
Masini-unelte

cu performanțe

tehnice superioare
rogresele realizate în toate ramurile economiei națio
nale sînt strlns legate de dezvoltarea industriei con
structoare de mașini. în cadrul acesteia, subramura ma- 
șini-unelte are un rol determinant. Ea este chemată să 
asigure introducerea progresului tehnic în toate sectoa
rele de activitate, să dea tonul în promovarea tehnicii 
celei mai moderne în producție.

Dezbaterea cifrelor de plan pe anul 1965 în această subramură a 
scos în evidență succesele deosebite obținute în înzestrarea econo
miei cu o gamă variată de mașini unelte, a conturat principalele di
recții de dezvoltare a acesteia în lumina sarcinilor ce-i revin pe anul 
viitor.

In legătură cu principalele probleme care au constituit obiectivul 
dezbaterii cifrelor de plan în această subramură, am avut o convor
bire cu tovarășul ing. Alexandru MĂRGĂRITESCU, director tehnic 
al direcției mașini unelte din M.I.C.M.

— Fremiza principală în 
pregătirea producției anului 
viitor o constituie îndeplini
rea ritmică a sarcinilor de 
plan pe acest an. Cum se 
prezintă din acest punct de 
vedere întreprinderile cons
tructoare de mașini unelte ?

— Elementul pozitiv, la data 
dezbaterii cifrelor de plan, îl 
constituie faptul că toate între
prinderile noastre s-au prezentat 
cu planul realizat și depășit la 
toți indicatorii. Aceasta a per
mis ca pe ansamblul direcției 
noastre planul producției globa
le pe 8 luni să 
fie îndeplinit în 
proporție 
102,3 la 
Cea mai 
parte din sporul 
de producție s-a 
realizat pe sea
ma creșterii pro
ductivității mun
cii. Acest indica
tor a înregistrat, 
ii primele 8 luni, 
o creștere de 8,6 
la sută față de aceeași perioadă 
a anttlui trecut.

în anul 1964, prin asimilarea 
și realizarea unor noi produse, 
gama de mașini unelte s-a îmbo
gățit cu noi tipuri de strunguri, 
mașini de frezat, mașini de gău
rit etc. Dintre acestea jpențio- 
năm prototipurile strungurilor 
revolver SRO-40, SRO-25, SRU- 
40, SRU-25, înzestrate cu cupla
je electromagnetice, care permit 
preselectări de turații și avan
suri, strungul cu comandă pro
gram SN-400 (cu înregistrarea 
programului, pe bandă de mag
netofon) care permite realizarea 
unei creșteri a productivității 
muncii de 2—3 ori față de 
strungurile universale, strungul 
Carusel SC 2500 mm, mașina de 
alezat și frezat cu diametrul 
broșei de 95 mm, 4 noi tipuri de 
mașini pentru prelucrarea lem
nului și noi tipuri de mașini tex
tile (războiul de țesut mătase, 
mașina de filat cu inele) și al
tele.

de 
sută, 
mare Dezbaterea

cifrelor de plan
pe anul

tizarea lor s-a ținut cont de po
sibilitățile întreprinderilor noa
stre, de baza lor tehnica, de noi
le capacități de producție, ce 
vor fi puse în funcțiune, așa 
îneît putem afirma din capul lo
cului că sarcinile încredințate 
pentru anul viitor întreprinderi
lor noastre, cu toată creșterea 
pe care o înregistrează față de 
acest an, sînt pe deplin realiza
bile.

Dezbaterea cifrelor pe 1965 a 
cuprins pe întreaga subramură o 
sferă larga de probleme. Tn toa
te întreprinderile au existat însă 
cîteva probleme comune pe care 

le-aș grupa ast
fel: D Ridicarea 
nivelului tehnic 
il producției și 
îmbunătățirea, pe 
această bază, a 
calității produse
lor ; 2) Studie
rea și valorifica
rea cit mai com
pletă a rezerve
lor interne de 
creștere a pro
ductivității mun-
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cii ; 3) Asigurarea economicității 
fabricației prin stabilirea unor 
măsuri eficiente pentru încadra
rea în costul cheltuielilor pe 
1 000 lei producție marfă.

