlari veniți să-și petreacă vacan
ța de vară.

în mai multe localități din regiu
nea Banat, printre care Herculane, 
Valea Minișului, Poneasca, Bogda, 
ielinești și altele s_au deschis tabere 
egionale unde peste 6 000 de elevi își 
or petrece o parte din vacanță.

Premierele cinematografic 
ale lunii iulie

LA PRACTICA
laPeste î 8oo de studenți de ... 

cele 5 facultăți ale Institutului po
litehnic din Timișoara, însoțiți de 
cadre didactice de specialitate, au 
început practica de producție. 
Viitorilor ingineri mecanici, e- 
lectrotehnici, constructori și chi- 
miști li s-au asigurat condiții op
time de desfășurare a practicii de 
producție în cele mai mari și mai

în luna aceasta, pe ecranele cinematografelor 
fi prezentate în premieră noi producții cinemato» 
fice, unele dintre ele distinse cu premii interna 
riale. Este vorba de filmele .,La strada", inspi 
din viața saltimbancilor, realizare a lui Foden 
Fellini, distinsă cu premiul Oscar, și „Kozara" i 
tățișînd momente din lupta eroică de rezistență 
poporului iugoslav împotriva hitleriștilor.

Cinematografia sovietică va fi prezentă pe ecra ■ • f -- - •
nele noastre cu filmele „Două duminici', „Năzdră-moderne întreprinderi. 
văniile lui Koja“, „Popasul" și „Slujnica', ecrani- Alți 450 de studenți de la In- 
zare a unei opere a compozitorului ucrainean Veri,(;(IlfH| agrmomic Timisoara 
kovski. «1---—*■« ei
producția 
din lacul 
germane, 
drăgostit 
Uzată de

au 
practica 

z producție în stațiunile experi- 
entale agricole și 

stat din regiunea 
e regiuni ale țării.

Printre alte filme anunțate se numără 'Os't''repăriizafi ''pentru 
poloneză „Unde-i generalul ?', „Comoara 
de argint", o realizare a studiourilor vest- 
filmul italian „Comisarul" și „M-am în
de Copenhaga', o comedie muzicală rea- 
studiourile daneze.

gospodăriile
Banat și din

Un răspuns prompt!
în acest an în gospodă

ria noastră, recoltatul griu
lui care ocupă aproape 1000 
de hectare, necesită o mai 
puternică mobilizare de for
țe 'ca de obicei. De aceea cu 
mai bine de o săptămână în 
urmă comitetul U.T.M. a invi
tat pe tovarășul inginer agro
nom Nelersa lordache să vor
bească tinerilor despre proble
mele specifice acestei campa
nii, să explice pe larg cum va 
fi organizată munca. El a a- 
rătat că în acest an griul este 
scurt în pai. Apare deci nece
sitatea ca plantele să fie recol
tate cit mai jos cu putință, în 
așa fel încît să se evite risipi
rea spicelor și totodată să se 
adune o mare cantitate de paie.

Pe baza unui plan de lucru 
operativ, întocmit de către 
consiliul de conducere, în care 
se prevăd sarcini concrete pe 
brigăzi, organizațiile U.T.M. se 
preocupă ca peste tot tinerii

să-și aducă din plin contribu
ția la seceriș. în brigada a Il-a 
condusă de Ștefan Pitrop, unde 
pe o suprafață mai mare griul 
are o înălțime mică, Waerii au 
fost îndrumați să-și jyPocure 
coase. S-a apreciat că în acest 
fel se va evita orice fel de ri
sipă. Dar cea mai mare parte 
din suprafața cu grîu se re
coltează mecanizat. Pe ogoa
rele gospodăriei lucrează 10 
combine care au și fost repar
tizate la brigăzile de cimp. Ti
nerii au răspuns chemării co
mitetului de partid ca cei mai 
buni dintre ei să lucreze pe 
combine. Unii cum sînt I. Fu
ior, C. Pleșa, lucrînd pe com
bine de mai mulți ani 
bine cum trebuie să 
deze. Toți trebuie însă 
tiți la fel. Iată de ce, 
ne-am mulțumit 
instructajul făcut la 
lanca cu privire la cunoașterea 
modului de funcționare a ma
șinilor și cum trebuie ele ex
ploatate. înainte de intrarea în

cunosc 
proce- 
pregă- 
noi nu 

numai cu 
S.M.T.

(Agerpres)(Ageipres)

ÎNDEMNUL CONȘ

• Oameni ai anului 20
Rus Gherasim e un om pu

țintel la stat și la vorbă. Stă 
cocoțat pe o banchetă de seîn- 
duri, făcută cam din topor, pe 
o estacadă a barajului și se 
uită adînc la munți, la bene, 
la beton, la stînca mușcată 
de perforatoare, pe care au 
cercetat-o și au fățuit-o ei, 
centimetru cu centimetru, 
pregătind-o să primească be
tonul.

Și cînd spun ei — mă refer 
la cei 14 oameni — brigada 
de excavatoriști a lui Ghera
sim Rus.

Alături de el stă Nicolae 
Țăpuc, un lungan blajin — 
mezinul brigăzii, care a cres
cut și ca statură și ca price
pere, aici, la Argeș, într-o 
lună, cît într-un an, cum vor 
fi crescut oamenii din poves
te. Lîngă ei stă Gheorghe Bă
nică — atletic, tuciuriu, încins 
cu centura de siguranță, cu

frînghia de „alpinist" după 
gît, cu casca și cișmele înalte 
— gata să ia cu asalt versan
tul stîng.

Acum, deocamdată stau de 
vorbă cu maistrul Ion Mild- 
ner, ascultîndu-i ultimele in
strucțiuni. Se pregătește be
tonatul în lamela .13 și tre
buie, după ploaia din ajun, să 
se facă un control fiecărui bo
lovan, fiecărei pietricele care 
s-ar putea desprinde din mal.

în fața noastră se ridică 
muntele în clarul zilei, stîncă 
peste stîncă, țipînd din înalt 
în înalt, viaductele drumului, 
macaralele-funicular ca niște 
cuiburi de păsări ciudate și 
barajul Vidraru, care a în
ceput să prindă contur și înăl
țime. în peisajul acesta de o 
îndrăzneală arhitectonică u- 
nică, oamenii lui Rus Ghe
rasim și-au imprimat, pas cu 
pas, curajul și măiestria, vre

me de aproape trei ani, de 
cînd muncesc la barajul hi
drocentralei de pe Argeș.

în brigada acestor tăcuți 
cel mai bătrîn are 33 de ani. 
cel mai tînăr, aproape 26. 
Rus Gherasim a fost înteme
ietorul brigăzii. El a venit de 
la Bicaz. Acolo a lucrat tot 
cu maistrul Ion Mildner. om 
tînăr, priceput la beton și ba
raje.

— La primul baraj — cel 
de la Bicaz — învățam, spu
ne maistrul. La cel de aici, ne 
specializăm. Ia uite — e sub
țire și încordat ca un arc, gata 
să sloboade săgeata formida
bilă a kilovaților. Față de na
mila de la Bicaz de sute de 
mii de metri cubi, barajul de 
aici e calculat ca un mecanism 
de cea mai fină precizie. La 
cel de al treilea baraj, cel de 
la Porțile de Fier — vom face 
adevărată artă !

Nicolae Țăpuc a venit aici 
tot de prin părțile Bicazului. 
Aici a învățat meserie, iar a- 
cum e șef de schimb — unul 
dintre oamenii de nădejde ai 
brigăzii.

Tâcuților acestora, cînd le e j 
mai greu, le vine chef să po- 1 
vestească, să rîdă. Așa s-a ! 
întîmplat o dată, cînd stînca 1 
era pregătită ca o mireasă, 1 
pentru nuntirea cu betonul. 
Și-a venit o ploaie — puhoi! 
A inundat lamela și munca 
aceea de ore întregi, la fie
care centimetru de stîncă, a 
trebuit luată de la capăt. Și 
atunci, ei au prins chef de 
glumă ; trecuse ora schimbu
lui lor, ceilalți plecaseră și ei 
lucrau în continuare — să 
evacueze apa, să curețe lame-

FLORENȚA ALBU

(Continuare în pag. a V-a).

lan a combinelor, am organizat 
scurte consfătuiri între tinerii 
colectiviști care de mai mulți 
ani lucrează pe combine și cu 
cei care acum lucrează pentru 
prima dată. In mod deosebit 
s-a acordat atenție verificării 
cunoștințelor lor în legătură 
cu cauzele care duc la întreru
perile din funcționare a mași
nilor, pentru a putea fi astfel 
evitate întreruperile.

Tinerii muncesc acum pre
tutindeni. Unii lucrează la 
transportul griului, alții la 
strîngerea paielor. Transportul 
griului se face cu 30 de căruțe, 
2 autocamioane și 2 remorci 
închiriate de la S.M.T. Condu
cerea gospodăriei a organizat 
două schimburi de încărcători 
și descărcători. Recoltatul a în
ceput doar de două zile, dar 
tineri ca frații Costică și 
Gheorghe Pleșa, Elena Fuior, 
Mircea Bănică, dau dovadă de 
multă hărnicie. Birourile orga
nizațiilor U.T.M. urmăresc 
îndeaproape modul cum con
tribuie tinerii la succesul re
coltatului. Fruntașii sînt feli
citați în fața organizației, iar 
cu cei care muncesc cu mai 
puțină tragere de inimă (e 
drept puțini la număr) mem
brii birourilor stau de vorbă, 
le explică însemnătatea strîn- 
gerii la vreme și fără pierderi 
a recoltei.

...Acum pe ogoarele gospo
dăriei colective din Mircea 
Vodă secerișul este în toi. 
Primele zile au adus satisfac
ție deplină. Roadele muncii 
sînt bogate. însuflețiți de pri
mele rezultate tinerii muncesc 
cu entuziasm, răspunzînd sar
cinilor gospodăriei: „întreaga 
recoltă trebuie strînsă de pe 
cimp fără nici o pierdere".

ION CIOBANU
secretarul comitetului 
U.T.M. G.A.C. Mircea 
Vodă, raionul Făurei

TI NȚ El SOCIALISTE
—întoarcere la școala din sat.____

' Stau U umbră și par 
ulme. Nuînuiesc ce le aș- 
eaptă. Vofia abia după se- 
eriș. Aci n-are nimeni 
reme pen\ ele.
După seCș, unul din ca- 

lioanele giodăriei va veni 
I școală și va încărca. Din 
țeastă clipili se va retrage 
reptul, atîțani necontestat, 
ea se mi bănci. Alte 
inci, noi, t?re, așteaptă să 
ia locul. F.rte bine. Să li-l 

. N-au nici pretenție. Ele 
•au trăit via...
Hei, și vâ. ce viață au 
lit! Două zeci de ani au 
îl la datori N-au îmbătrî- 
I degeaba, ii de copii au 
lățat carte » ele și au fost 
lite. Sînt sure că au fost 
'ite. Ce-au făcut și ce-au 
s ca să intr în inimile co
lor și să-i feă să le îndră- 
jscă, rămîn un secret al

lor. Sau poate că nu numai al 
lor, ci al întregii școli din Șto- 
robăneasa. Pentru că la școala 
asta nu prea se întimplă să 
intri in clasa întîi, să ieși 
după ani cu diploma de absol
vire în buzunar și să nu mai 
dai pe acolo niciodată. Aici 
se întimplă altfel.

Uite cam așa:
Te aduce de mină tăicuțu 

sau măicuța in clasa întîi, te 
așezi într-o bancă, deschizi 
abecedarul și, după ani, cînd 
închizi ultima filă a ultimei 
cărți a școlii elementare, ban
ca te întreabă: „Ei, încotro ? 
Te văd gata de plecare. Ai de 
gînd să mă părăsești ?“ Și se 
pare că întreabă într-un ase
menea fel meșteșugit și se 
uita la tine cu o asemenea 
privire că nu poți să-i răs
punzi decît: „Fii pe pace. Tot 
aici mă întorc*. Și cum ești

un om care cînd spune o vor
bă știe să și-o țină — te în
torci. Ți se face dor de școală, 
de bănci, ți se face dor de 
Ștorobăneasa cea bogată și 
de valea înverzită a Teleor
manului — și te întorci.

Te întorci învățător! Nu 
mai stai în bancă, ci la cate
dră. Dar fosta ta bancă o ai 
mereu în fața ochilor. Uite așa 
se întimplă cu mulți. Poate 
pe cîțiva vreți să-i cunoașteți. 
Merită să-i cunoașteți: Ceza- 
ra Neagoie, Constanța Dumi
trescu, Haritona Negreanu, 
Maria Dumitrescu, Ion Grosu. 
Aurică Cristea... Ei și încă al
ții au fost elevi aici, au învă
țat pe băncile astea ale școlii 
din Ștorobăneasa și s-au în
tors tot aici ca învățători. 
Cîțiva, porniți la fel ca ei. 
sînt- acum în drum spre școa
la din Ștorobăneasa. Adică

mai au un an doi pînă să iasă 
învățători și vor cere să fie 
repartizați aici. Dacă și-au 
dat oamenii cuvîntul că se în
torc, firește, și-l țin ! în toți 
anii cît au fost școlari n-au 
învățat numai cum să lege și 
să înșiruie buchiile. Au învă
țat să-și iubească satul, got- 
podăria colectivă, școala. Și 
la prima dragoste, cum spuze 
o vorbă veche, te întorci în
totdeauna. Toți aceștia s-cx 
întors la școala de unde zz 
plecat și s-au apucat de trez- 
bă. Acum școala nu mai arezi 
ca pe vremea cînd eraa ei1 
de-o șchioapă, așa cum 
mai arată nici satuL ~ 
gospodăria. Satul a fost - 2: 
trificat, s-a mărit, ‘ ~ r

OCTAV PANCU-IA*’

(Continuare în dqq - -«



UNDE MERGEM
dată cu festivita
tea organizată în 
cinstea fruntași
lor, pentru stu- 

i denți începe o 
binemeritată va
canță de vară.

Organizarea din vreme a va
canței studenților a fost obiec
tul unei serioase preocupări.

în programul — deja stabi
lit — al vacanței, la loc de 
frunte apar manifestările în
chinate celei de a XX-a ani
versări a Eliberării patriei.

Munca patriotică efectuată 
în cinstea zilei de 23 August 
va angrena aproape 1000 de 
studenți ieșeni, care, consti- 
tuiți în 30 de brigăzi, vor par
ticipa la importante acțiuni de 
înfrumusețare a orașului și îi 
vor sprijini pe muncitorii și 
colectiviștii din unitățile socia
liste din jurul lașului în reali
zarea unor lucrări din campa
nia de vară.

Activitățile inițiate de Co
mitetul U.T.M. și C.U.A.S. din 
centrul nostru universitar cu 
studenții care rămîn în orașul 
Iași, cărora li se adaugă stu
denții din alte centre univer
sitare care-și petrec vacanța în 
orașul nostru, cuprind un com
plex de probleme, a căror re
zolvare a fost discutată încă 
din timp și care a dus la ela
borarea unor planuri de mă
suri și acțiuni. în orașul și re
giunea Iași un însemnat nu
măr de studenți din centrul 
nostru universitar, cît și de la 
alte institute de învățămînt 
superior din alte centre uni
versitare, vor efectua practica 
în producție — prilej deosebit 
de aplicare a cunoștințelor 
teoretice asimilate și de dobîn- 
dire de noi cunoștințe de spe
cialitate. Necesitatea desfășu
rării eficiente a practicii a pri-

lejuit Comitetului U.T.M. și 
C.U.A.S. inițierea unui sub
stanțial sprijin acordat deca
natelor și catedrelor pentru 
stabilirea grupelor de practică 
și a studenților responsabili 
de practică, cît și pentru insti
tuirea unor colective comune 
de control și îndrumare a 
practicii în producție.

Studenților practicanți din 
alte centre universitare le 
vom oferi posibilitatea să cu
noască realizările din orașul 
nostru, 
istorice și actuale ale la
șului. Se vor organiza pen
tru studenții amintiți vi-

valorile cultural-

stitutului le Medicină și In
stitutului Agronomic, la bazele 
sportive cistente. Conținutul 
acestor advități va fi astfel 
orientat icît să contribuie la 
cunoaștem de către studenți a 
realizării? obținute de po
porul noaru, sub conducerea 
P.M.R., i cei 20 de ani de la 
Eliberare la cunoașterea fru- 
musețiloiși bogățiilor patriei. 
Spicuim iteva din aceste acti
vități : aicursuri („Realizări
le obținie de poporul nostru, 
sub conacerea P.M.R., în cei 
20 de ai de la Eliberare". 
..Drama trgia noastră actua
lă pe seta Teatrului Național

de Z. Stancu, „Puterea" de 
Corneliu Leu, „Friguri" de 
Marin Preda, „Nuvela italiană 
contemporană11, „Nuvela ame
ricană contemporană" etc.), 
vizite la muzeele și casele me
moriale, reuniuni tovărășești 
etc. în cadrul activităților de 
club vor fi organizate vizionări 
la televizor, audiții muzicale 
la cerere, concursuri sportive.

Desfășurarea concursurilor 
pentru cupa „23 August" la 
volei și baschet (20 iulie — 1 
august) — la care participă 
reprezentative din institute și 
o selecționată a studenților 
din alte centre universitare,

Vacanță studențească
ieșeană

zite la unități industriale 
și agricole, la numeroasele 
monumente istorice, excursii 
în orașul Iași, în locuri pito
rești ale orașului și regiunii 
noastre. Pe aceeași linie se în
scrie și organizarea unui co
lectiv de primire a excursio
niștilor studenți care vizitează 
orașul Iași.

Comitetul U.T.M. și Consi
liul Uniunii Asociațiilor Stu
denților pe Centrul Uni
versitar au stabilit un com
plex de măsuri pentru asi
gurarea unui bogat program 
de activități instructiv-edu- 
cative și recreative Ia Casa 
de Cultură a Tineretului 
și Studenților, la cluburile In-

din laș: etc.), conferințe („20 
de ani e artă plastică romî- 
nească“„Arta romînească și 
ecoul epeste hotare", la care 
se adain expuieri bilunare 
pe tem intermționale), sim- 
pozioan („Viaa tineretului 
ieri și ă“, „Uibanismui con- 
tempori" etc.) audiții muzi
cale (,.liberai*a patriei în 
creația ompoztorilor noștri“, 
..Mari nterpr<i romîni de 
muzică de o»eră — Recital 
HerIea*,.Creaii noi de muzi
că ușcră“, Medalion Mo
zart*). a vor «rganiza, de ase
menea, nvățana de cîntece 
patriots și ra^oluționare, re
cenzii Facere lumii* de Eu- 
z-.r. Bam, „Bdurea nebună-

care-și petrec vacanța în Iași 
— se completează cu multiple 
competiții sportive (volei, bas
chet, fotbal, handbal). în luna 
august va fi intensificată 
munca de pregătire a lotului 
de studenți sportivi care vor 
participa la parada sportivă. 
Organizarea de excursii turis
tice (Lacul Roșu, Slănic Mol
dova, Breazu), vor contribui 
la cunoașterea regiunii și țării 
noastre. De asemenea, se vor 
întreprinde excursii săptămî- 
nale, pentru învățarea * 
lui, la lacul Ciric.

In preajma zilei de 
gust se vor organiza 
cultural-sportive, 
măreței sărbători. Programul

înotu-

23 Au- 
serbări 

închinate

n fiecare an, de la 
înființarea sa în 
1948 și pînă în 
prezent, despre In
stitutul de mine 
din Petroșani s-ar 
fi putut scrie me

reu noi monografii. Fiecare 
dintre ele însă este depășită 
de la un an Ia altul, pentru că 
această instituție, în care 
învață știința mineritului, 
dezvoltă, se modernizează 
permanență.

Acum 16 ani, la deschidere, 
institutul funcționa într-o clă
dire dispunînd doar de două 
secții: exploatarea cărbunelui 
și electromecanica, doar cu 127 
de studenți.

Cam in același timp a în
ceput și construcția primului 
corp de învățămînt al noului 
institut. Proiectul prevedea săli 
largi și luminoase, cabinete, 
amfiteatre și laboratoare, tot 
ceea ce nu trebuie să lipseas
că dintr-un institut modern. 
Constructorii și arhitecțlf, in
spirați, au amplasat institutul 
într-un loc pitoresc, pe o coli
nd împădurită cu conifere. “ 
șosea ureînd în serpentine

se 
se 
în

O
Și

Institutul

Petroșani
aproape 200 de scări de piatră 
deschid accesul din oraș spre 
institutul ascuns în verdeața 
pădurii.

In 1951 Institutul de mine 
din Petroșani a dat primii 17 
ingineri de mină. Un număr 
modest dar de bun augur. 
Pentru că în continuare, pe 
măsura creșterii spațiului de 
învățămînt al institutului și ca 
urmare a dezvoltării industriei 
minere din țara noastră care 
solicită tot mai multe cadre 
inginerești, numărul absolven
ților a devenit din ce în ce 
mai mare : în cei 16 ani de 
funcționare. Institutul de mine 
a dat 1096 inginerL

Treptat cele două secții ale 
institutului s-au transformat in 
facultăți. In prezent, institutul 
funcționează cu iocultățiie: ex
ploatări miniere care are două 
secții — de pseptuure și del 
topografie minieră — și elec
trotehnică miaierd. Nu*ăn£ 
studenților a ajuas Ia prezen: 
la peste 1 500.

Institutul de mine dispere 
astăzi de toate mijloacele pen
tru a asigura o ie ■creând ra- 
stmire a studențiior. Peste IOC 
de cadre unhrerxj^xe. ar o 
înaltă pregătire peoiestaoali p 
experiență didoc^că *e afli la 
permanență :x nâjioeui studen
ților, in sălile de cursuri, in 
laboratoare, Jc toarriie de 
practică, suzraveghmd iormo- 
rea viitorilor ingmeri. Cele 16 
laboratoare de pe linge iiecare 
catedră de specialitate, sînt 
dotate cu aparatură modernă, 
cu utilajele și substanțele ne
cesare pentru eiectuarea expe
riențelor și probelor. Pentru 
următorul an universitar statul 
a investit încă 638 000 de lei 
in vederea utilării și completă
rii inventarelor laboratoarelor. 
Studenții au la dispoziție o bi
bliotecă cuprinzînd peste 
100 000 de volume, pot consul
ta numeroase reviste de spe
cialitate sosite aici din țară și 
străinătate. Alături de aceste 
condiții s-a lărgit în perma
nență spațiul de învățămînt al 
institutului. In 1962 s-a cons
truit un nou corp cu numeroa
se amfiteatre și săli de lectură. 
Tot atunci s-a dat în folosință 
studenților un al doilea cămin 
iar cel de-al treilea, cu o capa
citate de 408 locuri, se află în 
construcție și va fi inaugurat 
în viitorul an universitar.

Conducerea administrativă a 
institutului se pregătește încă 
de pe acum pentru eiectuarea 
curățeniei generale, executarea 
reparațiilor curente, completa
rea mobilierului fa fost învesti
tă în acest scop pentru anul 
universitar 1964—1965 suma de 
480 000 de lei) pentru ca la 
toamnă, atît actualii studenți, 
cît și cei care vor păși pragul 
anului I, să găsească cele mai 
optime condiții de studiu.

Inițiativa organizării ex
cursiilor stă în centrul 
preocupărilor organizației 
U.T.M. din orice întreprin
dere sau instituție. Cînd 
spun aceasta, mă gîndesc 
la locul pe care il ocupă 
excursia in programul 
timpului liber al tinerilor 
din Onești. De la începutul 
anului mai bine de 4 500 de 
tineri au pornit in drumeții 
pe drumurile patriei. Cu 
cite impresii de neșters 
s-au întors cei peste 250 de 
tineri muncitori care au 
străbătut întreaga circum
ferință a patriei cu prilejul 
unui tur R.P.R., organizat 
nu cu mult timp în urmă! 
Numeroși tineri au mai că
lătorit de-a lungul Văii 
Prahovei, a Văii Oltu
lui și în alte locuri mi
nunate ale țării. Tinerii 
de la complexul de șantie
re Onești au vrut să cu
noască frumusețile Deltei. 
Comitetul U.TJL pe com
plex a și propus OJi.T.-ului 
organizarea unei excursii 
pe itinerariul solicitat. To
tuși, recordul in ce privește 
numărul de participant la 
excursiile organizate in a- 
cest an U deține Combina
tul chimic Bcrzești și Com
binatul de cauciuc sintetic 
Onești. îndeosebi la Com
binând de cnâuc sixzrzx 
există o bună experiență 
in această direcție. La sec
țiile ateiiend mecanic și 
AJt.C. aproape că an trece 
o duminici firi si se orge- 
%-xeze o drumețe. Iîiue”»- 
rial care se alege na este 
eboetzor — ei poate 5 stri- 
bdtat tntr-o singuri sL TS- 
«eru din cele două secții 
merg de obicei tn loealuă- 
țHe twrixhee dtn ju nd 
Oneștâdvi.* la Sîănic Mol
dova, Mocnești, Lacul Bi- 
lit&L. La întoarcere, parti- 
rtpesțu stabilesc itinerariul 
vatoarei excursii. Dumitru 
Ucisoiu, secretarul organi
zației de bază U.TJd. 
le atelierul mecanic, 
pildă, are notat întotdeauna

LAL ROMULUS

întregului ansamblu de acți
uni organizate în Iași în pe
rioada vacanței de vară va fi 
afișat în institute și la Casa de 
Cultură a Tineretului și Stu
denților, iar buna desfășurare 
și respectarea lui vor fi asigu
rate de un colectiv format din 
șefii comisiilor culturale și 
sportive din institute și din
tr-un număr de studenți.

Și în acest an un număr 
important de studenți își vor 
petrece vacanța de vară în di
ferite stațiuni de odihnă și 
tratament, în excursii. Peste 
800 studenți se vor odihni în 
taberele de la Costinești și Pî- 
rîul Rece, iar cca. 150 studenți 
vor merge la tabăra școlară de 
la Izvorul Mureșului. Aproape 
400 studenți se vor trata în 
stațiunile ____
Excursiile în circuit pe i 
nerariile : Iași — Onești 
Brașov — Sinaia — Doftana 
București — Constanța — Ga
lați — lași, la care vor parti
cipa 520 studenți, ca și cele de 
la Muntele Roșu și în Delta 
Dunării vor asigura cunoaște
rea de către un mare număr 
de studenți a unor obiective 
industriale și agricole de im
portanță națională, a frumuse
ților patriei noastre, ale locu
rilor ei pitorești.

Comitetul U.T.M. și C.U.A.S. 
al Centrului universitar Iași 
se vor strădui în continuare să 
asigure împlinirea în practică 
a proiectelor elaborate, în așa 
fel încît studenții să se bucure 
de o vacanță plăcută și in
structivă.

balneo-climaterice.

Controloarea Marica Mitrea de 
la întreprinderea „Electroapara- 
taj" din Capitală este aprecia
tă de colectivul său, pentru exi
gența pe care o dovedește la 

controlul tehnic de calitate.
Foto: Ager preș

STOICA LAURENȚIU 
locțiitor al secretarului 

comitetului U.T.M.
Centrului universitar Iași

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). — Pe scena Teatrului 
de vară din Iași s-a desfășurat 
un spectacol deosebit. Este 
vorba de spectacolul festiv 
organizat cu prilejul închide
rii fazei regionale, etapa a 
doua, a celui de al 7-lea con
curs al formațiilor artistice de 
amatori. Rînd pe rînd, au e- 
voluat brigada artistică de a- 
gitație a Fabricii de antibioti
ce, orchestra de muzică ușoa
ră a Atelierului de reparat 
material rulant — Nicotină, 
formația de dansuri a Casei 
raionale de cultură Hîrlău, 
taraful întreprinderii de con
strucții montaj Iași, corul că
minului cultural din comuna 
Deleni, raionul Hîrlău, grupul 
vocal de la Banca de stat, nu
meroși soliști vocali și instru
mentiști. Cei peste 300 de ar
tiști amatori, fruntașii regiu. 
nii Iași, au fost aplaudați la 
scenă deschisă de sutele de 
spectatori.

Pe drumurile patriei

• Tinerii alcătuiesc 
traseele viitoarelor ex
cursii

• 4 500 tineri din O- 
nești în excursii

• In itinerar : Valea 
Prahovei, Delta Dună
rii, Valea Oltului
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CINE MATOG
„Floarea de piatrd 
xxlul Chaplin" și mu’“

traseul recomandat de cei 
mai mulți tineri.

După stabilirea traseu
lui, găsirea unui mijloc de 
transport (de obicei cami
oane ale I.R.T.A. și I.G.O) 
nu constituie o problemă. 
De multe ori înscrierile se 
fac în cadrul reuniunilor 
și joilor tineretului. Ex
cursiile constituie și un 
mijloc de educație. Ast
fel, mai multe organizații 
U.T.M. (la Combinatul de 
cauciuc, de pildă), au în 
plan organizarea unor con
cursuri „Cine știe, răspun
de", pe teme patriotice, le
gate de itinerariile străbă
tute de grupuri mai mari 
de excursioniști. Aceste
răspunsuri vor face ți mai
interesante reuniunile fn
aer liber organizate in
orașul nostru.

Exiîtâ o întrebare pe
care mii de tineri oneșteni 
și-o pun Ia sfrrțit de săp- 
tâmînc: Cum să-mi organi
zez cel mai bine timpul li
ber? Inițiativa organizații
lor UTM este solicitată 
să dea ri prin orpanizarea 
unor interesante drumeții 
un răspuns la această în
trebare.

Viitori constructori 
la practică

De aproape două luni de 
zile au fost repartizați pe șan
tierul întreprinderii nr. 3 con
strucții montaje din rocșani 
un număr de 45 elevi din ul
timul an al școlii profesionale 
de construcții. După efectua
rea acestei practici ei vor de
veni dulgheri, zicari. zugravi 
etc. încă din primele 
conducerea șantierului, c 
tetul U.T3I. au urmări 
deaproape felul cum învață 
tinerii, cum sînt s 
stăpînească bine me 
constructor. De ase: 
sînt antrenați la toate 
le ce au loc pe șantie

ROMAN MIHAI

Peste 10 000
spectatori

La cinematograful 
muna Teșila, raionul Cimpi 
peste 10 000 de spectatori au 
vizionat de la începu 
lui pină 
tistice și

De un 
bucurat 
„Codin*. 
trău și filmele 
cei“, 
„Festivalul — 
altele.

ui an*- 
în prezent filme ar- 
documentare.
mare succes s-av 
filmele romineșt 
„Sub cupola albas 

,Cerul Bait

GICA BIT 
colectivi*

Itinerar turistic: Lacul Roșu

Orchestră de cu*e"*

MADAME SANS-GENE — film 
pentru ecran panoramic rulează 
la Patria (orele 9,45; 12; 14,45;
16,30; 19; 21,15). OCOLUL PĂMLN- 
TULUI IN 80 DE ZILE — ambele 
serii rulează Ia Republica (orele 
9.30; 13; 16,30; 20,15), București
(orele 8,30; 12; 15,30; 19,15). ASA
SINUL DIN CARTEA DE TELEFON 
rulează la : Festival (orele 9,30; 
11.45; 14; 16,15; 1830; 21). GrrriU 
(orele 10; 12; 16; 18,15; 2030). Mo
dera (orele 10; 12; 15; 17; 19; 21). Fe
rentari (orele 9; 11; 14). DOI COLO
NEI rulează la Carpeți (orele 10; 12; 
14: 16; 18; 20.15). Capitol (orele 
10; 12; 14; 1630; 19; Î1.15).
Excelsior (orele 9: 11.15; 13-30.
15 45; 18; 20.15), Feroviar (orele 
10.15; 1230; 14.45. 17; 19.15;
2030), Flamura (orele 10. 12; 14,

cinemascop
(orele 9,15; . ___ ___ _
20,15), Cosmos (orele 14; 16; 18; 
20). ANACONDA rulează la Union 
(orele 16; 18,15; 20,15). CEI PATRU 
CĂLUGĂRI rulează la Doina (orele 
11J0; 15.45; 16; 18,15; 20,30 PRO
GRAM PENTRU COPII la ora 10). 
Flacăra (orele 14.30; 16,30, 18,30, 
20 JOI, Adesgo (orele 15; 18;
20J0) FATA DIN CASA ROȘIE 
rulează la Giulești (orele 10;

— rulează la Lumina 
11,30; 13,45; 15,45; 18;

20151. Melodia 
14; 18; 20). LUMEA

12;

14; 16; 18
(orele 10; 11. ..._ ________
COMICĂ A LUI HAROLD LLOYD 
rulează Ia : Infră ^rea Intre popoa
re (orele 10; 16; 18; 20), Dacia (ore
le 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). KALO- 
IAN rulează la Cultural (orele 16; 
18.15-, 2030). A 12-A NOAPTE 
ruleeză la Buzesti (orele 16; 18,15). 
TOTUL DESPRE EVA rulează la 
Criugași (orele 16; 18,15; 2030). 
UN OM CARE NU EXISTA rulea
ză la : VUan (orele 16; 18; 20). 
Colentina — orele 1530; 17,45;

Televiziune
Orele 19,00 — Jurnalul tele, 

viziunii. 19,10 — Pentru tine
retul școlar: Ore de antrena
ment. 19,50 — „întîlnire cu 
Lizuca- - moment cinemato
grafic inspirat din cunoscuta 
povestire a lui Mihail Sado- 
veanu ^Dumbrava minunată*4. 
20,00 — Emisiunea „Săptămî- 
na". ^Magazin-film" — revis
tă cinematografică. în înche
iere : Buletin de știri și bule
tin meteorologic. 4

20). CERUL ȘI MOCIRLA rulează 
la : Miorița (orele 10; 12; 14; 16» 
18,15; 20,30), Arta (orele 16; 18,15; 
20,30). TINĂRUL DE PE VASUL 
COLUMB rulează la Popular 
(orele 15; 17; 19; 21). ÎNDRĂGOS
TITUL rulează la Aurora (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15). FERIGA DE 
AUR rulează la Viitorul (orele 16; 
18,15; 20,30), Progresul (orele
15,30; 18; 20,15). OMUL DIN FO
TOGRAFIE rulează la: Volga 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Drumul Serii (orele 16; 18; 20), 
Ferentari (orele 16,30; 18,30;
20,30). DOMNIȘOARA... BARBĂ 
ALBASTRĂ rulează la Floreasca 
(orele 16; 18,15; 20,30). AVENTU
RILE UNUI TÎNĂR — cinemascop 
— rulează la Luceafărul (orele 15; 
18). GOLFUL ELENA rulează la 

15,30; 18). VIATĂ
Cotro- 
20,30).

Lira (orele 
SPORTIVĂ rulează 
ceni (orele 1 
PĂPUȘILE RID

la : 
15; 17,45;

» rulează la Pacea 
(orele 16-, 18, 20). Program de fil
me documentare : POVESTE CE
REASCA. CULORILE MUNȚILOR 
PIENINI, NATURA PREVĂZĂ
TOARE, VASE ZBURĂTOARE, 
CAMPIONUL, DIN PRAF ȘI 
PULBERE, rulează Ia cinematogra
ful Timpuri Noi (orele 10—21 în 
continuare).

PE TEME ȘTIINȚIFICE
Un asemenea tip de gara; 

poate fi instalat atît suprate- 
ran dt și subteran. Garajele 
construite suprateran. au avan
tajul că stat demontabile.

Construcțiile, mai mult 
decît oricare compartiment 
al științei și tehnicii con
temporane, cunosc în zilele 
noastre o serie de transfor
mări radicale care duc la un 
nivel înalt de mecanizare, 
la o puternică ridicare a 
productivității muncii.

In ziarul de astăzi, un cer
cetător în domeniul cons
trucțiilor ne prezintă cîleva 
noi realizări obținute pe a- 
cest tărîm în ultimul timp.

NOROIUL MIRACULOS...

Este îndeobște cunoscut fap
tul că la executarea fundațiilor 
unei clădiri există uneori o 
serie de elemente care îngreu
nează mersul lucrărilor. Prin
tre ele, două sînt mai greu de 
înlăturat. în primul rînd pătu
rile de ape freatice, (al căror 
debit și sens de curgere este 
în general necunoscut), în al 
doilea rînd cantitatea mare de 
material lemnos folosit pentru 
cofrajele în care se vor turna 
fundațiile de beton sau beton 
armat.

în scopul înlăturării acestor 
neajunsuri, constructorii folo-

sesc în ultima vreme un... no
roi thixotropic. Acest tip de 
noroi are avantajul de a fi 
semisolid, în stare de repaus 
este mai greu decît apa și poa
te să impermeabilizeze pereții.

Cum se execută fundațiile ?
Cu ajutorul excavatorului se 

sapă o groapă pentru fundație, 
de forma unui tranșeu.

Pe măsură ce scoatem pă- 
mintul din acest tranșeu, se 
pompează acest tip de noroi. 
Păturile de ape freatice nu vor 
mai pătrunde astfel în gropile 
de fundație. Apoi, după săpa
rea șanțului la dimensiunile 
dorite se începe turnarea be
tonului de jos in sus, iar pe 
măsura înlocuirii noroiului thi
xotropic cu beton, acesta va fi 
recuperat și folosit la groapa 
următoare.

în felul acesta se betonează 
întreg conturul viitoarei clă
diri și vom putea începe săpă
turile pe întreaga suprafață a 
clădirii fără ca apele freatice 
să mai poată pătrunde și fără

a folosi material nos pen
tru cofraje.

GARAJUL XOMAT

Gararea autov<ulelor pre- 
zintă acum mai oricind 
o deosebită impență în toa
te țările lumii, ttînd soluții 
pentru rezolvartficestei pro
bleme constructr au conce-

LA CE IDEI POATE DUCE 
O CARAPACE...

Multe din clădirile mai vechi 
fiind construite direct pe pă- 
mînt, au permis infiltrarea ape
lor prin pereți. Remedierea u- 
nor asemenea deficiențe este 
foarte dificilă, iar uneori chiar 
imposibilă. Un sistem recent 
pus la punct de tehnicienii în

le acționează diferit asupra 
elementelor construcției.

Siliconii opresc pătrunderea 
apei prin porii elementelor de 
construcții, în timp ce latexul 
astupă progresiv găurile și fi
surile din zidărie. Acest ames
tec este foarte dur, perfect im
permeabil nu va mai permite 
infiltrarea apelor.

CONSTRUCȚIA 
UNUI IMOBIL 

POATE ÎNCEPE 
ȘI CU ACOPERIȘUL

De curind a fost terminată

ou li l i in tehnica
ccistrucțiilor

put un qaraj ciplet automat,domeniul construcțiilor a per- 
care poate adă)sti un numărmis rezolvarea pe cît de inge- 
mare de mașir în acest ga-moasă, pe atît de sigură a a- 
raj fiecare mană dispune decestui neajuns. Ideea a pornit 
o casetă indiduală a căreide la carapacea insectelor 
cheie stă la piprietar. Atît lecare, după cum se știe, este 
intrarea în gaij cît și la ieșiimpermeabilă. în acest scop 
re, proprietaru apasă pe UTg-a realizat o soluție compusă 
buton care oarță număruj^ 5jjjconi soiubni în apă 3 
casetei sale. ^irJa Xa sută și latex de cauciuc na- 
automat pe cumul cei nwr *
scurt stradi tural 8 la 8Ută- Acest® matena-tural 8 la sută. Aceste materia-

construcția unui bloc de locu
ințe cu 17 nivele, folosind un 
procedeu nou denumit „Jack- 
block".