Aceste probleme au fost su
puse unei examinări atente în 
fiecare întreprindere — pe baza 
căreia s-au făcut numeroase pro
puneri prețioase, s-au stabilit 
măsuri tehnico-organizatorice 
menite să asigure rezolvarea lor 
cu succes.

— Vorbiți-ne despre cîte- 
ca din principalele măsuri 
reieșite cu ocazia dezbaterii 
și care stau acum în atenția 
întreprinderilor, a direcției 
mașini unelte.

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

tineretului

La unul dintre războaiele de 
țesut pînză pentru rochii și 
huse de mobilă, din secția a 
lll-a a Întreprinderii „Țesă- 
toriile reunite'-București,
lucrează și tînăra Aurica 
Grigore. Ea este evidențiată 
luna de luna de la începu
tul anului, pentru calitatea 
superioara a pînzei și pen
tru depășirile de plan lu
nare, care ajung, în medie 

la 6 la sută.

IN AMFITEATRE
1 octombrie 1964. A început noul an universitar. Porțile facultăților 

s-au deschis larg, martore revărsării tinereții, entuziasmului — atri
bute statornice ale studențimii patriei. Ca în fiecare an, amfiteatrele 
Și sălile de cursuri i-au întîmpinat în haine noi, laboratoarele cu o ’ • ., cu numeroase 

viață, tot mai 
viitorilor spe-

zestre mai bogată în aparatură modernă, bibliotecile 
noutăți științifice și literare — condiții de studii, de 
bune, dovada grijii statului nostru pentru formarea 
cialiști.

„An universitar 1964—1965, bine ai venit". Urarea
in toate cele 47 institute de învățămînt superior din cele 15 orașe, 
centre universitare.

a răsunat ieri
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— V-am ruga să ne vorbiți 
în continuare, despre princi
palele obiective care s-au 
desprins pentru această sub- 

^ramwră cu ocazia dezbaterii 
cifrelor de plan pe 1965.

— Sarcinile de plan reparti
zate pentru 1965 întreprinderilor 
din subramura mașini unelte 
marchează o creștere de 9,7 Ia 
sută față de acest an. în repar-

— O serie de uzine — I.M.U.A.- 
București, „Strungul“-Arad, „în
frățirea" Oradea, I.M.-Roman, 
„Unirea" — Cluj etc. au de asi
milat în anul 1965 noi tipuri de 
mașini. în total, vor fi trecute în 
fabricația de serie 15 tipuri de 
mașini.

Asimilarea la un înalt nivel 
tehnic a acestor produse a con
stituit obiectul unei largi dezba
teri. Pe baza propunerilor reie
șite s-au stabilit măsuri care pre
văd îmbunătățirea bazei de ma
terii prime, punerea la dispoziția 
uzinelor a unor proiecte de înalt

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

La Politehnica bucureșteană 
— cel mai mare institut 
tehnic din țară — sărbă

toarea începerii cursurilor a fost 
deopotrivă de emoționantă pentru 
cei 2 200 de tineri, care și-au 
inaugurat astăzi studenția, ca și 
pentru colegii lor, care au pășit 
pc o treaptă mai sus în dobîndi- 
rea specialității. Drumul spre 
. marele amfiteatru", unde a avut 
loc festivitatea, imagina o adevă
rată „cetate a științei", pe care 
cei peste 15 000 de studenți ai 
institutului sînt chemați s-o cu
cerească. Primiți de profesori și 
de colegii mai' mari, cei mai ti
neri studenți au străbătut cu emo
ție „tunelul bobocilor", unde au 
luat cunoștință de cele dintîi 
„legi" ale studenției exprimate 
fie printr-un desen plin de haz, 
fie printr-un proverb bine cunos
cut

Pe chipurile lor se putea citi 
botărîrea de a și le însuși și tra
duce într-o muncă continuă, per
severentă, rodnică. Au exprima
t-o direct, prin cuvinte însuflețite, 
cu prilejul adunării festive, stu
denții Nicolae Cristei, care a in
trat în facultate cu media 10, $i 
Dobre Costin din anul IV.

La această sărbătoare, studen
ții politehnicii au avut numeroși 

— pe tovarășii Marin 
secretar al Comitetului o- 

rășenesc de partid București, to
varășul Octavian Nistor, secretar 
al C. C. al U.T.M., conducători 
ai unor ministere și ai unor mari 
întreprinderi din Capitală, acade
micieni, profesori. îndemnul ce 
h s-a adresat de a nu precupeți 
nici un efort pentru a-și însuși 
temeinice cunoștințe, o înaltă ca
lificare, — îi va călăuzi în întrea
ga activitate.

Universitatea bucureșteană în 
prima zi a anului 101. 
Studenții și profesorii celor 

12 facultăți și-au dat întîlnire în 
aula Facultății de științe juridi
ce. în mijlocul lor au sosit to
varășii Jean Livescu, adjunct al 
ministrului Invățămîntului, Elena 
Poparad, secretar al C.C. al 
U.T.M., conducători ai unor in
stituții centrale, cadre didactice. 
Se dă citire scrisorii de salut a- 
dresată întregii studențimi de 
către acad. Ștefan Bălan, minis
trul Învățămîntului.

A luat apoi euvîntul acad. Gh. 
Mihoc, rectorul universității. „Nu 
uitați — a spus vorbitorul, adre- 
sîndu-se studenților — succesele 
voastre depind înainte de orice 
de modul cum veți ști să vă în
sușiți creator cunoștințele căpăta
te la cursuri și seminarii, în labo
ratoare și biblioteci; succesele

CRONICA
ACTUALITĂȚII

Noi procedee
în construcții

Fruntași in munca

Muncitor

Vineri 2 octombrie 1964

Imagine nocturnă a Fabricii de 
acid sulfuric de Ia Combinatul 
de îngrășăminte chimice-Tur- 

nu Măgurele,

WW111"

Recepție cu prilejul 
aniversării

proclamării R. P. Chineze
Ambasadorul R. P. Chineze 

la București, LiuTan, a oferit 
joi după-amiază în saloanele 
ambasadei o recepție cu pri
lejul celei de-a XV-a aniver
sări a proclamării Republicii 
Populare Chineze.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, 'Ale
xandru Moghioroș, Alexandru

■

GALAȚI (de la coresponden
tul nostru). — Constructorii brăi- 
leni au obținut rezultate bune în 
folosirea unor procedee înaintate 
de lucru de mare randament așa 
cum sînt mecanizarea lucrărilor 
de săpături și de preparare a be- 
toanelor, extinderea prefabricării 
treptelor și contratreptelor de la 
casa scărilor, a cofrajelor demon- 
tabile. Aplicarea acestor procedee 
a dus la obținerea unor impor
tante succese pe linia scurtării 
termenelor de execuție a blocu
rilor de locuințe. Astfel, colecti
vul de muncă al grupului nr. 2 
de șantiere construcții-montaje 
Brăila a reușit ca într-o perioadă 
scurtă să înalțe, la întretăierea 
străzii Școlilor cu Bulevardul 
Karl Marx, 316 noi apartamente, 
o școală cu 24 săli de clasă, pre
cum și un nou și modern cine
matograf. De asemenea, o altă 
unitate constructoare din orașul 
Brăila, ISCM, a construit și dat 
în folosință pe strada Galați alte 
260 noi apartamente.

De la începutul anului și pînă 
în prezent, constructorii de locu
ințe din orașul Brăila, au termi
nat și dat astfel în folosință a- 
proape 580 apartamente urmînd 
ca pînă la sfîrșitul acestui an alte ' 
400 de apartamente să fie puse 
la dispoziția oamenilor muncii.