Pe baza acestui sistem cons
trucția unui imobil poate înce
pe cu acoperișul. în aceste 
condiții constructorii vor ridi
ca lucrarea, nivelele inferioare, 
chiar în condiții meteorologice 
defavorabile.

Iată și cîteva amănunte teh
nice despre acest procedeu.

Construcția blocului începe 
prin terminarea fundațiilor și a 
subsolului peste care apoi 
toarnă placa ' " *
de la nivelul

Pe această 
se vor turna . . __ ___
de beton armat ale tuturor ni
velelor. Toate planșeele se 
toarnă în așa fel încît sînt lă
sate golurile necesare pereți- 
ților susținători.

în subsol se plasează aparate 
de ridicat numite verine. Aces
te aparate (în cazul de față în 
număr de 40) pot ridica pînă la 
220 tone și sînt plasate în ju
rul golurilor lăsate pentru pe
reții ce vor constitui scheletul 
de rezistență. După efectuarea 
acestor lucrări, se toarnă pe 
placa de la subsol planșeul 
acoperișului care conține și 
cabina liftului. Cu ajutorul ve- 
rinelor ridicăm acest planșeu 
punînd între ele niște blocuri 
de beton prefabricate. La fie
care ridicare a verinelor se 
așează cîte un astfel de bloc j 
deci la fiecare ridicare, plan
șeul acoperișului se ridică cu 
178 mm (grosimea unui bloc). 
După fiecare cinci ridicări, a- 
ceste blocuri de beton prefa
bricat se betonează astfel încît 
ele devin solidare și alcătuiesc 
pereții, adică scheletul de re-

se 
de beton armat 

străzii.
placă de beton 
apoi și planșeele

zistență al clădirii. Operația 
continuă astfel pînă ce plan
șeul ajunge la nivelul primu
lui etaj. Continuă după aceea 
turnarea scheletului central de 
rezistență după aceeași meto
dă, iar apoi este ridicat plan
șeul de acoperiș, nivel cu ni
vel pînă ajunge la poziția sa 
finală. în acest timp sub acest 
planșeu începe prepararea ma
terialelor necesare pentru mon
tarea diverselor instalații, pre
cum și execuția panourilor 
metalice pentru fațade.

Procedeul se aplică identic 
și pentru planșeele de la cele
lalte nivele. Ridicarea lor pre
zintă însă dificultăți mai mici, 
deoarece scheletul de rezisten
ță este turnat o dată cu primul 
planșeu. Pe lîngă avantajul că 
construcția este acoperită de 
la bun început, procedeul
cesta permite și finisarea eta
jelor pe măsura ridicării lor. 
Pe timp de iarnă, dispunînd de 
placa de acoperiș, conturul 
clădirii poate fi înconjurat cu 
folii de material plastic și cu 
ajutorul unei centrale termice 
provizorii se poate încălzi în
treg spațiul clădirii, oferind 
astfel condiții foarte bune de 
lucru în interior.

a-

Ing. A. VALENTIN



GÎNDURI
PENTRU
TINERII

CREATORI
Recent întors de la Mamaia, 

unde a prezidat juriul primului 
festival al filmului romînesc, Eu
gen Barbu a răspuns cu amabili
tate întrebărilor noastre. Prima s-a 
referit, evident, la Festivalul „Pe
licanului alb“.

— Dacă exceptăm pe cîțiva 
dintre premiați, nu este prea greu 
să ne dăm seama că festivalul de 
la Mamaia a fost prin excelență 
un festival al tineretului. Scena
riști tineri ca D. R. Popescu, re
gizori tineri ca Geo Saizescu, ac
tori tineri ca: Lica Gheorghiu, 
Irina Petrescu și Sebastian Pa- 
paiani au primit cele mai mari 
distincții, ceea ce dovedește ta
lentul lor și prețuirea de care se 
bucură din partea forurilor de 
stat, inițiatoarele acestei reușite 
întreceri artistice.

— Ce ne puteți spune despre 
perspectivele festivalului ?

— Perspectivele acestui festi
val ? O durată lungă, o organi
zare tot atît de reușită ca aceas
ta din luna iunie a anului cu
rent, o creștere a potențialului ar
tistic, o creștere a forțelor artis
tice, după cum bănuim și o pre
tenție mai mare din partea juriu
lui, ca selectarea filmelor pentru 
viitoarele reuniuni să fie făcută 
mai cu atenție pentru a nu coborî 

ștacheta valorii.
— Ce se cere unui actor tînăr, 

proaspăt laureat ?
— Să nu se culce pe lauri, un 

studiu continuu, o dorință neis
tovită de a reînnoi mijloacele de 
exprimare artistică. Altfel, vine 
uitarea publicului, generos numai 
cu talentul.

— Am vrea să vă referiți la 
raporturile dintre scriitori și film.

— Festivalul filmului romînesc 
de la Mamaia a dovedit, dacă mai 
era nevoie, că fără aportul unor 
mînuitori de condei de profesie, 
nu se pot face filme bune. A do
vedit aceasta excelentul scenariu al 
filmului „Tudor", semnat de cu
noscutul poet și eseist Mihnea 
Gheorghiu, ca și al „Străinului", 
semnat de Titus Popovici. Au fost 
premiate acele producții convin
gătoare, pline de forță dramatică,

fără de care nici o peliculă nu 
convinge spectatorii. Asta nu în
seamnă că nu au existat scenarii 
mediocre. Regizorul Victor Iliu, 
unul din laureații concursului, a 
trebuit să facă eforturi pentru a 
transpune în „Comoara de la Vadul 
vechi“ scenariul cu un text greoi 
și confuz. Nici scenariul filmului 
„Dragoste lungă de-o seară" nu a 
fost dintre cele mai bune și dacă 
adăugăm ca și regia, aparținînd 
lui Horea Popescu, nu a depășit 
limitele scenariului, înțelegem de 
ce filmul sus numit a primit pre-

tri" de 23 de ani cu ifose scan
daloase, suficienți ca obiectele de 
recuzită, umflați de succese, goi și 
ratați încă de pe acum, deși aveau 
în spate unele mici realizări. Cum 
se explică nașterea, durata și dis
pariția lor ? Prin inconștiența unei 
prietenii rău înțelese din partea 
unor publiciști care laudă fără 
discemămînL Se cere un mare 
efort de selecție, o școlarizare ur
gentă a acestor câtorva închipuiți, 
pentru că nimeni nu poate susți
ne că a terminat cu învățătura 
vreodată.

— în calitate de redactor șef 
al Luceafărului, ce ne puteți spu
ne despre revistă și preocupările 
ei pentru promovarea tinerelor 
talente ?

— Pentru Luceafărul, fiind o

miul pentru... imaginea excelentă 
a lui Nicu Stan. Lipsa de inven
ție, locurile comune ale scenariu
lui au afectat calitatea filmului 
„A fost prietenul meu" cu un 
actor atît de înzestrat pentru 
film, cum a fost Nicolae Sireteanu.

— Care au fost principalele 
scăderi ale filmelor mai slabe I

— Idilismul, înfățișarea opere- 
tisticâ a realizărilor noastre, pre- 
fabricarea eroilor după rețete de
mult depășite. Lipsa unei bune 
pregătiri complexe a unor scena
riști s-a resimțit din plin și, după 
cum se știe, ecranul nu iartă !

— Uneori nu credeți că se ma
nifestă și la scriitori și la cineaști, 
o anume grabă în lucrul lor ?

— Exista, așa cum spuneți, o 
grabă de afirmare, firească la ti
neri, dar uneori destul de nefer
tilă. Personal am cunoscut „maeș

Noi sintem două stele duble 
și ne rotim frumos, iluminind, 
lumina ni se {rage de la oameni
Și ziua nunții dintr-un soare blind

Și casa noastră care o să fie 
e-n dragoste și vom avea ferești 
înspre copii, spre mare, spre candoare 
mereu să mă uimesc, să te uimești...

Ne vom sculpta din lemn îndrăgostit 
cu mina dreaptă tu, cu dreapta eu, 
o poartă-a bucuriei de-a trăi 
cu stîlpii rezemați de curcubeu,

Și vom lăsa să treacă la soroc 
logodnici — stele duble în rotire — 
și-un cîtec le-o purta pe drum noroc 
spre vîrsta de mireasă și de mire.

OVIDIU GENARU

Măslinii cresc pe margine ca niște 
desene-ale durerii și arșiței. 
Timpul aici are culoarea nopții 
și dragostea-i cenușa înghețată.

Candele mici, sărăcăcioase-și plîng 
lumini deasupra numelor celor de jos 
Garcia, Julian, Odena ; arbori 
fără de umbră-n jurul lor, căzuți.

Ci soarele în zori cînd se ridică 
măslinii de pe margini se aprind.

(din ciclul „Carnet spaniol") 
DARIE NOVĂCEANU

revista scrisă de tineri, pentru ti
neri, tonul academic ar părea cel 
puțin nepotrivit.

Ca redactor șef al revistei, pot 
spune că aceste 12 pagini biluna
re reprezintă o arenă foarte priel
nică pentru dezvoltarea si afir
marea unor talente despre care se 
va mai vorbi. Poeții Ion Chiriac, 
A. Dohotaru. Gabriela Melinescu, 
Ion Pop. Damian Ureche. Proza
tori ca : G. Bălăiță, Milică Stan. 
Ana Barbu. Ioniță Marin, G. Ursu. 
Criticii Marin Sorescu, M. N. Rusu 
la care aș adăuga pe Ion Alexan
dru și pe C. Georgescu, două 
nume ce mi se impun de pe acum. 
Iată că bilanțul este interesant. In 
general se poate spune cu toată 
răspunderea că „schimbul de mîi- 
ne' are baze solide. Nu rămîne 
dedt ca aceste promisiuni să con
firme, să dea semnele de seriozi
tate ce se impun.

-— Despre proiectele de viitor 
ale revistei ?

— Proiecte ? Realizarea acelor 
șezători. lunare cu public care să 
stârnească cel puțin tot atît inte
res ca și cenaclul „Labiș" unde 
participarea spectatorilor ne pune 
încă de pe acum problema 
găsirii unei săli mai încă

pătoare. După cum ițiți, în mai 
mult de un an de le (circa 50 
de ședințe), aici au cit o sută de 
poeți și prozatori. Ca mai mare 
parte dintre materiale publicate 
de „Luceafărul" au fct verificate 
în ședințe publice, n toamnă, 
vom relua activitateîla acest ce
naclu, sperăm, cu tc atît succes 
ca și pînă acum.

— Și acum proiee personale. 
Ce scrieți ?

— Am scris anulicesta (mai 
bine zis anii aceștia/ăci am în
ceput încă de anul ecut) două 
scenarii : „Ș»seaua“ i „Haidu
cii". S-o recanosc, e 1 gen difi
cil pentru mine. Și < aceea am 
hotărît — e un angajnent — să 
mă opresc aid în ce ivește lite
ratura cinematografici îi las pe 
alții mai curajoși să citinue.

La sfîrșitul anului oi preda 
romanul „Șoseaua Ndului" în- 
tr-o ediție amplificat și foarte 
nouă.

— Există r disciplă a scri
sului ? Ce spiseți desp ea ?

— Disdplini scrisul ? De la 
20 de am scria în fiece zi cîte 
3 sau 4 ore. Cînd nunerge, și 
asta se întâmpb unea copiez 
texte ale unor autori ca-mi plac 
foarte mult. Alteori slzez tra
ducerile brute, operații care-mi 
permite intrarea în loratorul 
intim al unor prieteni pte timp. 
Recent am dus la capăpunerea 
în tipare romînești a 1 Panait 
Istrati (primele 3 vane din 
Opere). N-a foa prea or, am 
vrut să abandonez de cva ori, 
dar acum sînt nulțumit omul 
acesta, trădat de atîția îdinari 
- rr sper s^-și fîăsit o
haină decentă.

— Cum. înthr.pâați sărtoarea 
Eliberării patriei ?

— 23 August mă găse, ca 
pe fiecare cetățean al țării» plin 
elan. Am 40 de ari, am tt cei 
20 de ani de după Eliber. sub 
semnul acestui elar.. revobnar, 
am văzut lucruri splendicfcres- 
and sub ochii mei, inciți se 
pare aproape greu să le scroen- 
tru că prea seamănă totul le
gendă : orașe noi, cartieioi, 
școli, spitale și teatre noi, <_eni 
noi. Faptele au un infinit »n- 
țial de convingere. Țara sente 
bine, țara e bogata și creș>ă- 
zînd cu ochii. Sa luptăm pe 
mai departe pentru înfloririi, 
pentru ca urmașii noștri să tă 
să spună : au fost niște < J 
Lumea muncitoare din jurul lz 
care a durat atîtea frumuseți,j 
lume de eroi. Aș vrea ca ) 
mea să fie demnă de acești 1 
Dar pentru asta trebuie, nu 
cîntec, ci un strigăt nemaipo: 
nit, homeric, de dragoste. Oar 
voi scrie vreodată ?

D. S.

Vernisaj la Galați
(aspect de la expoziția elevilor secțiilor de artă plastica de 

la școlile medii).
Foto: N. STELORIAN

ronica dramatică
Max Frisch este, fără îndo

ială, unul din cei mai intere- 
sanți scriitori occidentali de 
astăzi, și alături de Eugen Io- 
nescu, Friederich Diirenmatt, 
Arthur Adamov sau Beckett 
prezența sa pe scenele teatre
lor europene se bucură de 
multă notorietate. Evident, a- 
cest scriitor elvețian de limbă 
germană, deținător al unui nu
măr de 6 importante premii li
terare, reflectă în opera sa, în 
chip nemijlocit, numeroase 
contradicții, rezultat al unei 
orientări ideologice încă deștul 
de confuze, deși o tendință 
principală se poate desprinde 
totuși și anume : poziția non- 
conformistă față de realitățile 
lumii burgheze în care trăiește. 
De aici și înclinația spre sati
ră — cu efecte cel mai adesea 
distructiviste — dar și o sim
bolistică cețoasă, uneori direct 
abstractă, care afectează lim
pezimea mesajului. In același 
timp, dacă scriitorul nu face 
vizibilă o anume perspectivă 
cu privire la evoluția acțiunii 
și eroilor săi, nu poate fi con
testat, ca implicit nonconfor- 
mismului său, un subtext u- 
manist chiar și numai vag și 
general înțeles. Oricum, suc
cesul teatrului său pe nume
roase scene europene implică

o artă literară, remarcabi
lă, pusă în slujba preocupă
rilor contemporaneității față 
de care Max Frisch nu rămîne 
deloc indiferent. In acest con
text „piesa moralizatoare, fără 
morală" (cum afirmă subti
tlul, presupunînd din partea 
autorului o neangajare în pla
nul teoretic, deși contrazisă de 
realitatea textului) este repre
zentativă pentru scrisul său, 
pentru evoluția acestui scris, 
tocmai pe linia nonconformis- 
mului și, mai mult, a denun
țării burgheziei care, sub „ne
vinovata" mască a neutralis- 
mului, a încurajat din ce în ce 
mai fățiș ascensiunea fascis
mului. Este și obiectul farsei 
în discuție, al cărei erou. Dl. 
Biedermann, „cumsecade și 
bine crescut", închide ochii cu 
bunăștiință, în numele „nea
mestecului" și al „civilizației 
raporturilor" cu semenii săi — 
pe care nu ezită, altfel, tot 
manierat și civilizat, să-i 
împingă la sinucidere, arun- 
cîndu-i pe drumuri, în brațele 
mizeriei — in fața pregătirilor 
foarte vizibile ale celor doi 
fasciști pe care-i adăpostește 
în casa, de a dezlănțui un 
mare incendiu. Farsa stă in a- 
ceea că incendiul, va mistui 
propria casă a domnului Bie-

dermann, și causticitatea iro
niei lui Max Frisch își află 
aici o simbolistică cu implica
ții de critică socială foarte a- 
cute — iar corul, comentînd ca 
în tragedia antică, întîmplările, 
nu face decît să continue și 
să accentuieze, prin interme
diul unei atitudini lucide, de
gajată de situațiile farsei ca 
atare, critica socială întreprin

Frisch, și o operă de valoare, 
ilustrînd, cum spuneam și mai 
înainte, o artă scriitoricească 
remarcabilă.

★
Premiera pe țară a piesei lui 

Max Frisch a avut loc la Cra
iova, pe scena Teatrului Na
țional din localitate, unde, de 
o bună bucată de vreme, se 
desfășoară o frumoasă și rod
nică activitate sub conducerea 
tînărului director Călin Flo
rian. Preocupărilor pentru as
pectele edilitare, ca să le spu
nem așa — renovarea sălii

Craîova și

Gabriel Popescu și Alexa Dumitrache-Mezincescu intr-o see nă din baletul „Iancu Jianu" 
de Oleg Danovschi

Foto: Ager preș

Zilele trecute OrEresm» 
Simfonică a Cinema::zrr- 
fiei, încheia rodnica a:: 
rate desfășurată în cursa 
acestei stagiuni, cu un ;m- 

, dit concert dedicat în ex
clusivitate unor prime au
diții ale unor tineri coc- 
pozitori din țara noastră

Printre lucrările înserate 
în program, un loc impor
tant l-au ocupat „Concer
tul pentru pian și orches
tră" al lui Liviu Glodear . 
și „Simfonii pentru 15 in
strumente* de Ștefan Nicu- 
lescu, primite cu mult in
teres de public pentru pro
funzimea mesajului Ier 
pentru strădaniile tinerilor 
creatori spre găsirea unu. 
limbaj propriu, inedit.

Continuînd suita de 
convorbiri cu tinerii com
pozitori, menite a prezenta 
„șantierul" de lucru al 
creatorilor noștri, vă pre
zentăm astăzi declarațiile 
pe care ni le-au făcut zilele 
acestea Ștefan Niculescu ș; 
Liviu Glodeanu — doi din
tre talentații reprezentanți 
ai creației muzicale din 
țara noastră.

Liviu 
Glodeanu:

„în afara unor mici pie
se corale și instrumentale, 
am terminat în ultimele 
zile o Sonată xentru. pian.

întotdeauna, după o pe
rioadă în care sînt preocu
pat de lucrări de mici pro
porții, pentru ansambluri 
reduse de cameră, creația 
pentru orchestră devine o 
tentație căreia nu-i pot re
zista.

Concert școlar
Ediția din anul acesta a 

Festivalului republican al 
elevilor și studenților din 
școlile și institutele de 
artă a constituit o puter
nică afirmare a unor ti
nere talente artistice. Dar 
o asemenea „valorificare" 
artistică nu se face numai 
cu prilejul marilor com
petiții, ci se realizează deo
potrivă cu prilejul diverse
lor manifestări publice, 
concerte simfonice, concer
te corale, recitaluri în 
cadrul cărora își dau con
cursul viitorii muzicieni. 
O asemenea manifestare au 
oferit recent în sala mică a 
Palatului R.P.R. corul și 
orchestra Școlii medii de 
muzică nr. 2 din București.

Abordind un repertoriu 
variat și bogat, corul șco
lii de sub conducerea pro
fesorului Ion Vanica — ar
tist emerit, a oferit mo
mente de reală emoție ar
tistică. Corul a dovedit o 
bună pregătire tehnică, a- 
vînd o dicție clară, o in
tonație curată, îngrijită si 
o sonoritate de ansamblu 
luminoasă. De-a lungul in
terpretării tuturor celor 16 
piese incluse în program, 
s-a putut observa grija di
rijorului pentru o tălmăci
re profundă a conținutului 
poetic al muzicii.

Partea a doua a concer
tului a cuprins câteva frag
mente de lucrări simfoni- 
'e, în interpretarea or
hestrei simfonice a școlii, 
'ondus energic și atent, de 
-of. Ion Drace a, tinanil 
isamblu simfonic a vădit 
dități incontestabile. Mai 
[s instrumentele de 
irde s-au distins prin 
lura interpretării. O 
ă impresie ne-a făcut 
lestra în interpretarea 
dantino-ului" din sui- 

. U-a pentru orchestră de 
I ge Enescu și a Simfo- 

nr. 28 de Mozart.