Succese ale
• CRAIOVA. — Printre me

todele avansate pe care petroliș
tii din cadrul Trustului de foraj 
Tg. Jiu le aplică în producție, 
un rol important îl are forajul cu 
turbina. Față de prevederile pla
nului ei au extins această metodă 
cu 1,4 la sută, reușind să sape

1Gtââ IIBîrlădeanu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Mihai Dalea, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai 
C.C. al ai Consiliului
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții 
centrale și organizații ob
ștești, oameni de știință, artă 
și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acredi
tați în R, P. Romînă și alți 
membri ai Corpului diploma
tic.

Pianistul Li Min-cean,; lau
reat al primului Concurs in
ternațional ,,George Enescu", 
a interpretat piese de compo
zitori chinezi, romîni și din 
muzica universală.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

| pagina a III-a; |
A. 
îndemn

(Continuare în pag. a IV-a)

pentru

schimbul
de mîine

(Agerpres)

S. IEȘEANU

y.zze.e cxurteoLni al Lnivenitârii centenare a fost 
tivi tați tradiționale: deschiderea

patriotică
Tinerii din Lupeni 

dedică multe ore în
tineririi orașului lor. 
Acum, la capătul ce
lor opt luni de acti
vitate, să evidențiem 
și rezultatele : 9 200
de arbori și arbuști 
plantați în spațiile 
verzi, 86 000 m p de

zone verzi îngrijite, 
contribuție Ia extinde
rea iluminatului pu
blic pe o distantă de 
870 m 1. Sute de tineri 
ar putea fi evîdențiați. 
Am ales doar câteva 
nume : Lorincz Emil, 
Gâl Francisc, .Andrei 
Vintila. Precup Aneta, 
Mârton Magda, Max-

tonaj Ioana, 
rînmnița și alții.

Pe piepturile multor 
tineri din Lupeni a 
fost prinsa ca un sim
bol al prețuirii insigna 
de fruntaș în munca 
patriotică.

I. CHIR AȘ 
corespondent 

voluntar

a cita oaza r ~ al unei ies- 
rersztar.

Foto : N. STE LORI AN

MARII ADUNARI NAȚIONALE
neasa, membrii delegației au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, Gri
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, P. Con- 
stantinescu-Iași, membru al 
Consiliului de Stat, acad. Șt. S. 
Nicolau și Anton Moisescu, 
vicepreședinți al M.A.N., Du
mitru Simulescu și Alex. Sen- 
covici, miniștri, Mircea Mali- 
ța, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, deputați al 
M.A.N.

Au fost prezenți reprezen
tanți ai Ambasadei Franței 
la București.

(Agerpres)
Citiți tn pag. a IV-a : 

Declarația președintelui 
Marii Adunări Naționale, 
Șteian Voitec, Ia Radio

difuziunea franceză

Delegația Marii Adunări 
Naționale, condusă de Ștefan 
Voi tec, președintele M.A.N., 
care la invitația Adunării Na
ționale Franceze, a făcut o 
vizită în Franța, s-a înapoiat 
joi seară în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
deputății Roman Moldovan, 
membru al Consiliului de 
Stat, Ion Pas, vicepreședinte 
al Comitetului de conducere a 
grupului romîn al Uniunii in
terparlamentare, Gheorghe 
Vasilichi, membru în Comisia 
economico-financiară, Teodor 
Marinescu, secretarul Comi
siei de politică externă, acad. 
Grigore Benetato, vicepreșe
dinte al Comisiei de sănătate 
și prevederi sociale, C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu, membru 
în Comisia juridică.