V D.

mițâ-de activitate, pe care 
bucură de ea- 

Zitățiale, izvorâte pe de o 
partein judicioasa con- 
cepțieșizorală — Căita Fio. 
nan-r pe de a'.tă parte dia 
contria pozitivă a ușor «c- 

cțHnt Mânu Nede-^u 
(Dl. Birmannl.Ion Prrlesc^. 
(Eisent)t Serin Lepa ri C- 
Sassu hmitzi. Jn rpectac-. 
se act-uează cu 
grifă lea satirei -
piesei, linrindu-se sensurile 
3cesteuBucurindu-je de o 
sigură 'rumare regizorală,

firească 
sociale c

Biedermann și incodiăorii“
de Max Frisc

G. Călinescii la 65 de ani
„Scinteicf* într-un medalion -ani

versai semnat de Nestor Ignat, 
„Contemporanul" Intr-o prezentare 
de G. Ivașcu și „Gazeta Literară" 
pe o întreagă pagină au atras 
atenția asupra împlinirii — la 19 
iunie 1964 — de către profesorul 
universitar, scriitorul și academi
cianul George Călinescu, a 65 de 
ani. Sînt 65 de ani laborioși și 
subordonați în întregime cultu
rii și literaturii romîne, fie prin 
exegeze la realizările ei de vîrf, 
fie prin proprie creație de prim 
rang. Format la cele mai de sea
mă izvoare ale culturii naționale 
și europene, George Călinescu 
n-a fost un creator dezordonat și 
anarhic — cum s-au complăcut 
unii să-I prezinte — ci un inte
lectual care a acționat sub im
periul marilor directive ale mo
mentului cultural-artistic. Moș
tenind de Ia Vasile Pîrvan con
știința vechimii poporului român 
și a culturii sale, de la Titu 
Maiorescu și Garabet Ibrăileanu 
pe aceea a selectării creației li
terare pe temeiul valorii ei artis
tice, cu un vast orizont cultural 
în continuă primenire, îmbinând 
erudiția cu inteligența, George 
Călinescu a pășit la realizarea 
unor* opere fundamentale în is
toria culturii românești. EI va da 
publicității, începând din 1932, 
„Viața lui Mihai Eminescu",

„Opera lui Mihai Eminescu", 
„Viața lui Ion Creangă", „Prin
cipii de estetică". Un loc cu totul 
deosebit îl ocupă în creația is
toriografului George Călinescu 
monumentala „Istorie a literaturii 
romîne de la origini pînă în pre
zent", la care impresionea
ză nu atît cantitatea de muncă 
depusă, cit, și mai ales, justețea 
majorității afirmațiilor estetice, 
constituite Intr-un strălucit bilanț 
al valorilor artistice cuprinse în 
literatura cultă a poporului romîn 
— făcut cu o siguranță a intui
țiilor valorilor, unică în istoria 
literaturii romîne. Au mai urmat o 
seamă de monografii dintre care 
cităm: „Nicolae Filimon", „Grigore 
Alexandrescu", alături de „Este
tica basmului". Paralel cu activita
tea de istoriograf, George Călines
cu a dus una tot atît de prodigioa
să ca romancier, poet, dramaturg și 
jurnalist îmbogățind literatura 
romînă cu opere ca: „Enigma 
Otiliei", „Bietul Ioanide", „Șun", 
„Scrinul negru", „Lauda lucruri
lor".

Perspectiva celor 65 de ani ai 
polivalentului creator ne face s<5 
înțelegem aportul valoric la cul
tura și literatura romînă prin per
sonalitatea și opera sa și să adău
găm urările noastre de continuă 
rodnicie artistică la aniversarea 
neobositei vârste.

0 invitație
.Piesa ..Eminescu» de Mircea 

Ștefănescu a cunoscut o distribuție 
excelentă și un public doritor 
a l vedea scenic pe poet Alături 
de acest scenariu dramatic, creat 
anume pentru anul Eminescu, co
memorarea teatrală a poetului ar fi 
putut utiliza și încercări dramati
ce relativ mai vechi în legătură 
cu epoca lui Eminescu si persona
litățile ei. Ne gîndim mai ales la 
piesa lui Gamil Petrescu „Caragia- 
le în vremea lui* care reface, cu 
mult scrupul artistic și documen
tar. lumea Bucureștilor lui Ca- 
ragiale, ,,amicițiile» $i „inimici
țiile* acestuia, relațiile iui cu 
Eminescu. Maiorescu, Slavici. Vla- 
huță, Delavrancea etc. Este cu

noscută dificultatea punerii în sce
nă a pieselor lui Camil Pțfrescu 
datorită mai ales amploarei lor. 
Momentul Eminescu putea însă în
cadra o asemenea experiență tea
trală în care regizorul ar fi extras 
din textul întreg numai momentele 
care priveau direct pe poet, de 
fapt actul I în întregime, unde 
Eminescu se află în centrul aten
ției autorului și a Iui Caragiale. 
Cunoașterii poetului, teatrul i-ar fi 
oferit încă o ipostază datorată u- 
nui dramaturg de prestigiu, făcînd 
totodată din această piesă un 
omagiu postum către Eminescu pe 
care Camil Petrescu îl înțelegea 
profund.

In spectacol, o scenă demnă 
de relevat în mod deosebit: 
scena tind Schmitz e pus să 
interpreteze un moment de 
teatT u. Interesantă scenografia 
Iui Errin Kutt'.er.

să de dramaturg. El subliniază 
implicațiile acuzatoare ale pie
sei lui Frisch și, prin semna
lul de alarmă pe care-l trage 
împotriva pericolului unui nou 
incendiu, evocă actualitatea și 
preocuparea lumii contempo
rane de a-și apăra liniștea ca
sei, în fața unor pregătiri me
nite să repete o tristă, tragică 
realitate. E o operă profund 
contemporana, astfel, piesa lui

teatrului, incit astăzi se mimă Mânu Nedinu creează uu au
ră printre cele mai elegant tentic domBiedermann după 
pe care le avem, — le-au ur Cum în Eis^ing, Ion Pavlescu 
mat, în mod favorabil, stră realizează taginea cinismului 
duința pentru închegarea ș fascist. M puțin aplicat la 
ordonarea activității unui co semnificații textului, corul, 
lectiv menit să slujească și s»asupra căr^ ?i regizorul n-a 
reprezinte cu cinstea cuvenit, insistat, se ire, destul, și mai 
scena unui Teatru Naționalales cu toaLatenția la simbo- 

Spectacolul cu „Dl. Bxederiul acestuia^-a dovedit insu- 
mann și incendiatorii" — marfident in siținerea partiturii 
cînd tocmai acest început pro-sale.

In Capitala, spectacolul cu 
piesa 1» Jfcx Frisch pe scena 
leatnlsti Jascig Stardza Bu- 
landra* inzmnește calitățile 
uneia ci” cele mai reușite re- 
prezenzațd teatrale ale actua
lei stagiuni bucureștene. Di
rectorul de scenă. Lucian Ptn- 
tUie a argumentat pe deplin, 
cu acer, spectacol, virtuțile 
sule regizorale deosebite. E un 
spectacol de rafinament regi
zoral în cere subtilitățile tex
tului lui Frisch, ideea farsei 
fără morală sînt puse în lu
mina cu o savantă distribuție 
de fantezie, in cadrul unui de
cor inspirat, semnat de Jules 
Perahim și cere nu numai că 
creează atmosfera cerută de 
desfășurarea acțiunii, dar par
ticipă direct pină la definirea 
atît social-istorică a cadrului, 
cit și la definirea psihologiei 
personajelor. In rolul d-lui 
Biedermann, Willy Ronea cu
cerește aplauze binemeritate 
pentru știința actoricească cu 
care joacă, disimularea ipocri
ziei burgheze și întreaga gamă 
de mijloace puse in mișcare de 
actor: mimică, gestică, inflexi
unile glasului etc., care dau

personajului o deosebită com
plexitate psihologică, aptă să-l 
exprime pe „dl. Biedermann" 
așa cum l-a văzut Max Frisch.

Demnă de relevat apoi, pre
zența Anei Negreanu în Ba
bette, soția lui Biedermann. 
Jocul ei e excelent, reliefînd 
calitățile remarcabile ale unui 
actor atît de puțin distribuit.

O creație cu totul deosebită 
se datorește, în acest spectacol, 
lui Mircea Albulescu in 
Schmitz. Actorul face dovada 
maturizării talentului său și 
rolul pe care-l deține în acest 
spectacol i-a oferit din plin 
posibilitatea de a ilustra acest 
lucru. In rolul Eisenring, Oc- 
rarian Cotescu se menține la 
Unia de ținută artistică cu care 
ne-a obișnuit. Personal cred 
insă că rolul îi oferea și mai 
mult, după cum in general, 
față de el putem să fim cu a- 
tit mai exigenți, cu cît unui 
valoros actor i se poate cere 
să nu se repete chiar dacă e, 
de fiecare dată, la înălțime.

Foarte bine condus, corul, ca 
de altfel întreg acest specta
col în care actul regizoral, fără 
să-l violenteze pe spectator, 
este un real act de creație. $i 
aceasta i se datorește, evident, 
in primul rînd, regizorului 
Lucian Pintilie.

DINU SARARU

ARriSIlC
Din acest punct de ve

dere Concertul pentru vioa
ră și orchestră, la care lu
crez în prezent, îmi dă sen
timentul unei împliniri 
pentru fiecare notă pe care 
o scriu.

L-am dedicat marii săr
bători a Eliberării, și aș 
vrea să fie un pas ascen
dent raportat la, celelalte 
lucrări ale mek<

Concertul este "deja con
ceput în linii mari și-l pot 
privi în ansamblu deși pe 
hîrtie nu am așternut decît 
prima parte.

Nu aș putea spune că a- 
ceastă lucrare instrumenta
lă are un program descrip
tiv. Doresc însă ca strălu
cirea sonorităților și senti
mentele majore pe care 
vreau să le imprim muzi
cii, să concorde cu marele 
eveniment de la 23 ’August 
căruia îi aduc acest omagiu.

Zilele acestea am început 
de asemenea să colaborez 
la un nou film romînesc de 
lung metraj. Titlul provizo
riu al filmului este „Merii 
sălbatici", în regia lui Ale- 
cu Croitoru.

Tematica filmului mă 
atrage în special prin pro
blematica sa psihologică. 

i Sper că muzica ce o com
pun pentru acest film să 

.fie una din creațiile mele 
reușite.

Despre proiectele de 
viitor, nu aș putea spune 
prea multe. Sînt mai mult 
intenții pe care sper să le 
pot traduce în viață abia în 
anii viitori. Dorința mea 
este să găsesc libretul ne
cesar pentru a scrie o ope
ră cu subiect contempo- 

i ran".

. Stefan 
Niculescu:

„Am avut bucuria ca zi
lele acestea, ultima mea 
lucrare — „Simfonii pen
tru 15 instrumente" — să 
fie interpretată intr-un con-

• cert public.
Este o lucrare în care 

mi-am propus valorificarea 
senzației surselor sonore în 
spațiu, prin folosirea în 
trei grupe a celor 25 so
liști. Procedee de heterofo- 
nie^ și antifonie, prezente 
și în folclorul nostru, con
tribuie la această intenție. 
De asemenea, expresia e 
valorificată prin forme mu
zicale noi alcătuite din mici 
unități simfonice care sînt

• juxtapuse și suprapuse în- 
tr-un mozaic structural de

1 unde și numele de „sim- 
| fonii".

în momentul de față sînt 
pe cale să termin o nouă 
lucrare pe care o dedic ce
lei de-a XX-a aniversări a 

i Eliberării.
Intitulată „Cîntece pen

tru tenor și cvintet de su- 
flători" noua mea piesă 
este bazată, pe un frag
ment din poemul „Țara 
mea" de Tudor Arghezi.

în viitorul apropiat îmi 
propun să scriu o lucrare 
pentru un ansamblu mai 
mare în care vocile să fie 
tratate mai puțin solistic. 
Acest proiect este într-o 
fază prea incipientă pentru 
a putea da mai multe a- 
mănunte. Sper să nu las la 
o parte nici preocupările 
muzicologice. Vreau să 
scriu acum o suită de stu
dii și articole în care să 
aduc o serie de precizări 
asupra cîtoroa dintre legile 
generale care au stat la 
baza unor construcții mu
zicale de-a lungul întregii 
evoluții a istoriei artei".

IOSIF SAVA



La masa
de lucru

cu scriitorul 
10» BRAD

Poetul Ion Brad, apre
ciat autor al unor volume 
de versuri — printre care 
recentele „Mă uit în o- 
chii copiilor** și „In luna 
mai“ — își face debutul 
în genul epic : la Editu
ra pentru literatură se 
află sub tipar romanul 
„Descoperirea familiei**.

— Care sînt intențiile 
de la care ati plecat 
părăsind unealta princi
pală — versul ?

— In primul rînd nu 
am părăsit deloc preocu- 
parea mai veche și Sta
tornică — poezia. Am 
scris, scriu poezii și aș 
dori să fie mereu mai 
frumoase. Cu toate că 
poezia poate spune to
tul în profunzime și in 
esență, cred totuși că 
fiecăruia ne mai rămin

destule lucruri importan
te de spus și în proză. 
Așa cum arată experien
ța înaintașilor literaturii 
noastre, a scriitorilor 
contemporani — nu este 
nici o contradicție între 
poezie și proză. Cu o 
condiție: să înțelegi le
gile genului respectiv, 
să nu le amesteci, supra- 
solicitîndu-le, fără a evi
ta însă interferența care 
să dea o pagină de artă 
adevărată.

Cred că sînt în expe
riența unui om destul de 
multe lucruri de spus 
care nu încap întotdea
una în cuvintele poezi
ei. Dorința de a povesti 
o seamă de fapte, de în- 
timplări semnificative, 
de a înfățișa caractere ti
mone pe care le-am cu
noscut din experiența 
acestor ani ca gazetar, 
din munca de activist 
obștesc — m-a făcut să 
scriu romanul „Descope
rirea iamiliei'. Prin apa
riția lui, aș vrea să 
aduc un modest omagiu 
marii sărbători a poporu
lui nostru — cea de a 
XX-a aniversare a Elibe
rării-

— Pentru cititorul ne
avizat încă, v-am ruga 
un cuvint despre proble
matica romanului.

— Cartea dezbate pro
blema familiei în cele 
mai diverse aspecte, por
nind, în primul rînd, de 
la ceea ce simțim și do
rim să vedem realizat în 
familia noastră: împleti
rea armonioasă între idei 
și sentimente înaintate. 
Această împletire se ci
mentează în lupta — u- 
neori dramatică — cu 
idei vechi. Acțiunea se 
petrece într-un sat de pe 
valea Tîrnavei-mici, în 
anul 1962, după încheie
rea colectivizării. Intr-un 
cadru nou, plin de miș
care al satului contem
poran mi-am propus sâ 
dezbat tema familiei, a 
dragostei care a generat 
în trecut atîtea drame în 
familiile țărănești. Dez
baterea este legată și 
determinată de conflicte, 
sper, semnificative, de 
unele ciocniri și con
fruntări deschise între 
concepții etice noi și cele 
perisabile, vechi. Acțiu
nea petrecîndu-se în pre
zent, în mod firesc are 
întoarceri în trecutul 
mai îndepărtat sau mai 
apropiat pentru că — nu 
spun nici o noutate —. 
nimic nu se naște pe loc 
gol. Relațiile dintre pă
rinți și copii — de pildă 
— unele mentalități 
vechi, cu tradiții, cunos

cute și ezbătute în lite
ratura nastră — fac ne
cesară iceastă întoarce
re. In cntrast cu destră
marea oncepțiilor peri
mate dspre dragoste și 
familie, am încercat să 
surprin sau să sugerez 
frumușele morale pe 
care • generează cu 
darnici concepțiile noa
stre coiuniste, realitatea 
noastre să relev forța 
neîntraită a adevărului 
vieții, sensul major pe 
care-1 dă societatea so
cialist d tuturor proble
melor flce.

Acținea e greu de po
vestit. Țin să remarc 
pentru cititorii ziarului 
că, Hă să fac diferen
țieri dvîrstă și genera
ție, terii dau tonul 
spre ientarea rezolvă
rii urr vechi conflicte, 
în apitul noii mentali
tăți.

Franentul l-am ales 
anum pentru cititorii 
ziarul. El reflectă pro- 
blemț specifice tinere- 
tului.'.elia — unul din 
perscajele principale 
ale manului — alături 
de Ainte aduce ponde
rea îplinirij idealurilor 
in zile noastre. Dar... 
să lăm să judece sin
gur tărul cititor.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
IFL. POPA

O scrisoare 
pentru Axcrrte

Fragment din romanul „DESCOPERIREA FAMILIEI" aflat sub tipar la P. L
Ilustrație: IULIAN OLARIU

■ e la ora patru și jumătate, 
cînd se îngîna ziua cu 
noaptea, curtea largă a șco
lii eț-a plină de tineri.

Hînd pe rînd, într-o ju
mătate de oră. se strînseră 
toți; numpi două-trei fetiș

cane de pe ulița morii, din acelea eăcora 
mamă-sa le strigă: „Scoală, tu, puturoa- 
so, că iar mi-ai stat pe uliță toată noap
tea !', numai ele nu se arătară pină ia 
plecare.

Și Ion Borcea. fratele Lucreției. era 
aproape să dea bir cu fugiși. Cixtee. 
după obiceiul lut pină tîrziu către mie
zul nopții. La ora patru dimineața, ori 
trăgea Lucreația de el, ori de piciorul 
patului, tot una era.

— Scoală-te, dom' student că ți-am 
spus aseară să te culci mai devreme.

— Lasă-mă-n pace !
— Ce? Tu nu ești utemist ?
— Sînt, acceptă el somnoros, dar la- 

să-mă-n pace !
— Hai. c-aduc găleata cu apă rece ’
— Du-te, că v-ajung din urmă. Zieea 

„v-ajung", știind că Lucreția va pleca 
împreună cu Lelia. Și se ținu de cuvint.

Ajunse într-adevăr ultimul. Cind zări 
grupul pionierilor așezați cîte doi. in 
fruntea coloanei, murmură: „Intre ăștia 
sînt ca măgarul între oi". Apropiindu-se, 
îi întrebă tare :

— Măi. schimb de mline. voi unde 
mergeți ?

— Să curățim spinii ! 
Să tăiem scaieții ’

— Boziile .’
— Praf le facem !
— Bine, bravo vouă ! făcu Ion. Dar 

chimie, știți ?
— Știm, răspunseră cîțiva trecuți în- 

tr-a șaptea, sau care tocmai se pregăteau 
să dea examenul de admitere la diverse 
școli.

— Bine ! Cine știe ce compoziție chi
mică au scaieții ? Ia s-auzim, cine știe? 
Nimeni ? ! Păi, vedeți, atunci mă urc 
singur în barca de la Tău.

— Dar tu știi? îl întrebă unul mai 
îndrăzneț.

— Știu.
— Spune-ne și nouă...
— Pe drum, să nu vă fie urît! Și-acum, 

cu cîntec înainteee, marș ! „Haide, oaste 
voinicească...“ începu el cîntecul, îl știți, 
mă ?

— Știm, răspunse corul copiilor.
Ceilalți tineri, printre care mulți elevi 

veniți în vacanță priveau toate astea cu 
vădită superioritate, de parcă n-ar fi 
fost și ei doar ieri-alaltăieri la vîrsta 
pionieratului.

Lelia și Lucreația, Petre, zootehnistul, 
care venise și cu nevastă-sa, Maria, rî- 
dcau acum bucuroși că Ion a preluat co
manda năpîrstocilor, treabă dificilă pen
tru o fată, în asemenea împrejurări.

Lelia, de-altfel, era încă amărltă și fră- 
mîntată. Plînsese mult după insultele pe 
care i le zvîrlise în față doamna Nuți. 
Măică-sa, bănuind doar ce se întîmplase, 
voia să fugă la preoteasa, să-i apună cî- 
teva de s-o țină minte toată viața. Dar 
Cireș o opri: „Las-o-n mumă-sa, de Mu- 
loaie, tu, muiere, că dacă te-amesteci în 
tărîțe te mîncă porcii!". Ioana se potoli, 
mîngîindu-și fata: „Nu mai plînge, draga 
mamii, nu fi proastă. I-i ciudă că la fetele 
ei nu se uită nime. Las' c-o prind eu 
o dată undeva. Atunci numa eu știu ce 
și-aude de la mine, n-avea tu grijă !". 
Lelia o rugă pe maică-sa să nu facă una 
ca asta. „Eu sînt de vină, nu ea, mamă !“ 
„Doamne, ce prostii vorbești, tu, fată. 
Adică, tu te-ai dus cu gînd bun, să le 
faci un bine, și-acum tot tu ești vino- 
vată?“ „Eu, mamă, că mă bag în toate 
necazurile altora, în loc să-mi văd de.ale 
mele". „Care?" ar fi vrut s-o întrebe 
maică-sa, dar văzând-o supărată, o lăsă 
în pace. „Cum sînt și oamenii ăștia în- 
vățați ! se mira Ioana. Cînd fac un lucru 
bun atunci li se pare că l-or făcut pe dos. 
Da, față de una ca preoteasa bunătatea-i 
o proastie I"

Pe Lelia o încerca neliniștea că Axente 

ar putea s-o judece la fel cu doamna 
Nuți. „Umbli cu limba scoasă...1* „Nu, e 
o murdărie ! El n-ar putea niciodată să 
gîndească așa!' se grăbea fata să-și 
Șteargă din minte orice bănuială. .Dar 
dacă? Mai știi I" picura încet, ucigător, 
stropul nevăzut de venin.

Noaptea aceasta neliniștită îi păru Le. 
liei fără sfirșit.

junsâ în curtea jeoin. căuta 
să->i ascundă oboseala, sâ 
nu ghicească ceilalți nimic. 
Mai ales de Lucreția, sora 
lui Axente, de ea se ferea. 
Pcmiră apoi cu toții ejn-
ilnd.

Cite-o femeie, ieșită in drum eu gălea
ta. dypâ apă de băut, se retrăgea în 
curte: ..Să nu le ies înainte cu goluL că 
n-au noroc*- Apoi striga din urmă spre 
fiu-său. aflat și el în coloană :

— Toderuț. oragu mamii, băgat de 
seamă să nu vă loviți cu sapele! Domni
șoară Leii, ai grijă, dragă, de ei, eă-s 
prăpădiți.

— Biine. biine. răspundea intr-o doară 
cel vizat. Prietenii lui săreau îndată : 
.,Mâ. r.u cumva ți-o dat și țiță cînd ai 
pornit de-acasă ?“

Cind ajunseră pe ulița popii in sus. 
cei mai mari, rămași la urmă, trăgeau cu 
ochiul spre curtea parohială. Unii înce
pură, miorlăitor, imitind glasuri de mult
cunoscute :

— O, mamă...
— Nu-i nimic...
— Tăceți, mâi, nu le treziți, că-s obo

site săracile, zise Petre,
Lelia tresări vâzind că de la geamul 

din mijloc se ridica un colț de perdea. 
„Ea era, Victoria !’ Rostindu-i numele, 
simți o undă de căldură. „Ea era !"

— Măi, se adresă celorlalți, pe ele nu 
le-ați chemat ?

— Nu ! răspunse rece, sec, Lucreția. 
Ieri nu mi-ai spus nimic. Trebuia să le 
chemăm ?

— Nu știu, se fîstîci Lelia, poate că 
era bine... Cred că Victoria ar fi venit...

— Pe naiba ! răspunse Petre. Ne stri
cau toată veselia... Lasă-le mai bine să 
doarmă. Avem noi destui mărăcini și 
fără ele !

— Nu, adică... acuma-i prea tîrziu... 
poate refuză... îngăimă din nou Lelia, 
abia auzit.

Todorica, mama lui Miliuță, ascultînd 
cîntecele tinerilor, bătea cruci mărunte 
și dese în spatele porții lor, înnegrită ca 
sufletul ei înnoptat: „Doamne, rău ai 
stricat lumea I Rău ne-ai pedepsit cu 
fuga lui dom'părinte. Adă-1, Preabunule, 
înapoi, ori dă-ne altul!" Ea, cum ieșea 
de-acasă numai în grădina popii, la lu
cru și la biserică, unde-și tăbăcea ge
nunchii de închinăciuni, nu mai auzise 
pînă atunci tineretul cîntînd așa tare 
prin sat, pc ulița lor. „Te pomenești c-o 
fi și Victoruțu nost' cu ei I se sperie în
tr-un tîrziu bătrîna. De aia o fi fugit de 
lîngă mine, păcătosu, așa de zorit!“ S-ar 
fi încumentat să-l strige, dar coloana 
era departe, pe deal în sus.

Poposiră cîteva minute pe Gurgui. 
Toți își umplură plămînii cu aer rece, 
mușcat cu sete. Numai Lelia se opri ane
voios, cu silă. „De ce ești proastă? se 
certa. Ce ai, unde vrei să fugi? Supără-te 
pe tine, dacă chiar dorești, nu pe el I 
Doar aici ți-a spus cuvinte pe care nu 
le-ai auzit decît o singură dată în viață. 
El ți le-a spus, el te-a luat în brațe. Pă- 
rtiîntul tău, fată nesocotită ce ești I" Se 
așeză, frîntă, pe pămîntul jilav, răcoros. 
Ceilalți se lăsară furați cîteva'clipe de 
orizontul rotund, deschis din toate păr
țile. De la cei mai mărunți, pînă la Ion 
și la Petre, toți mai fuseseră cel puțin de 
zece ori în viața lor acolo, unde se sim

țea mai ascuțit neliniștea vrntur.nr. Dar 
in dimineața aceasta le ardea ta ochi și 
mai vie dorința ciudată de-a rârum* 
pereții de fier ai dealurilor poaor>crtae.

— Ei, schimb de mime! te striBi Ion 
pionierilor. Care din voi îmi poate «xme 
cîți pești sînt în Tiu? Nimem? Brave 
frumos vă șade, n-am ee zace. Păi ce 
i-ai învățat la școală, Lelia de bc șt- 
nimic? Tac ea peștii. glumi •: de
parte.

Dar Lei ia m*-i rfapur-»e- Prirta tâeutâ

dragă, ceu eu tine?* dar prâasse de fie- — Ai per^cr ? ’ « acră Pe^e. De ce ? 
care daU aeelar- imranabd râ^ass Copt., asea-rau i~ir-țr dar neîxcrezâ. 
_r.-am nimic, zău. n-am nimăe r. acum ori. Lelia se aiKa ia ei indriung de 
•. ăzînd ci Lelia tace, se gri be ad-i rds- -ar fi vimț ah»a intLa ca Li.
pundă ea fratelui său Icn. mai mui: in- — FLndeă îyryjyj rațele
grijeratâ deeit dispusă U glume: Olba^ee. de rlmfa peșușorx orfani! i*

— I-a învăța», legenda Tăului și Jcger încheie jocul Ioc. Și-acum, zise eL sâ 
da peștișorului de aur. Doar n-o sâ-ngiiL vorbim serica, sexmb ce miine’ 
tâ copiii numai chimia și raatemauel dintre voi vrea s-ajungă muncitor sau 
t^le I .nginer 1a Cotnbtnatul chimic din Tîmă-

cam aut— Bine, ce-i in plus a! meu 
fie. Acum sâ știți că fiecare rațâ sâl 
tică din Tâul nostru are in grija ei ci 
mie de pești. Deei. rfți pești jfe’ 
total?

— Douăzeci și cinci de mii! râspun 
simplu cei intrați in joc.

Toți erau atenți. dornici sâ vadă e 
vrea să s-ajungă Ion cu numără^- 
Nicăieri, bineînțeles. El se juca dș1" 
gul jocului, de dragul dimineții.

— Dacă dispare cumva o rață.‘ti 
de la mine, băieți, că toți cei o j^e 
pești își pierd capul, căutînd-o. P ca 
proastănacii, de bolborosește toatP3 
Ați văzut-o vreodată boloborosin/b ? 
Cînd plîng, poți sâ-i prinzi și sluci 
pe toți acasă, că nu mai știumic- 
Numai cînd apare din nou rațaPi™ 
lor, atunci se retrag încet pe fP te
cului și dorm mai departe.

— Dar dacă rața nu se-ascun* aPă> 
ci zboară în altă parte, atune tac 
peștii tăi, Ioane? îl întrebă Maiievas’ 
ta zootehnistului.

Lelia începu s-asculte, fă^ vrea 
joaca aceasta a vorbelor și-a iinației.

— Mare lucru! răspunse dentul. 
Zboară și ei, ce să facă! Num asta 
și basmele despre peștișorii irători? 
Păi, ăștia sînt de-aici, din TPri nea
muri de-ale lor. își caută rs—

Copiii rîdeau.
— Nu rîdeți, fîrtaților! cPuă Ion. 

Peștii care se avîntă prea safteți de 
la mine că își pierd respiralN-au aer 
și atunci trebuie să înghită curat. Și 
cum se tot rotesc așa pînăiețesc, ce 
credeți că li se-ntîmplă? in sateliți 
artificiali ai pămîntului, nîmai mult 
nici mai puțin. Voi știți ceăia, măi ? 
Dacă nici asta n-o mai ști atunci vă 
trimit înapoi acasă I Bravo âd că știți 
cu toții. Așa-mi plăceți! T unde-am 
lăsat povestea ? Da, sînt ști care se 
rătăcesc printre stele. Uii-vă seara, 
cînd e senin^ și-o să vedecum mișcă 
din coadă.

■
I uzi ce-i trece jn cap ! Par

că n-ar fi frațse gîndi Le
lia. Și pe el* im rugat a- 
tunci să mă ance în stele, 
dar n-a vrut își rezemă 

' fruntea de geinchii Lucre- 
ției. Atingereiaceasta îi a- 

duse iarăși aminte de Axite.
mai înțelegea bine dacă ( 
pe el, sau el pe ea.

— Don' Ioane, intră îi joc 
povestea asta nu-mi

ia Ucem o crescătorie de rațe aici, 
marginea Tăului, cum am plănuit 
jtru anul viitor, înseamnă că n-or 
» încăpea peștii în apă. Vor începe 

sâ zboare, ori sâ pască iarba vitelor, 
ooi care ne gindeam să umplem lacul 
crapi! Nu, numai pagube o s-avem, 
duce naibii rentabilitatea.^

— Greșit ! îl întrerupse Ion cu aer 
iv, serios. Ai uitat că numai rațele 
.baiice pot fi reginele peștilor. Așa că. 
ceti vot lîEișzzți crwcâtona de rațe do- 
esoce și de crapi’ Dar combateți vinâ- 

K atst cei ea: nesufe-
U ai porLjorl

— Păi cu legende nu se prind peșî 
aflâ de la mine. Dar cu matematxcile 
prind Ia numărați, băieți, rațele sâlb 
uee de pe fața apei. Puteți ? Așa. cin 
opt. treisprezece, douăzeci și cinei.. j

ea ati fi umblat tot eu haine de cilți și 
de pânurâ. amâ-ritLor‘ Da. așa sâ știți. 
Firi ea n-ar exista nici mobila, nici ca
sete modeme, iar pâminuirile aaiea ar 
rimine tot cârace Așa-i. Petre? Vitami
ne șiruri, wperfeafau amendamente 
cakaroaee. aaocat, jerbiode. ineeetiade, 
etcetera, etcetera, chimie curată! Nu, 
nu-i bunâ alegerea voastră, mumoșdor! 
Atenție aici, ochii te mine ’ Schimbăm 
raportul! Treeeh aeee te Tîmăven: și 
rina la Blaj! Car? Dar te eâ vedem, 
drăguților, acasă, te pămfffL ei ți rămi- 
ncți? Patru? Ann. colo’ Dar te scoate de 
ractcriștj? Tot petru? Bme. eu frate- 
meu. eu tine. Veesute. osc’ Vă să sică, 
nouă țărani-muneitor. p muneitori-ță- 
ram. Aproape normal la felul acesta 
vom trăi mult și bene pe păminx. vorbe 
popi: Dar apropc măi. popă cme te 
face? Cum? Cern, sări ml? Vai de 
mine p de mtar se temmta Ine. atari:. 

o să mă fac eu_ popa broeFrâr 1
La vorba cu popa riaerâ wp și privi

ră spre H-xtă- te poexarete eealj-ri. de 
unde f^esse Sawta.

Sopencară popasL k pnrnr-ă fn. 
ir-aceâoL

Spre sfirștzul .■ jc-î.'—. LeLa iși sp^mea 
cu ciudă- .Uite cum se d«cu”*i «L glu
mind. cu toate frfcetetărite a necaztMtte 
mete •

I
indurite fetei începuseră, pe 
nesimțite, sâ picure ca stre
șinile primăvara. Se simțea 
i bine. Singeie ei înviorat de 
I eurenți proaspeți ucidea in- 

I cet. stropii de venin ai îndo
ielilor. Lelia se gîndea acum 

ă după-amiază va termina și cu pro
gramul de brigadă și-apoi o să aibă și ea 
reptul la vacanță. Chiar mîine, da, va 
îcepe și pentru ea vacanța, va putea să 
lece la mare. „La mare?" se întrebă ea. 
Da, la mare, ce te miri!' își dădu, fără 
>văiri# răspunsul. „La mare, nu la el ?“ 
'ai...** Doar îi promisese lui Axente în 
tima scrisoare: „vin neapărat!" Tele, 
•ama de răspuns suna scurt: „Te aștept, 
nunță sosirea !". „Nu, n-o să-i anunț 
.ci o sosire l‘
Către amiază, spinii, scaieții, boziile, 
ulinii, toate mărăcinișurile de pe pășu- 

Lelia nu atul vitelor și oilor de la Tău zăceau 
îl urmărește rînse grămezi-grămezi. Pe tulpinele 

?rzi, gușterii și șopîrlele se întindeau la 
și Petre, tare. Florile încă mirositoare ale ciuli- 

convie. Știi de ce? ilor și scaieților mai chemau albinele

rătăcite și fluturii naivi, la întîlnirea de 
pe urmă. Sapele, hîrlețele, securile, toate 
uneltele parcă rîdeau satisfăcute la soare. 
Dinspre Dealul Spinilor, de la stînă, răz
bateau cintece răgușite, metalice, de 
acioaie. Turma colectivei se îndrepta la 
ora aceea spre strungi, la mulsoare. Vi
țeii și junincile pășteau mai jos, în Valea 
Spinilor, iar vacile cu lapte, spre miază
zi, dincolo de Tău. Bătrînul care le avea 
în grijă striga la mulgători: „Ce v-ați 
și pus halaturile alea, măi? Uitați-vă la 
soare, mai este un sfert de ceas pînă la 
prinz

Zoototmsr^l ii trase bucuros cu ochiul 
tai loc :

— II auzi, chimistule? Dac_ar veni și 
taicâ-tâu. ar merge treburile și mai bine.

Ion se posomori.
— O să vină, trebuie să vină, sînt si

gur, intr-o bună zi o sâ vină! caută să se 
convingă pe sine băiatul, răspunzînd 
celuilalt

— Atunci să vezi tu, neică, ce tabere 
de vară o să trîntim aici! Curățim din 
timp și îngrășăm pășunea. O să se simtă 
animalele ca în rai. Facem o rățărie, a- 
menajăm și Tâul pentru crap. Gospodă
rie, nu joacă ! Ne lipsește însă inginerul 
agronom. Simt, crede-mă, de multe ori 
nevoie să-l întreb, să mă sfătuiesc și eu 
cu eh Ce-ai zice dacă i-am propune lui... 
Se întoarse spre Ion. Dar acesta pornise 
in fugă spre marginea lacului, unde se 
•irinseseră pionierii grămadă. Copiii, fără 
să creadă povestea. încercau totuși să 
numere iar rațele sălbatice. Nu reușeau 
din pricina trestiei și a păpurișului des.

Petre, ajuna și el acolo, renunță deo
camdată să-i mai împărtășească lui Ion 
propunerea la care se gindise.

Dezbrăcarea, roată lumea, și în apă! 
porunci atxxtentuL Numai să nu te îneci, 
schimb de mîine Cine știe înota, vine 
după mine la larg. Cine nu, rămîne la 
margine ! M-ați înțeles? Tăul e adine, 
e cald te suprafață și rece în afund. 
Asta-i apa care trăiește din izx oare, nu-i 
• stmpte baltă, mâi ' Curată ca lacrima! 

•Va să ncă are izvoare. înregistra cu 
tejetrîe Fetre. Dec numai bună pentru 
crața, două hectare apă proaspătă, oxi-

F«ete, așezai pe iarba moale, se 
tătari deoparte. Ion. aprapundu^e. le 
taă la aer â pe ete: •

— HaădețL rațe săibatxe ce mai stați ? 
In apă! Daeă nu v-ați adus costumele 
de b*.e foCorți ce-aveți: Că doar nu 
porruțx ca Eva la plimbare prin rai. Vă 
cuceți in marginea cealaltă. E departe, 
nu se vede nimic. Hai, fuga marș!

La chicotelile lor, râpăind peste lac, 
nu răspunse deeit srofărișuL Acolo, spe
riate, foiau lișițele. becațele, rățuștile și 
tot păsăreriii pestriț ce baltă.

Lelia, Lucreția și Maria făcură un 
schimb de priviri și căzură de acord. 
Porniră la scaldă, cu fetișcanele și feti
țele după ele, spre marginea opusă a 
Tăului.

Din cauza căldurii neîndurătoare, apa 
le apărea acum ca o adevărată bine
facere. Și-apoi. tuturor le plăcea scalda 
aceasta în Tău, unde rar înotau zăpă- 
denii. Ei aveau Tîmava la îndeminâ. 
apă umblătoare, adîncă și .scăzută, pe 
măsura tuturor.

Ion despica undele calde, se avînta în 
larg, se așternea pe spate, plută, să se 
odihnească. 11 urmau și-1 imitau în fie
care mișcare, pionierii mai mari, înotă
torii. Petre venea în urma lor cu lun
trea, să nu se înece careva.

Cei neștiutori, sau fricoși, rămăseseră 
trași la margine. Prindeau lipitori, le 
așezau pe mină, dar cînd acestea se pre
găteau să-și împlînte ventuzele, le 
azvîrleau cît-colo. Era mai plăcut să te 
uiți la familiile de broaște țestoase, 

adevărate colonii ieșite să se sorească pe 
plaurii improvizați din păpuriș vechi, 
de an.

In larg, copiii îl necăjeau pe Ion :
— Ei, acum, uită-te, au zburat rațele 

și peștii tot nu s-arată. Nici unul, dar o 
mie I

înviorați de apa rece, jocul îi îmbia 
din nou.

— Ai spus că ești popa broaștelor — 
strigă Toderuț — lor de ce nu le faci 
slujbă, doar azi îi duminică ?

— Mi-am dat demisia, intră Ion din 
nou în joc. Aveau un cor pe o mie de 
voci, de te-asurzeau, ca pocăiții noștri 
din Zâpadia. Le-am zis la despărțire; 
.,Duceți-vă dracului, babe certărețe ce 
sînteți! Mai bine mor de foame, decît 
să slujesc la voi Acum cred că o să_l 
cheme pe Nicodim...

Rîdeau. înotau. înconjurau apoi cu 
toții luntrea, obosiți, ținîndu-se de mar
ginile ei. Păreau o insulă plutitoare, o 
meduză uriașă, răsărită din adînc.