La sosire, pe aeroportul Bă-

Ancheta ,,Scînteii tineretului4*
TG. MUREȘ (de la cores

pondentul nostru). — în G.A.C. 
din raionul Ciuc însămînțarea 
culturilor de toamnă se desfă
șoară în ritm intens. Viteza de 
lucru este, de la o zi la alta, 
mai mare. Au fost deja 
însămînțate 2 512 hectare cu 
secară și aproape 1250 hec
tare cu grîu. Suprafețele 
cele mai întinse au fost se
mănate în G.A.C. din co
munele Zigodin, Mihăileni, 
Gîrciu, Frumoasa și Plăieșii de 
Jos. în unele unități s-a depă
șit 50 la sută din suprafața 
planificată. Pentru a se reali
za în continuare o viteză spo
rită de lucru este necesar ca

unitățile agricole din raionul 
Ciuc să acorde o mai mare 
atenție pregătirii terenului. 
Suprafața pregătită pînă acum 
devansează pe cea însămînța- 
tă cu numai 1300 de hectare.

de radiodifuziune

petroliștilor
cu turbina 77,5 la sută din to
talul metrilor forați. Prin o mai 
bună organizare a muncii, prin 
întreținerea și folosirea judicioa
să a utilajului timpul de mane
vrare s-a redus cu circa 2 la sută 
față de realizările anului trecut.

Tehnicienii și inginerii din tele
comunicații au dat recent în func
țiune stafiile de radiodifuziune pe 
unde ultrascurte de la Cluj și 
Constanfa, care deservesc și locali
tățile din împrejurimi. In acest fel 
pot fi ascultate în aceste regiuni 
programele I și II ale studiourilor 
centrale.

Tot în cursul acestui an au fost 
date în exploatare stațiile de radio
difuziune pe unde medii de la 
Tîrgu-Mureș (202 m lungime de 
undă) și Oradea (267 m lungime de 
undă). Ele transmit programul îl 
central.

(Agerpres)

MUNCA •
ra poate un scuar 
cu câțiva 
subțiri, sau 
erau numai
trepte de piatră, sau 
o sala de spectacol 
după terminarea 

filmului. Nu-mi mai amintesc 
bine unde a avut loc discuția — 
și- nu înțeleg de ce: doar nu s-a 
întîmplat de mult, ci în toamna 
aceasta. într-o după-amiază de
septembrie. N-am ratat ce e mai 
important: în primul rind pe par
ticipant, tineri care lucrează la 
Combinatul de cauciuc de la 
Onești, și în al doilea rînd — 
cuvintele lor. O discuție despre 
perspectivele tinereții și despre 
dragoste, în strălucitorul Onești, 
orașul în care — particularitate 
ciudată — bubuitul tunetului, în 
timpul ploilor de vară, se aude 
repetat , și prelung, ca nicăieri în 
altă așezare dintre munți- Orașul 
în care, asemenea tunetului din 
timpul ploilor de vară, glasul ti
nereții se aude repetat și prelung, 
fără sfîrșit

, Ce v-ați dori mai mult și mai 
mult în viață ?* a întrebat ci-

copaci 
poate 
niște

DRAGOSTE • IDEALURI
neva. Și m-am grăbit să notez 
râsponwrile:

LUPAȘCU CORNELIU (ope- 
rator chimist): Aș crea fă cn 
simț de răspundere și spirit de 
inițiativă. Și neapărat o cdzțâ

POROȘNICU IOAN (lăcătuș 
cizar.gre : ce faci totuși ca
tâ p-: rcAiza tot ce dorești ?

LVPAȘCU : Sînt elev la seral 
ft Saarr «i învăț bine. In afară 
de attee fac eforturi să duc in-

pe care o urmez acum șl care 
îmi ca ajuta să dau examen la 
universitate. îmi place- mai ales 
limba romînă și studiez cu aten
ție cărțile de filozofie' marxist-le- 
ninistă.

GRIGORÂȘ MIHAI (opera
tor) : Eu aș vrea ' să-mi cumpăr 
un turism (Fiat 600). -Vreau să 
vizitez toate regiunile țării. Sînt 
salariat și eu și soția, așa.că- am 
să încerc ca în următorii trei ani

EXIGENȚELE
ANILOR TINERI

de fier. Posibilități materide am 
destule, dar n-am realizat încă 
atit cit puteam. Pentru a-mi atin
ge scopurile fac tot ce e posi
bil. Dar dacă intervin unde lu
cruri din afară, îmi cam schimb 
intențiile. De fapt, îmi lipsește 
perseverența.

totdeauna la capăt ce mi-am 
propur.

POROȘNICU : Și eu învăț la 
vroi. In viața mea doresc să fac 
parte din personalul ținui tribu
nei să ocup aici una din trei 
funcții: președinte, procuror sau 
avocat. Consider ca posibilitate 
de realizare școala medie serală

să-mi realizez această 
De altfel, am obținut 
cam tot ce mi-am dorit: aproape 
toate lucrurile necesare unei fa
milii. Mă gîndesc să-mi iau car
net de conducere auto și, apoi, să 
studiez amănunțit bogățiile și 
frumusețile patriei.

dorință, 
pînă azi

POPA GHEORGHE (electri
cian) : Dorința mea cea mai ma
re este să pot acumula din cu
noștințele de electricitate tot ce 
poate învăța un om.

Cineva observă că despre visu
rile lor de viitor nu au vorbit pî
nă atunci decît bărbați. Cuvinte
le tehnicianei chimiste Gabor 
Elena, pe care le-am auzit apoi, 
mi-au atras cu deosebire atenția. 
De ce ? Pentru că tovarășa Ga
bor, înfățișîndu-și năzuințele, a 
vorbit fără să-și dea seama, mai 
puțin despre ea și mai mult des
pre altcineva (să fie vorba de 
dragoste ?).

GABOR ELENA: Dorința 
mea cea mai mare este ca soțul 
meu să-și completeze studiile, să- 
și termine școala medie, iar apoi, 
împreună cu mine, să meargă la 
facultate. Mai vreau să existe în
totdeauna, ca azi, înțelegere și 
armonie în familie, pentru ca să 
ne putem crește și educa copilul 
așa cum trebuie. Condiții am, 
foarte bune. Am terminat școala 
medie, ne-am înjghebat o 
familie. în apartamentul meu 
mai lipsesc doar puține lucruri. 
Dar principalul este că mi-am 
convins soțul să se înscrie în

FLORIN MUGUR
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Cu acad. G. Oprescu 

despre:
— Cititorii noștri au putut 

urmări de-a lungul unui ciclu 
de convorbiri evoluția peisa
jului în plastica romînă. In ul
tima convorbire propuneați să 
urmărim „Portretul".

— Da, și aceasta pentru că 
vizitatorul unui muzeu de artă 
— cum ar fi, de pildă, Muzeul 
de Artă al R.P.R., care cuprin
de tot ce este mai important 
în arta noastră laică, ~ va a- 
vea neted impresia că genu
rile cele mai iubite de artiști 
(poate și fiindcă erau mai 
ușor înțelese de public și îl 
impresionau mai profund) au 
fost peisajul și portretul. Lor 
li se va adăuga, în ultimele 
decenii ale sec. al XlX-lea și 
în prima jumătate a sec. al 
XX-lea, cantitativ vorbind, na
tura moartă.

Portretul, chiar față de pei
saj, ocupă un loc mai impor
tant, atât în preocupările ar
tiștilor, cit și în preferințele 
publicului și ale solicitanților.

Arta noastră este foarte ve
che. De mai multe secole s-a 
pictat în Țările Romîne. Spre 
deosebire de peisaj, însă, care 
s-a pictat numai în timpurile 
moderne, portretul datează din 
vremuri vechi și va fi întâlnit 
în arta noastră tradițională, 
mai ales în cea bisericească, 
va avea deci întâietate de vîr- 
stă, față de toate celelalte ge
nuri ale picturii.