II IIIHHillii e partea cealaltă, fetele se 
MkswB țineau pe urma Leliei. Bra- 

țele ei rotunde, suflate cu 
bronzul verii, despicau apa 

jBHjHp cu pricepere, zvîcneau lopă- 
tînd. Limpezimea undelor se 
juca, tremurătoare, cu toate 

rotunjimile, alungîndu-le, subțiindu-le 
după bunul ei plac. Lumina, căzută în 
adînc, se căznea parcă să le așeze la loc. 
Lelia obosise într-un tîrziu. Dar gîndul 
plecării la mare o ținea la suprafață. 
„Să spun, sau să nu spun nimănui că 
plec ? se întreba. Nu pot să nu-i spun 
Lucreției. La fel, lui Petre, care trebuie 
să-mi țină locul, la organizație. De ce 
să nu le spun?" Lelia privea în adînc, cu 
ochii mari, deschiși o clipă. Vedea pădu
rea aceea mișcătoare de plante sub
acvatice, hățișurile lor tropicale, vîrfuri- 
le ciudatelor conifere peste care plutea 
umbra ei de pasăre uriașă, ca de la în
ceputurile lumii. Lovea apa cu căușul 
palmei drepte și stropii săreau, boltind 
curcubee fulgerătoare, peste capetele 
Lucreției și Măriei. Striga apoi spre șco
lărițele ei: „Inotați, fetelor, nu vă fie 
teamă ! Apa rece face obrazul frumos!".

La întoarcerea spre casă, hotărî să se 
destăinuie mai întîi Lucreției.

— Și chiar pleci, nu glumești ? o între
bă aceasta.

— Chiar.
— Dacă-o să-l intilnești cumva pe 

Axente... se opri zîmbind Lucreția... te 
rog să-l săruți din partea mea. Spune-i 
că-1 socotesc, dar așa să-i spui, măgăruș 
de Dobrogea. Nu răspunde la scrisori. 
Zău, tu. nu-1 înțeleg. Te rog să-i spui 
așa. textual: „Vino, Axente, acasă ! Tre
buie să te împaci cu tata, să nu mai fii 
și tu încăpățînat ca el!" încheie Lucreția 
prinzindu-și prietena pe după umeri.

— Nu fi atit de darnică, Lucrețio, cu 
sărutările mele !

Petre aflînd despre ce-i vorba, căzu 
repede de acord.

— Sigur că da. Vai de mine, s-ar pu
tea să te împiedic tocmai eu, care sînt 
oltean ? Nu știi bancul cu olteanul în 
concediu ?

— Nu.
— Cică: „Unde fuseși, bre, în conce

diu ?" „La mare I" „Și ce văzuși pe-aco- 
lo, bre ?“ „Numai olteni de-ai noștri!" 
Adică, toți erau bronzați ! Du-te, tova
rășa Lelia, ardeleancă și întoarce-te ol
teancă ! De organizație, nici o grijă, mă 
ocup eu ! O să-l mai rog și pe Ion. Văd 
că se pricepe. Pentru Axente, aș avea o 
scrisoare... i
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O parte 
26 de tineri, care

Educarea tineretului în spi
ritul atitudinii socialiste față 
de muncă, constituie una din
tre cele mai importante sar
cini ale organizației U.T.M. 
în procesul muncii, al înfăp
tuirii sarcinilor de producție, 
tinerii își dezvoltă trăsături 
înaintate, își lărgesc neconte
nit orizontul de cunoștințe. în 
muncă își însușesc o bogată și 
multilaterală cultură profe
sională și de specialitate, o 
experiență valoroasă în pro
ducție. Tinerii, ajutați fără ră
gaz să prețuiască munca, își 
formează personalitatea, de
vin încrezători în forțele lor, 
învață să învingă greutățile, se 
călesc și se maturizează, a- 
jungînd, astfel, la o înaltă con
știință socialistă. Formele ac
tivității noastre cu tinerii 
muncitori sînt multiple. în 
primul rînd acordăm o mare 
atenție antrenării tinerilor la 
întrecerea socialistă, ca pu
ternică expresie a unei atitu
dini înaintate față de muncă, 
împreună cu comitetul sindi
catului, sîntem preocupați ca 
toți tinerii din uzina noastră 
să aibe angajamente concrete 
și mobilizatoare în întrecere. 
Pentru realizarea acestor an
gajamente, organizăm schim
buri de experiență pc pro
fesii, concursuri pe teme de 
specialitate între meseriile în
rudite, expuneri legate de 
procesul de producție. Aceste 
acțiuni, prîn care este larg 
popularizată experiența frun
tașilor în întrecerea socialistă, 
creează climatul pentru inte
resante inițiative în munca 
tineretului. Una din aceste ini
țiative se desfășoară sub lo
zinca : „Cu ce putem contri
bui ca fiecare sector de mun
că să ocupe un loc de frunte 
în întrecerea socialistă ?“ în 
cadrul acestei inițiative, tinerii 
laminoriști își aduc contribu
ția ia creșterea coeficientului 
de țevi de categoria întâi cu 
0 5 la sută. Se străduiesc, în 
același timp, pentru a depăși 
planul de producție cu 1 la 
sută și să reducă consumul pe 
tona de țeava laminată cu un 
kg. Forța acestei inițiative se 
reflectă și în activitatea tine
rilor de la secția turnătorie. 
Urmînd exemplul comuniști
lor, eforturile tor se îndreptă 
spre reducerea coeficientului 
de rebuturi admis.

în întrecerea socialistă, apti
tudinile și priceperea tinerilor, 
inițiativa lor capătă un cîmp 
larg de manifestare și înflo-

rire. Tînărul Dumitru Pânde
le, încărcător-descărcător de 
cuptoare, poate fi numai unul 
din numeroasele exemple. 
Cuptoarele la care lucrează 
sînt în tot timpul încărcate 
uniform cu țagle. Pasiunea pe 
care o depune în muncă își 
arată roadele. Niciodată nu 
s-a înregistrat nici cea mai 
mică neregulă în munca lui.

în fiecare sector de muncă 
întâlnești asemenea tineri. Tî
nărul Dumitru Toardeș se 
bucură de încrederea colecti
vului din care face parte 
deoarece printr-o întreținere 
corectă a agregatelor, asigură 
buna desfășurare a procesului 
de laminare. De un dezvoltat

spirit organizatoric în muncă 
dă dovadă și tînărul Tudor 
Călin. El a reușit să asigure 
funcționarea corectă a netezi
toarelor. O marc iscusin
ță și mult interes dovedește 
în exploatarea rațională a uti
lajelor și agregatelor tânărul 
loan Postolache. înlăturarea 
fenomenelor de slăbire a locu
rilor de strîngere a mașinilor 
de filetat și preîntâmpinarea 
deteriorării sculelor de așchie- 
re prin scoaterea lor la timp 
pentru reascuțire sînt numai 
o parte din succesele muncii 
sale care l-au ridicat în rîndu- 
rile fruntașilor în întrecerea 
socialistă.

Noua atitudine față de mun
că se manifestă deosebit de 
pregnant în acțiunea de ridi
care a muncitorilor tineri la 
nivelul muncitorilor fruntași 
și evidențiați în întrecerea 
socialistă. în uzină lucrează 
mulți tineri care de curînd au 
absolvit di Cerite școli profe
sionale. Ei mai au încă nevoie 
de ajutor, îndrumare, în pro
cesul muncii. Cu sprijinul 
muncitorilor mai în vîrstă, al 
maiștrilor si cadrelor de spe
cialitate, le îndrumăm cu gri
jă primii pași în uzină. în sec
ții s-a încetățenit obiceiul ca. 
alături de fiecare muncitor 
fruntaș, bun cunoscător al 
meseriei, cu un îndelungat sta-

mâții

Joi dimineața, în sala mică 
a Palatului R. P. Romîne. au 
început lucrările sesiunii știin
țifice „Marxism-leninismul și 
gîndirea științifică romineas- 
că“, organizată de Academia 
R. P. Romîne în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării patriei.

La lucrările sesiunii parti
cipă academicieni, cercetători 
științifici ai institutelor Aca
demiei, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior și de la 
Școala superioară de partid 
„Ștefan Gheorghiu", colabora
tori ai Institutului de istorie 
a partidului, alți oameni de 
știință și cultură.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Iorgu Ior
dan, după care acad. Ilie Mur- 
gulescu a prezentat comuni
carea „Rolul științei în socie
tatea socialistă**.

în continuare au fost susți
nute comunicările „Opoziția 
dintre filozofia marxist-leni- 
nistă și filozofia burgheză con
temporană" (acad. Mihail Ra- 
lea), „Bazele științifice ale 
construirii economiei socialiste 
în R.P.R. (prof. Ronlan Mol
dovan, membru corespondent 
al Academiei), „Interpretarea

materialist-dialectică a feno
menelor în științele fizice" (a- 
cad. Remus Răduleț), „Inter
pretarea materialist-dialectică 
a fenomenelor din domeniul 
științelor chimice ’ (acad. Cris- 
tofor Simionescu), „Valorifica
rea tradițiilor progresiste ale 
gîndirii sociale și filozofice din 
Rominia" (acad. C. Ionescu- 
Gulian).

★
După-amiază au fost pre

zentate comunicările : „Gin- 
direa economică marxistă și 
criza economiei politice bur
gheze contemporane" (I. Rach- 
muth, membru corespondent». 
..Interpretarea marxistă a is
toriei patriei noastre" (acad. 
Andrei Oțetea). ..Ideea indus
trializării în gîndirea econo
mică din Rominia- (Cos Ud 
Murgescu. membru corespon
dent), „Dezvoltarea teorie, li
terare în anii puterii popu
lare" (Alexandru Dima, mem
bru corespondent).

Comunicarea regretatului =- 
cademician Tudor Vianu inti
tulată „Valorificarea tradi
țiilor progresiste din domeniu’ 
istoriei, literaturii și artei* a 
fost ținută de conf. univ. Ovi- 
diu Drimba.

giu în producție, să lucreze 
unul sau doi tineri proaspeți 
absolvenți ai școlii profesio, 
nale. Se creează astfel posi
bilitatea practică de adîncire 
a cunoștințelor acumulate în 
școală, a însușirii unei expe
riențe valoroase; tinerii mun
citori primesc un prețios aju
tor în formarea 
rilor caracteristice 
muncitor 
meseria 
din cei _ _
lucrează în brigada maistrului 
Traian Badea sînt de mai 
puțină vreme in uzină. Trans- 
mițîndu-li-se însă cu dragoste 
măiestria profesională, ei reu
șesc acum să reducă coefi
cientul de rebut cu 0,5 la sută 
și pe cel al consumului de 
scule de așchiere cu o jumă
tate de kilogram pe tona de 
țeava filetată. Tinerii amintiți 
reușesc sa se apropie astfel tot 
mai mult de nivelul de cu
noștințe și de realizările în 
producție obținute de cei care 
le-au întins la timp o nună de 
ajutor. Dacă brigada își reali
zează lună de lună sarcinile de 
producție în proporție de 
101—104 la sută aceasta se 
datorește și aportului sporit al 
fiecărui tânăr.

In procesul muncii se veri
fică influența muncii educati
ve asupra tinerilor. Uneori se 
ivesc cazuri cînd nu sînt pri
vite cu toată răspunderea în
datoririle față de muncă. Unor 
astfel de tineri noi le expli
căm de ce este necesar să lu
creze cu conștinciozitate, să se 
achite de sarcinile încredin
țate. îi ajutăm sa înțeleagă în 
ce constă utilitatea și rolul 
muncii lor. Tînărul sudor Ilie 
Iordăchescu, de exemplu, se 
număra printre aceștia. Com
portarea și atitudinea Iui pe 
locul de muncă erau îngrijo
rătoare. Lucra slab și negli
jent. Nu se arăta bucuros la 
sfaturile prețioase pe C2re i le 
dădea maistrul și ceilalți mun
citori. Din lipsă de interes și 
preocupare nu își îndeplinea 
întotdeauna normele de pro
ducție, Adesea lipsea sau în
târzia nemotivat de la lucru. O- 
pinia colectivului a acționat 
puternic. EI a fost pus în dis
cuția grupei U.T.M. și criticat 
într-un articol de postul ute- 
mist de control. Dar acestea 
nu au fost singurele mijloace 
de influențare a acestui tînăr. 
Un membru al comitetului or
ganizației de bază U.T.M., 
împreună cu tovarășul mais
tru Aurel Darcu, s-au ocupat 
în mod deosebit de acest tî
năr. L-au atras să studieze di
ferite metode de muncă, spri- 
jinindu-1 să le aplice. I-au 
recomandat cărți de literatură 
tehnică și beletristică, s-au în
grijit de participarea sa la ac
țiunile care se organizează cu 
tinerii în timpul lor liber. S-a 
observat cu timpul și la acest 
tînăr mai multă voință, o nouă 
conduită in muncă, răspunde
re față de sarcinile de produc
ție. Rezid țațele muncii au de
venit și pentru el un izvor de 
mari satisfacții. A început să 
lucreze din ce în ce mai bine.

Sarcinile în educare a tineri
lor prin muncă cuprind o lar
gă sferă de activități. în or
ganizația noastră, s-a făcut un 
ir.cepuî bun care, continuat 
fără întrerupere, poate aduce 
rezultate din ce în ce mai im
portante in activitatea de edu
care a tinerilor în procesul 
muncii.

TEODOR LAZESCU 
secretarul comitetului U.T.M. 
de la Uzina de țevi-RomanR M Â R I I

CoIgcviu despre 
calitate

VASILE DINCĂ, reglor :

Tovarășul Dincă era plecat 
să ajute la punerea ’în func
țiune a unei mașini noi și ast
fel nu vă putem reproduce 
cuvintele lui. Putem însă să 
vă relatăm ce ni s-a povestit 
despre el. De curînd, ocupîn- 
du-se de problema sporirii ca
pacității! mașinilor el a reușit 
să îmbunătățească un proce
deu tehnologic. Este vorba de 
ghidul supapei, care se lucra 
pe mai multe mașini universa
le. EI a observat că oricît de 
bine regla mașinile, piesele 
prelucrate aveau uneori cîteva 
mici defecte. A propus atunci 
ca toate operațiile și tot sto
cul de piese să fie executat pe 
o singură mașină — un strung 
revolver în dreptul mașinii 
care execută acum toată seria 
de piese, se află o inscripție 
care îndeamnă muncitorii să 
urmeze exemplul lui Vasile 
Dincă. Prin aplicarea propune
rii Iui, productivitatea muncii 
a crescut la prelucrarea pie
sei amintite cu 15 la sută 
s- au asigurat cote uniforme.

mai mare de precizie. Sint in 
special propunerile strungarilor 
și frezorilor ; acelea de a exe- 

• cuta mai multe operații la a- 
ceeași mașină și cu o singură 
prindere. Lucrul acesta oferă 
avantaje : productivitate și 
precizie sporite. Totodată, s-au 
făcut propuneri — și au fost 
aplicate — în legătură cu îm
bunătățirea tehnologiei. Astfel, 
a fost modificat dispozitivul de 
prindere a cilindrilor, a fost 
realizat un sistem pentru men
ținerea temperaturii constante 
în timpul prelucrării cu abra
zive. S-au luat măsuri în tur
nătorie pentru a se obține o 
turnare egală, asigurîndu-se 
în continuare o mai bună tra
tare a cilindrilor cu curenți de 
înaltă frecvență. Uneori a fost 
cazul ca o soluție tehnologică 
să fie modificată structural : 
este cazul danturii axului am- 
breiajului un.de au schimbat 
profilul danturii. De menționat 
că toate propunerile formează 
un lanț neîntrerupt, că aplica
rea lor crează premisele apli
cării altora.

CUVÎNTUL TINERILOR

Și

MARIN ALEXANDRU, 
tehnolog :

— Propunerile tehnico-oraa- 
nizatorice reprezintă una din 
laturile esențiale ale aplicării 
acestei inițiative. Uriele pro
puneri denotă tendința oame
nilor de a simplifica munca și 
de a asigura un coeficient cît

în secția motor a Uzinelor 
„Tractorul", lucrează foarte 
mulți tineri. Ne așteptam ca ei 
să fie printre promotorii aces
tei inițiative și n-am greșit. 
Comitetul U.T.M. de secție al 
cărui secretar este tovarășul 
Laurian Măda a întreprins mai 
multe acțiuni concrete pentru 
a mobiliza tinerii la aplicarea 
acestei inițiative. Cîteva lu
cruri sînt demne de reținut. De 
la început, în aplicarea inițiati
vei au existat muncitori care

S-a plecat în finala cursei 60 m. garduri fete.
Fotografii : V. RANGA

Ziua a Il-a din ce cinci a- 
fectate pentru finac celor 
mai buni școlari, p.agoniști 
ai Spar^chiadei rublicane 
s-a dovedit prea dajcă în... 
ploaie. Soare._ 
zgircenie fața, 
după nori de 
făcut apioape 
terenurile de 
atletism. Vintul dirite și 
după pioiie a contuit la 
scăderea valorii perfnanțe- 
Icr. mai ales a celor.letice.

în cîteva probe în fina- 
liștii s-au remarcat într-o 
luptă strinsă. La 110 gar
duri, trei elevi : Daiîidio- 
șanu, Horia Ilieșu și Aiimir 
Moraru (toți bucuteni) 
și-au disputat cu ^enie 
întreg parcursul pro. A 
cîștigat Hidioșanu, cu tfiniș 
mai bun, cronometrat 15,0 
sec. Au sosit în ordintieșu 
(15,1 sec.) și Moraru (l%ec.)

O cursă care a plă de 
asemenea : 200 m băiețnde 
Andrei Deac (Crișana) cîș
tigat cu destulă ușurința,6 
sec.). Prin calitățile și Cor- 
mația sa fizică, el vatra 
curînd în rîndul atlețilcu 
reale perspective. Arurea 
discului juniori I a fo$ș- 
tigată autoritar de Iosif foi, 
(Regiunea 
Maghiară) 
de Silviu 
45,93 m.

utat cu 
asciXndu-se 

ploaieare au 
impriic abile 

joc, ;ta de

Mureș-Autchă 
cu 54,25 m, lat 
Hodoș (Bana»u

1

Primirea 
de către tovarășul 

Emil Bodnăraș 
a delegației culturale 

chineze

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
Emil Bodnăraș, a primit 
delegația culturală a R. 
Chineze, condusă 
djî, locțiitor al 
culturii, care face 
țara noastră.

La întrevedere, 
curs într-o atmosferă cordia
lă, au participat Constanța 
Crăciun, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Dumitru Popescu, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Au fost de fată Liu Fan, 
ambasadorul R. P. Chineze în 
R. P. Romînă și membri ai am
basadei.

Primirea 
de către tovarășul 

Ștefan Voi tec 
a unui grup 

de deputați suedezi

Președintele Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, Ște
fan Voitec, a primit joi la a- 
miază grupul de deputați sue
dezi din care fac parte: Au
gust Spanberg, Tekla Tor- 
brink, Lage Svedberg, 
Elmwal, Elvy Olsson și Bor- 
jesson Bengt, care face o vizi
tă în țara noastră 
ția grupului romîn 
interparlamentare.

La întrevedere, 
desfășurat într-o 
cordială, au luat parte prof. 
Stanciu Stoian, ing. Maria Ma- 
nolescu, C. Paraschivescu-Bă- 
lăceanu, Mircea Rebreanu, de- 
putați în Marea Adunare Na
țională, membri ai grupului, 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

Emil

la invita- 
al Uniunii

care s-a 
atmosferă

Primirea 
de către tovarășul 

Gheorghe Gaston Marin 
a delegației franceze

O comportare meritorie am 
■ cmarcat și în evouția cam
pionilor în probele 100 m 
plat : Iancu Orghidan (Bacău) 
cu 11,2 sec. ; 1 000 m : Radu 
Rusu (Cluj) cu 2’ : 41”,5 ; pră
jină : Sorin Marian (Bucu
rești) cu 3,63 m și 800 m : 
Florian Purghel (Brașov) cu 
2’ : 02”,3.

manțe mai modeste își găsesc 
explicația într-o pregătire 
fără o corespunzătoare conti
nuitate. Cum era și de aștep
tat, Gabriela Rădulescu a cîș- 
tigat și săritura în lungime 
cu 5,85 m.

în mod surprinzător, cursa 
de 800 m fete a revenit Elenei 
Hodor, (Suceava) în 2’ : 29”,9,

ULTI3IELE REZULTATE

9 AILETISM : Junioare I, greutate : 1. Mihaela Peneș (București)
12,63 m. 2. Livia Orosz (Brașov) 11,88 m.

Juniori l — Ciocan : 1. Gheorghe Costache (București) 66,o9 m. 2. La- 
dislau Deheleanu (Banat) 52,54 m. Prăjină : 1. Dinu Piștalu (București) 
3,90 m.

Junioare II — 500 m scrii : Elisabeta Baciu (Bacău) 
zecimi secundă de recordul republican școlar).

Juniori II — greutate : Petre Ciolac (București) 14,40
Anton Totis 9,2 sec Înălțime : Șerban loan 1,91 m.

• POLO PE APĂ — finala : Cluj—București 3—2 ;
® HANDBAL IN 7 — iete : Odorhei—Oraș Victoria

8—7. Băieți: Buzău—Tg. MureșBacău 13—5 ; Timișoara—București 
13—6 ; Sibiu—Constanta 21—16.

Aceeași luptă pasionantă și 
în probele feminine : Gabriela 
Rădulescu a cucerit victoria 
în finala cursei de 100 m în 
12,2 sec. și a egalat astfel re
cordul republican școlar al 
Anei Beșuan. A doua clasată, 
Victoria Tocilă, a înre;. strat 
un timp mai slab, 12,7 sec. în 
compensație, 
cerit titlul în 
cu 26,4

Victoria a cu- 
cursa de 200 m 
Aceste perfor-

r 18-2/10 (la 3

m. 30 m plai ■

8—6; Văleni—

iar cea de 60 m garduri Ste- 
lianei Nedelcu (Argeș) în 9,4 
sec.

întrecerile atleților ne-au 
prezentat și cîteva nume mai 
noi, ale unor tineri dotați pe 
care desigur îi vom reîntâlni 
Maria Tirău (Cluj), Niculac 
Miron (București), Oprea Mo
raru (București), Constantin 
Mișuleascu (Oltenia), Constan
tin Măceacă (Galați).

Baschetbaliștii și-au dat în
tâlnire în sala de sport a 
Școlii medii „Dimitrie Cante- 
mir“. Cele două turnee au 
chemat la întrecere 6 formații 
feminine și tot atâtea mascu
line, cîștigătoare ale fazelor 
de zonă. La ora actuală se 
mai fac încă destule prono
sticuri. Certă și îmbucură
toare este evoluția fetelor ca
racterizată, după cum ne de-

Pe podiumul campionilor Fln Drăguleț este felicitat de 
ceilalțÎTiiap

Ieri au fost cunos
cute celelalte două 
echipe semifinaliste 
ale „Cupei R.P.R." 
Ia fotbal. Pe stadio
nul „23 August" 
din Capitală a fost 
continuată din mi
nutul îs partida 

Rapid întreruptă miercuri 
din cauza ploii la scorul de 1—0 
în favoarea fotbaliștilor militari. 
Desfășurind un joc mai bun,P A 1 I I

si-«u însușit o bună 
tâ. Comitetul U.T.M. 
pus să popularizeze experiența 
acestora. Astfel, în unele or
ganizații. la adunări generale 
au fost invitați să vorbească 
tinerii care erau în fruntea 
luptei pentru aplicarea iniția
tivei. Intr-una din aceste adu
nări, Dumitru Botezatu a ară
tat cum a schimbat prelucra
rea cu două treceri, cu cea cu 
o singură trecere. EI a insistat 
asupra avantajelor acestei me
tode și a convins pe cei din 
sală câ in rezolvarea oricărei 
probleme nu există limită.. în 
acelaș timp. în raidurile lor, 
colectivele posturilor utemiste 
de control au vizitat numeroși 
tineri care au reușit să aducă 
îmbunătățiri procesului de pro
ducție și au scris la gazetă 
despre ei- Au apărut astfel 
mai multe articole, care, în 
scop stimulativ erau însoțite 
și de fotografia celor care îm
părtășeau din experiența per
sonală.

Sigur că aplicarea celei mai 
înalte tehnici la fiecare fază 
și operație cere din partea fie
cărui tânăr o cît mai bună pre
gătire profesională. în momen
tul de față, cursurile de ridi
care a calificării și-au înche
iat activitatea. Totuși, comite
tul U.T.M. a început să între
prindă sondaje, să poarte dis
cuții cu tinerii privind partici
parea lor la cursuri și alcătui
rea, cît mai aproape de nece
sități, a viitoarelor tematici. 
Pînă la deschiderea viitoarelor 
cursuri de ridicare a calificării, 
comitetul U-T.M. a inițiat cîte-

experien- 
și-a pro-

va concursuri pe tema : „Cine 
știe meserie, cîștigă".

Oameni
ai anului 20

la pentru ca betonul, totuși, 
să poată fi turnat.

La cei aproape 5 000 m2 de 
beton realizați peste plai la 
baraj (acesta era angajanen- 
tul pînă la 23 August, de ’apt) 
și-au adus contribuția, din 
plin, oamenii din brigad lui 
Gherasim: Nicolae Țpuc, 
Gheorghe Bănică, frații Nas- 
tăsescu — Victor și Ion - de 
prin partea locului și rații 
Vasile — Ilie și Victor - a- 
cești „ucenici", pe care șeful 
brigăzii i-a învățat merie, 
așa cum, la rîndul lui, E șef 
de brigadă îl învățase : pe 
el meserie la Bicaz.

De fapt, un excavorist 
trebuie să știe, în egalmă- 
sură și meseriile de bmist, 
de macaragiu, de dulgh.. E 
o calificare mare — aca de 
constructor de baraje. )acă 
n-ai ochiul format să v< cea 
mai mică „pată" în ton, 
semn că în locul acelaeto- 
nul n-a fost bine vibratacă 
nu distingi asperitatea icii, 
acolo unde trebuie siibă 
netezimea palmei, nu € un 
bun constructor de bar.

— Și la excavații, su:um 
a fost?

(Cine poate uita mui în 
Cheile Argeșului, munc oa
menilor agățați în coartîn- 
fipți .
stînca abruptă, 
metri deasupra

agine care consacră curajul 
structorilor hidrocentralei 
jeș, printre performanțele 
niștilor din tara noastră?) 
- Ce să spun? Ne-am că- 
t..
tît. Firesc. De parcă Ghe- 

■n și ai lui știau asta, de 
• lumea.

mai e de spus ceva: 
snbul brigăzii de excava
ți lui Rus Gherasim este 
vt pentru calitatea lucră- 
r date.

iată, acum, la ora asta. 
îtj zi, la sfîrșit de iunie 
15 privești barajul crescut 
—încă de calitate, de mare 
PSie și în peisajul crescut 
P^erticala îndrăznelii, o 
be cercetează pas cu pas. 
vestul stîng. Pe platforma 
bei ca într-un leagăn, 
treameni cu răngi în mină 
,,cuă“ stînca. E un dans 
amor. în sus și-n jos, iar 
cehi — Gherasim. Țăpuc 
— î blajină și Bănică tu
ciul iau muntele cu asalt, 
îl cțesc, îl pregătesc pentru 
before ; trei „maiștri" din 
briga de calitate — și nu li 
se ah decît tăcerea.

inh’cere la școala 
din sat...

cu perforatoare în 
la ze-de 

prapei,

agricc colectivă „Steaua ro
șie" i numără printre cele 
mai bate din raionul Alex
andrie In paranteză fie 
spus : ectricianul satului a 
fost în. și el elev la școala 
de~ aic președintele gospo
dăriei, inginerul Mircea Po
pescu {soția sa, medicul ve-

terinar, sînt tot de aici și au 
fost colegi de bancă, cu ani in 
urmă, la școala din Ștoro- 
băneasa... Școala și-a schim
bat și ea înfățișarea. I s-a 
construit o nouă aripă, un 
laborator, i s-a dat în folo
sință, ca lot experimental, 9 
hectare de pămînt pe care co
piii cultivă cam tot ceea ce 
părinții lor cultivă pe miile 
de hectare ale gospodăriei. 
Numărul elevilor a crescut 
ți «L

—Iar acum, acum școala din 
Ștorobăneasa așteaptă să-și 
schimbe băncile vechi cu al
tele noi.
prefăcute în scinduri. Timp 
de două zeci 
făcut datoria. Dacă ar fi nu
mai să se pomenească de în
trebarea pe care, in fiecare 
an. au pus-o elevilor care 
absolveau școala. întrebarea 
aceea atit de meșteșugită la 
care nu se putea răspunde 
decît: „Fii pe pace. Tot aici 
mă întorc!" și încă ar merita 
toate laudele... Pentru că e 
limpede: băncile acestea au 
avut glas, au știut să vorbeas
că. Cine nu crede, să plece 
la Ștorobăneasa în prima zi 
după seceriș și să vadă cum 
își vor lua învățătorii rămas 
bun de la vechile bănci. De 
niște lucruri neînsuflețite s-ar 
despărți mai ușor, mult mai 
ușor...

P.S.: La sfîrșitul acestor 
rînduri, de la Ștorobăneasa ne 
vine vestea că și noile bănci 
vor avea aceeași însușire. Ii 
facem loc aici deși, mărturi
sim cu mina pe inimă, eram 
convinși de la început!

Cele vechi vor fi

de ani și-au

clara un specialist al discipli
nei, profesorul Mircea Stăncu- 
lescu, printr-un salt al nive
lului tehnic. Echipele feminine 
dispun de valori sensibil 
egale, de individualități re
marcabile : Koto Vogel (Bra
șov), Cristina Savu (Bucureștii, 
Florina Mitrache (Constanța) 
și altele. în lupta pentru titlu, 
pînă acum, șanse au deopo
trivă sportivele din Brașov, 
București și Tg. Mureș.

Jocurile masculine de bas
chet au semnalat existența 
unor formații neomogene, 
prea puțini jucători cu talie 
înaltă. Asemenea lacune le
zează direct nivelul tehnic al 
turneului, afirmarea și consa
crarea pe plan republican a 
formațiilor școlare.

în seara zilei a Il-a, gim- 
naștii și-au cunoscut cam
pionii. A doua oară consecu
tiv. reprezentativa Școlii pro
fesionale a Uzinelor „23 Au
gust" din București a cucerit 
titlul (la categoria juniori II). 
Eroii performanței: Constan
tin Marian, elev rectificator, 
căpitanul echipei, Ștefan Ni- 
culescu, elev matrițer, Mircea 
Posa, elev matrițer, Ion Bu- 
duruș, elev strungar, Ion Ni
cola, elev frezor, Gheorghe 
Postelnicu, elev strungar și 
Florian Nedu, elev frezor.

Aflați acum în toiul con
cursurilor, sportivii școlari 
care trăiesc bucuria de-a fi 
primii finaliști ai Spartachia- 
dei republicane ne vor oferi, 
de bună seamă, și în zilele 
următoare dispute pasionante, 
performanțe dintre cele mai 
valoroase.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gaston Marin, a pri
mit joi delegația franceză con
dusă de Andre Marechal, dele
gat general al guvernului 
francez pentru cercetarea ști
ințifică și tehnică, care face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
au luat parte Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului și 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

A fost de față însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Fran
ței în R. P. Romînă, J. F. Noi- 
ville.

• Ronald. E. Alley, director 
adjunct al Galeriilor de artă 
„Tate" din Londra, care în ca
drul programului de schim
buri culturale, științifice și în 
domeniul învățămîntului între 
R. P. Romînă și Marea Brita- 
nie a făcut o scurtă vizită în 
țara noastră, a părăsit joi Ca
pitala. Oaspetele a vizitat in
stituții de artă și cultură și a 
ținut conferințe la București 
și Iași în legătură cu pictura 
contemporană engleză.

• Joi au plecat la Florența 
acad. Athanase Joja și George 
Ionescu, ziarist, vicepreședin
te al Comitetului de radiodifu
ziune și televiziune, pentru a 
participa la cea de-a IX-a 
Conferință a mesei rotunde 
Est-Vest, care va avea loc în-< 
tre 4 și 7 iulie.

(Agerpres)

în țara noastră
în zilele de 26 — 30 iunie și 
iulie, delegația Comsomo-

SILVIU DUMITRESCU 
VASILE RANGA

R. P. R. la fotbal
Steaua a repurtat victoria cu 
5>corul de 2—1 (1—1). Autorii
punctelor acestui joc: Pavlovid, 
Voinea și respectiv Georgescu.

La Hunedoara, Dinamo Bucu
rești și-a impus jocul în fața 
Științei Timișoara terminînd în
vingătoare cu 2—1 (1—o) 
punctele marcate de Nunweiller 
VI în minutele 7 și respectiv 55. 
Timișorenii au redus din handi
cap în minutul 76 prin Mano- 
lache.

în urma acestor întilniri pen
tru semifinalele „Cupei R.P.R." 
s-au calificat Dinamo București, 
Steaua, Crișul Oradea și C.S.M. 
Sibiu.

prin

Joi la Brașov într-un med res
tanță contînd pentru campionatul 
cat. A de fotbal Steagul Roșu a 
învins cu 2—o (0—0) pe Dinamo 
Pitești. De remarcat că localnicii 
au înscris punctele în ultimul 
minut de joc prin Necula și Năf- 
tănăilă.

★

Capitală cu începere 
19 Ia lumina reflec-

Astăzi în 
de la orele _ 
toarelor stadionului Republicii are 
loc cel de al doilea meci restanță: 
Progresul București—Petrolul Plo-

1 _ ______
lului condusă de tovarășul 
H. A. Vezirov, secretar al C.C. 
al U.T.C.L., care se află în 
țara noastră, a vizitat Uzinele 
„23 August", Institutul de Ști
ințe Economice și întreprin
derea textilă „Dacia" din Ca
pitală, precum și unele obiec. 
tive industriale și unități a- 
gricole socialiste din regiunile 
Argeș și Oltenia. Delegația s-a 
întîlnit cu activiști ai organi
zațiilor de tineret, a avut con
vorbiri la comitetele orășe
nești U.T.M. București și Pi
tești și a participat la întâlni
rea cu tineretul din orașul 
Pitești.

Vizita delegației continuă.

Un nou tip 
de rulmenți

Metalurgiștii bîrlădeni au în
ceput să producă un nou tip de 
rulmenți oscilanți, cu role-butoi. 
Aceștia au o mare durabilitate, și 
o sarcină de încărcare mărită.

Proiectul și tehnologia de fabri
cație a noului tip de rulmenți au 
fost elaborate de colectivul între
prinderii.

In prezent, metalurgiștii de aici 
realizează 195 diverse tipuri de 
rulmenți, folosiți în construcția 
vagoanelor de cale ferată, locomo
tivelor Diesel electrice, utilajului 
petrolier, tractoarelor, autoca
mioanelor, mașinilor agricole etc.

(Axerpres) '
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în Comitetul celor ÎS state pentru dezarmare Congresul Mondial

GENEVA 2 (Agerpres). — 
La Geneva 6-a desfășurat joi 
cea de-a 195-a ședință a Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, sub președinția lui 
Francesco Cavalletti (Italia), 
în cursul ședinței, consacrată 
examinării măsurilor colate
rale menite să contribuie la 
destinderea încordării interna-

ționale și să ușureze calea 
spre realizarea unui tratat de 
dezarmare generală și totală, 
s-a discutat problema împie
dicării răspîndirii armelor 
nucleare. Au luat cuvîntul re
prezentanții Uniunii Sovietice, 
Statelor Unite, Poloniei, Marii 
Britanii și Cehoslovaciei.

de fizică nucleară

Declarația comună

iugoslavo-polonă
VARȘOVIA 2 (Agerpres).— 

în declarația comună iugosla
vo-polonă, semnată de Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, secretar general al 
U.C.I. și Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. și Aleksander Za
wadzki, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Polone, se 
arată că între cele două țări 
au avut loc convorbiri privind 
dezvoltarea colaborării polo- 
no-iugoslave, s-a făcut un 
schimb de păreri în legătură 
cu principalele probleme ale 
situației internaționale și ale 
mișcării muncitorești interna
ționale. Convorbirile, se arată 
în declarație, s-au desfășurat 
în spiritul înțelegerii recipro
ce și au dovedit identitatea de 
păreri în principalele proble
me ale zilelor noastre. Ambele 
părți au constatat cu satisfac
ție dezvoltarea favorabilă a 
relațiilor dintre cele două țări 
în domeniile politic, economic, 
cultural, științific, precum și 
în alte domenii. între cele 
două țări au fost încheiate o 
serie de acorduri și înțelegeri 
utile, care reglementează. nu
meroase probleme din sfera 
largă a colaborării'economice. 
Această colaborare se va dez
volta și în viitor.

In continuare, în declarația 
comună se arată că exami- 
nînd cu atenție situația inter
națională actuală, cele două 
tari consideră că trebuie să 
se depună și în viitor eforturi 
pentru ca procesul început de 
destindere a încordării să se 
consolideze și să continue 
pentru înlăturarea primejdiei 
războiului. Politica de coexis
tență pașnică constituie direc
ția principală a activității 
R.S.F. Iugoslave și a R.P. Po
lone pe arena internațională. 
Declarația se referă apoi la 
principalele probleme inter
naționale, dezarmarea gene
rală și totală, crearea zonelor 
denuclearizate în Europa cen
trală, în Balcani și alte părți 
ale lumii, împiedicarea răs
pîndirii armelor termo-nucle- 
are, rezolvarea problemei ger
mane, problema dezvoltării 
colaborării și a prieteniei cu 
țările eliberate de sub jugul 
colonialist.

Referitor la problemele miș
cării muncitorești internațio
nale „ambele părți subliniază 
importanța mare a dezvoltării 
multilaterale și cu succes a 
țărilor socialiste și a colabo
rării lor reciproce, precum și 
a schimbului de experiența'. 
Declarația subliniază, de ase
menea, „marea însemnătate a 
unirii forțelor care luptă pen-

tru pace, democrație și so
cialism și sînt convinse de ne
cesitatea ca fiecare partid co
munist și muncitoresc să-și 
aducă contribuția la înlătura
rea dificultăților ivite în miș
carea comunistă mondială și 
la făurirea unității sale, pe 
baza principiilor internaționa
lismului proletar, al egalității 
și respectului reciproc, în in
teresul socialismului și al în
tăririi păcii în lume".

în încheiere, se spune că 
președintele R.S.F. Iugoslavia 
a invitat pe Wladyslaw Go
mulka, Aleksander Zawadzki 
și Josef Cyrankiewicz să vizi
teze Iugoslavia și că invitația 
a fost acceptată.

PARIS 2 (Agerpres i. — Lz 
sediul U.N.E.S.C-O. dia Pans 
s-a deschis Ia 2 iulie Comgre- 
sul Mondial de iizicâ nucleari. 
Lucrările Congresul^: sini co&- 
sacrate aniversării a 30 de asu 
de la descoperirea de c&re 
Irene și Frederick Jotiot-Ossie 
a radioactivității orfîfirwiF 
La congres participă 
oameni de știință din 35 
țări ale lumii.

Lulnd cuvîntul Ia deschcăe- 
rea lucrărilor cxmgreaaM, 
Rene Maheu. director gezterzi 
al U.N.E.S.CO., și Gaston -z- 
lewski, ministru! de stat însăr
cinat cu problemele c: 
și spațiale al Franței, an 
despre însemnătatea dese 
rilor științifice ale Imn 
Frederich Jolrot-Curie. Îs a 
opt zile cît vor dura tacrări 
la congres vor ti prexesSGe 
comunicări știir.țziize ia 
blemele energie: 
structurii nudeuhri 
mecanismului reocți 
are și a radrooctriri!

Foto : Hsiuhna

1

R. P. CHINEZA — în fotogra
fie, construcții noi de locuințe 
pe calea Wusheng într-un car
tier muncitoresc din orașul 

Wuhau

★
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Tratativele de la Leopoldville

VARȘOVIA 2 (Agerpres).— 
încheindu-și vizita oficială 
R.P. Polonă la 2 iulie. Iosip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia și persoanele care 
îl însoțesc, a părăsit Varșovia. 
In aceeași zi el a sosit la Be'.-

ac.»

ROMA 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Italiei, Segni, a în
cheiat consultările privind so- 
1-ționarea crizei de guvern 
din Italia. Printre personalită
țile politice pe care președin
tele Segni le-a consultat joi se 
află Ugo la Malfa, reprezen
tantul grupului parlamentar 
republican, și Karl Mitterdor- 
fer, reprezentantul grupului 
mixt al Camerei Deputaților.

Observatorii politici din ca
pitala Italiei consideră că pre
ședintele Segni intenționează 
sâ-i ceara lui Aldo Moro să 
formeze un nou guvern. A- 
ceastă informație este întărită 
de faptul că grupurile parla
mentare ale partidelor demo- 
crat-creștin, socialist, social-

ITTOATE

democt și republican — par
ticipai la precedentul gu
vern • îl sprijină pe Moro. 
In cale refuz, pe lista can
didați* la conducerea gu- 
vemu italian figurează, po- 
trivitjenției France Presse, 
fostulremier Amintore Fan- 
f ani, secretarul general al 
partjlui democrat-creștin — 
Mario Rumor, ministrul de 
inte? în cabinetul condus de 
AldtMoro — Paolo Emilio 
Tăvi și fostul ministru de 
extfC în precedentul guvern 
— tseppe Saragat.

Aiția France Presse rela- 
teacă la 2 iulie s-a întrunit 
la ma conducerea Partidu- 
lui>cialist italian pentru a 
pr<ti raportul ce va fi îna- 
in C.C. al P.S.I. care se în- 
trște la 3 iulie pentru a lua 
înscuție eventuala partici- 
p a partidului socialist 
n guvern italian.

la

O nouă teorie
asupra gravitației 

universale

Funcționarii de la ghișeele 
din gările cele mai importante 
știu exact, în fiecare moment, 
care sînt locurile disponibile 
pentru toate trenurile și 
toate zilele.

în

„Săptămîna păcii 
din regiunea 
Mării Baltice"

atematicianul FredEo’,.-: 
1/7 profesor la Unicerr.tc- 

U-L tea din Cambridge, a 
elaborat o nouă teorie asupra 
gravitației universale, teorie 
care se deosebește de aceea a 
lui Newton și Einstein.

După părerea lui Einstein și 
Newton, Soarele și planetele 
sale ar putea exista chiar dacă 
restul Universului n-ar mal 
fi. Prof. Hoyle este de părere 
contrară : chiar și stelele cele 
mai îndepărtate exercită in
fluență asupra vieții noastre, 
dacă o parte din corpurile ce
rești cele mai îndepărtate ar 
dispărea, noi, pămintenii, 
ne-am da seama că am căpăta 
o greutate mai mare. Pe Ungă 
aceasta, Soarele s-ar reduce 
ca volum și ar deveni mai 
cald.

Aparat pentru 
număratul banilor

A umăratul banilor, fie că
' este vorba de monede 

sau de bancnote, este o 
muncă obositoare și plicticoa
să. Recent societatea londo
neză „Eliott-Automation" a 
creat un aparat, denumit nu-

JAPONIA. Aspect din timpul aprovizionării cu apă a popu
lației sinistrate din Nuagata oraș lovit de puternicul cutre

mur de pămînt care s-a produs recent i în nordul Japoniei

FOTO : Kyodo News Service

trooăe.

Sistem automat

Măsurătoare
fotografică

LEOPOLDVILLE 2 (Ager
pres). — Fostul președinte al 
provinciei Katanga, Moise 
Chombe, care a fost însărci
nat de președintele Congoului, 
Kasavubu, cu o misiune de 
informare în vederea consti
tuirii unui guvern de tranzi
ție, a continuat consultările 
cu liderii diferitelor fracțiuni 
politice din țară. El a confe
rit cu primul ministru interi
mar Adoula, cu Emile Zola, 
reprezentant al Comitetului 
democratic african și cu alți 
fruntași politici.

într-un comunicat dat pu
blicității joi la Leopoldville se 
arată că în urma convorbiri
lor dintre Chombe și Antoine 
Kiwewa — lider al Partidului 
Mișcarea Națională Congoleză 
— Lumumba — care a con
dus o delegație a Comitetului 
de eliberare națională cu se
diul la Brazzaville, acest co
mitet a hotărît să colaboreze

,în interesul su- 
Comunicatul 
va urmări 
reconcilieri

servatorilor politici din capi
tala congoleză afirmă că 
Chombe și-a sporit șansele de 
a' fi desemnat drept viitor 
prim-ministru al țării. Pe lis
ta candidaților la acest post 
se află înscrise, de asemenea, 
numele lui Adoula și al fostu
lui prim-ministru, Joseph Ileo.

Intr-o declarație făcută zia
riștilor, Chombe a dezmințit 
știrile potrivit cărora ar privi 
favorabil includerea unor mi
niștri europeni în viitorul gu
vern de tranziție. El a afir
mat, de asemenea, că este 
dispus să facă totul pentru a 
obține eliberarea lui Gizenga, 
dar această problemă este de 
resortul guvernului demisio- 
nar, prezidat de Adoula.

Potrivit agenției France 
Presse, la Leopoldville s-a a- 
nunțat că Chombe va prezen
ta în următoarele 24 sau 48 
de ore un raport președintelui 
Kasavubu cu privire la rezul
tatele misiunii încredințate.

ALBERTVILLE. — Știri so
site din Albertville confirmă 
menținerea controlului asupra 
Katangăi de nord și a capita
lei acesteia, Albertville, de că
tre detașamentele de răscu- 
lați. Miercuri dimineața, răs- 
culații au numit un comisar 
extraordinar special care în 
numele lor va exercita pu
terea în această regiune. Se 
anunță, de asemenea, că de
tașamentele de răsculați au 
întreprins o ofensivă în regiu
nea situată în vestul orașului 
Albertville, unde au ocupat 
deja punctul feroviar Nyemba.

cu Chombe 
perior al țării", 
precizează că se 
„realizarea unei 
sincere a tuturor fiilor Con-
goului" și Chombe împreună 
cu Kiwewa vor colabora pen
tru a obține eliberarea lui 
Antoine Gizenga și înapoierea 
în țară a tuturor congolezilor 
exilați. De asemenea, ei vor 
întreprinde o acțiune de paci
ficare a țării „pentru restabi
lirea păcii indispensabilă vii
torului țării și pregătirii ale
gerilor legislative".

După cum transmite cores
pondentul din Leopoldville al 
agenției Reuter, cercurile ob-

WASHINGTON 2 (Ager
pres). — Intr-un discurs ra
diotelevizat, rostit la Clubul 
național al presei din Was
hington, Henry Cabot Lodge, 
fostul ambasador al S.U.A. la 
Saigon, a declarat că în ciu
da votului din statul Illinois, 
unde delegații republicani la 
viitorul congres național al 
partidului au hotărît să spri
jine candidatura prezidenția
lă a senatorului Barry Gold
water, el va sprijini pînă la 
capăt candidatura la învesti
tură a guvernatorului William 
Scranton din Pennsylvania. El 
a spus că Scranton are totuși 
„foarte mari șanse" de a fi 
investit.

Cabot Lodge a refuzat însă 
să spună dacă îl va sprijini 
pe Goldwater în campania sa 
electorală, în cazul cînd aces
ta ya fi investit drept candi
dat. De asemenea, el s-a ară
tat evaziv în ce privește re
zultatele întrevederii sale cu 
fostul președinte Eisenhower, 
pe lîngă care a intervenit 
pentru a obține sprijinul său 
în favoarea lui Scranton. Se 
pare că rezultatele acestei în
trevederi au fost negative, de
oarece John Eisenhower, fiul 
fostului președinte, a declarat 
că în lupta dintre Goldwater 
și Scranton, tatăl său va ră- 
mîne „neutru".

Evoluția problemei cipriote
• Makarios nu va participa la Conferința

de la Londra • Conferința de presă a lui Inonii

NICOSIA 2 (Agerpres). — 
lntr-o declarație făcută miercuri 
la Nicosia, președintele Maka
rios a anunțat că nu va pleca 
la Londra pentru a participa la 
conferința primilor miniștri ai 
țărilor membre ale Common- 
wealthului, care se va deschide 
la 8 iulie.

Makarios a subliniat că ac
tuala situație din Cipru nu-i 
permite să participe personal la 
această conferință și că Repu
blica Cipru va fi reprezentată 
la lucrările conferinței de către 
Spyros Kyprianu, ministrul a- 
facerilor externe, Stella Sou- 
lioti, ministrul justiției, și An
tis Soteriades, înaltul comisar 
cipriot la Londra.

După cum informează agen
ția France Presse, această ho- 
tărire a fost luată la întrunirea 
de miercuri seara a Cabinetu
lui cipriot, în cursul căreia s-a 
discutat atitudinea guvernului 
britanic față de problema ci-

priotă. Potrivit agenției, hotă-. 
rîrea lui Makarios nu a provo
cat surprize, observatorii vă- 
zînd în ea o acțiune de protest 
a guvernului cipriot împotriva 
termenilor în care a fost redac
tat comunicatul comun dat pu
blicității la Londra, după între
vederea dintre primii miniștri 
ai Marii Britanii și Turciei.

Un alt motiv pentru care 
președintele Ciprului a refuzat 
să participe la conferința de 
la Londra este legat de sosirea 
iminentă la Nicosia a media
torului O-N.U. în Cipru, Saka- 
ri Tuomioja, cu care va avea 
o serie de întrevederi. După 
cum a declarat Makarios, el 
va discuta cu mediatorul 
O.N.U. propunerea americană 
cu privire la numirea unui ad
junct al mediatorului O.N.U. 
în Cipru. Makarios a precizat 
că numirea unui adjunct al 
mediatorului O.N.U. „include 
pericolul amestecului în pro
blema cipriotă a unor cercuri 
din afara O.N.U."

5TOCKHOLM. — La „Săp- 
nîna păcii din regiunea Mă- 
Baltice", care va avea loc 

tre 5 și 12 iulie la Rostock 
i.D. Germană), vor participa 
oroximativ 1 000 de reprezen- 
tnți ai tineretului din Suedia, 
i vor lua parte la manifes- 
ațiile culturale și sportive or- 
anizate cu acest prilej.I

n atelierele de croitorie 
engleze se folosește o 
metodă originală de a 

lua măsură clienților. In loc 
ca măsurile să fie luate cu 
metrul obișnuit, clientului i 
se aplică tehnica fotometrică, 
similară celei care slujește la 
trasarea curbelor de nivel pe 
hărțile geografice. Clientul 
este fotografiat de două apa
rate fotografice, care, lucrînc 
la niveluri diferite, produc < 
serie de clișee, pe fiecare apă 
rînd conturul precis al corpu 
lui la diferite niveluri: talii 
șoldurile etc. Măsurile lua* 
prin această metodă sînt mu 
mai exacte.

rezervare
locurilora
trenuriin

încheierea tratativelor

indonezianosovietice

de

DJAKARTA. — La Djakar
ta, cu prilejul vizitei în Re
publica Indonezia a unei de
legații a Sovietului Suprem al 
U.R-S.S-, a foct dată publicită
ții o declarație indoneziano- 
sovietică.

La tratativele care au avut 
loc, din partea indoneziană 
au participat președintele Su
karno și alți membri ai Prezi
diului guvernului Republicii 
Indonezia, iar din partea so
vietică A. L Mikoian, prim- 
vicepreședinte ai Consiliului

ALGER. — Mohamdi al Said, 
vicepreședinta al Algeriei și con
ducătorul Comitetului pentru pro
movarea culturii arabe, a declarat 
la 1 tobe că. Incepind cu anul de 
învățămînt 1964—1965, In școlile 
elementare din Algeria cursurile 
de istorie, geografie, și matematici 
vor fi predate în limba arabă. A- 
ceastâ acțiune, a spus Mohamdi al 
Said, va contribui la consolidarea 
conștiinței naționale în rindurile 
tineretului algerian.

Acțiune de protest 
a studenților 
din Nicaragua

50MANAGUA. — Aproximativ 
de studenți nicaraguaioni au ocu
pat miercuri clădirea Universității 
din localitatea Leon în semn de 
protest împotriva deținerii în în
chisoare a lui Carlos Fonseca Ama
dor, conducător al luptei patrioți- 
lor din provincia respectivă. Stu
denții au cerut punerea în liberta
te a lui Carlos Fonseca Amador.

SAINT AUGUSTINE. — 
Martin Luther King, lider al 
populației de culoare din Sta
tele Unite, a declarat în ca

de Miniștri al U.R.S.Si 
membrii delegației.

Tratativele s-au desfăt 
cu succes și într-o atm<& 
de strînsă prietenie. S-£- 
lizat o unitate de păreiU- 
pra diferitelor probleme®-; 
ritoare la domeniile po'Și 
economic.

Plecînd din Djakartale- 
gația Sovietului Supr< al 
U.R.S.S. a sosit, în ace zi» 
la Rangoon, la invita gu
vernului Uniunii Birrn

drul unei conferințe tresă, 
organizată la Saint MStine 
(statul Florida), că arsarii 
politicii segregaționispr or
ganiza în următoarelle . ac
țiuni de masă în rrmulte 
orașe din statele • sudul 
S.U.A., unde se mai ’actică 
in prezent politica nlă. El 
a precizat că se va e cpel 
la oamenii de afacedin a- 
ceste state să punăn apli
care în mod voluntpreve
derile legii cu priviri drep
turile civile aprobatle Con
gresul american. Dadupă o 
perioadă de cîteva i nu se 
vor pune în aplicar(revede
rile acestei legi, polația de 
culoare și ceilalți nilitanți 
pentru drepturi civ vor în
treprinde acțiuni e stradă 
pentru a determindPlicarea 
ei. Martin LutheKing a 
menționat orașeleMontgo- 
mery, Tuscaloosa,Gadsden, 
Birmingham și SeU — toa
te situate în statul Alabama 
— unde continuă se prac
tice în prezent ditiminarea, 
declarînd că manijtările an-

BL LGARIA. \ edere din munții Rodope

PARIS 2 (Agerpres). — Pre
mierul turc Ismet Inonu a de
clarat într-o conferință de 
presă că l-a solicitat pe pre
ședintele de Gaulle „să se in
tereseze cît mai îndeaproape 
de diferitele aspecte ale con
flictului în Cipru și să folo
sească autoritatea sa pentru a 
se ajunge la o soluționare". 
El a adăugat însă că nu este 
vorba de o cerere formală de 
mediere.

La întrebarea unui ziarist 
dacă partea franceză a pre
zentat un plan, Inonu a răs
puns : „Generalul de Gaulle 
n-a prezentat nici un plan și 
n-a făcut încă nici un fel 
propuneri categorice".

Premierul turc a sugerat 
statul independent cipriot 
devină o federație ale 
drepturi să fie stabilite 
clauze speciale.

Răspunzînd altei întrebări, 
el a amintit că statul cipriot 
a fost creat excluzîndu-se atît 
unirea cu Grecia, cît și îm
părțirea insulei, adică alipirea 
unei părți a Ciprului la Tur
cia.

Șeful guvernului turc a de
clarat că nu a fost stabilită 
nici o întîlnire a sa cu primul 
ministru al Greciei.

de

ca 
să 

cărei 
prin

tisgregațion.ste cere
loc in ultimi timp i» aceste 
orae ar putea fi reeditate ia 
zilee ce urmează.

DLLAS. — .’c*
Bi oxi, care a cozdus proces — 1; 
JaclRuby. a declarat d 
poat trimite pe acesta Ti sp.ta 
cumrer evocași lui. firi aprecat- 
rea iui juriu. Dr Georce Cast- 
ner.uperintendentu! spitarulu; c* 
stat pentru deiicvențîi bolnav, 
mini, a declarat, de asemene * 
că by nu. poate fi admis la spi
tal ă aprobarea juriului. Api- 
laresusține că Ruby are nevo.e 
de tament medical intr-o clin:că 
de Mi mintale, dar se opune 
conxării ținui juriu.

es»e foarte satisfăcut de rezultatele 
ăîeL El a subliniat că optimis- 
d oei-egzuei sovietice în legâtu- 
az perspectivele de progres In 

sterpi! sorieto-ertg'.ez este hn- 
pirttsz* Teîra totul de firmele en- 
g.exe.

Deleșaba sovietied a vizitat An- 
.*s izvifatia cosană a cante- 

rejor de comerț din Londra și Bir- 
sr.-rgbax-

Declarația președintelui 
Mexicului

ncheierea vizitei 
'legației sovietice 

în Anglia

LORA. — Lui nd cuvlntul( ---- ------------- ---------- ia
Lom în cadrul unei conferințe 
de iă, organizată cu prilejul 
închii vizitei de 10 zile a dele- 
gați’.o mei dale sovietice In An
glia,. V. Nesterov, președintele 
Prezlui Camerei unionale de 
coir a U.R.S.S., a declarat că

CIUDAD DE MEXICO, 
în urma anei rwtrerederi 
rufa cs președintele 
Adolfo Lopez Mateos. minis
tru afacerilor externe al Me
xicului, Jose Gorostiza. a de
clarat că guvernul mexican 
nu va renunța la promovarea 
in continuare a principiilor 
neintervenției și autodetermi
nării, precum și a posibilității 
rezolvării pașnice a tuturor 
divergențelor internaționale. 
„Politica noastră externă — a 
spus Gorostiza — nu este un 
produs al improvizației, ci re
prezintă o doctrină temeinic

a-
țării.

elaborată, care a fost menți
nută in întreaga noastră isto
rie'.

După cum transmite agen
ția Prensa Latina, aceste de
clarații sînt considerate la 
Ciudad de Mexico ca o reafir
mare a politicii dusă de gu
vernul mexican față de Cuba 
in momentul in care s-a anun
țat convocarea, pentru 21 iu
lie. a unei conferințe a miniș
trilor afacerilor externe din 
țările membre ale Organiza
ției Statelor Americane, pen
tru a fi luată in discuție even
tualitatea adoptării unor noi 
măsuri represive împotriva 
Cubei.

Arabiei de Sud. Această con
ferință,,a spus el, trebuie a- 
pceciată ca o nouă manevră 
pentru menținerea dominației 
asupra popoarelor din aceas
tă regiune, discuțiile și hotărî- 
rile acestei conferințe fiind 
contrare rezoluțiilor O.N.U.

Baabad se va întîlni cu se
cretarul general al Ligii Ara
be. pentru a discuta o serie de 
probleme legate de conferin
ța de la Londra cu privire la 
Arabia de sud.

Robert Kennedy 
s-a reîntors la New York

CAIRO. — Omar Baabad. 
liderul partidului Congresul 
național din Hadcamau*. (par- 
:ea de es: a protectorarului 
englez Aden), a sosit la Cairo, 
după o vizită la Londra. în
tr-o declarație făcută la sosi
re, el s-a referit la actuala 
conferință de la Londra cu 
privire ia viitorul Federației

NEW YORK. — Robert Kennedy, 
ministrul justiției al S.U.A., a so
sit miercuri seara la New York, 
după o vizită făcută în R. 
mapă și R. P. Polonă.

F. Ger-

MADRID. — Rafael 
villas, șeful Statului 
Central al armatei spaniole, a 
plecat la 2 iulie intr-o vizită 
la New York, unde va avea 
întrevederi cu oficialități din 
Ministerul Apărării al S.U.A.

Caua- 
Major
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