Mai întâi, să menționăm un 
lucru puțin surprinzător pen
tru neinițiați: printre scenele 
religioase de pe zidurile — mai 
ales cele interioare — ale bi
sericilor, s-au pictat și por
trete, desigur într-o formă 
deosebită față de cea a por

tretului de azi. (La aceasta 
trebuie să adăugăm încă o 
observație de mare importanță 
și anume: privind o parte din 
imaginile cu sfinți de pe pe
reții interiori și uneori — ca 
în Moldova de nord — chiar 
de pe cei exteriori, avem im
presia că ne aflăm în fața unor 
personaje luate după natură). 
Dar nicăieri acest fenomen 
nu e mai vizibil ca în Agapia, 
lui Grigorescu. Bineînțeles că 
în primele secole de artă reli
gioasă acest fenomen este a- 
proape inexistent. Ar fi fost 
un „sacrilegiu'1 ca printre ima
ginile sfinte să se amestece 
cele ale personajelor care il 
înconjurau pe artist. Mai târ
ziu insă lucrul acesta s-a prac
ticat. în secolul al XVII-lea in 
chip evident apar chiar unele 
imagini portrete ale unui pic
tor cunoscut atunci, Pîrvu 
Mutu. La Agapia este însă 
vorba de altceva. Este limpede 
că unele din imaginile celor 
reprezentați au fost copiate 
din persoanele anturajului în 
care se găsea pictorul.

Dar nu de aceste portrete 
ipotetice — avînd desigur im
portanța lor în evoluția ade
văratului portret — ne vom 
ocupa. Și aceasta pentru că 
există în arta noastră veche 
portrete veritabile. Sînt portre
tele ctitorilor — voevozi, bo
ieri, donatori. Ele sint repre
zentate în pronaos (partea de 
la intrare). Cel mai vechi e- 
xemplar pe care îl cunoaștem 
aparține fondatorului bisericii 
Sf. Nicolae domnesc, de la 
Curtea de Argeș, și datează 
din a doua jumătate a sec. al 
XIV-lea. începînd de atunci, 

mai în fiecare fundație dom
nească sau boierească, va apa
re și portretul ctitorului, pros
ternat în fața unui personaj di
vin și foarte adesea purtând 
în mîini reproducerea absolut 
exactă uneori a monumentu
lui însuși. In curînd, pe lingă 
donatori, vor apare soțiile a- 
cestora, copiii, băieți și fete, 
orînduiți după virstă. Acest 
procedeu se va complica in
tr-atât încît în sec. al XVII-lea, 
la Băjești (Mușcel), în cti
toria marelui boier Mareș 
Băjescu, vom întâlni nu numai 
familia propriu-zisă a aces
tuia, ci și nurorile, ginerii, așa 
încît pronaosul va fi îmbrăcat 
aproape de jur împrejur cu 
bărbați și femei în somptuoase 
costume dc curte, care sint un 

fidel document cu privire la 
modelele vestimentare purtate 
în societatea boierilor.

Cu timpul însă, condițiile e- 
conomice se modifică. Orașele 
se îmbogățesc, apar în ele 
breslele, meseriași și negu
stori, care vor deveni din ce 
în ce mai mult posesori ai 
unor bogate mijloace mate
riale. Boierii înșiși, unii din 
ei chiar descendenți ai u- 
nor mari familii boierești, să
răcesc și se înrudesc cu oameni 
nu de neam boieresc, dar 
care le readuc bogăția. Ast
fel vom asista la nevoia a- 
cestei noi pături sociale de a 
se impune atenției. Reprezen
tanții ei de seamă vor începe 
să clădească biserici. Bineîn
țeles că și în acest caz ctito
rul va fi mîndru să-și vadă 
imaginea pe pereții construc
ției, așa cum făcuseră- mai îna
inte domnitorul și boierii 
mari. Acest fenomen se întim- 

plă cam pe vremea domniei 
fanariote. Ultima donație voe- 
vodească este cea de la Văcă
rești a Mavrocordaților.

Evoluția portretului de acest 
tip va continua. Vor începe 
chiar țăranii (aceștia mai ales 
în grup) și preoții de sat să 
zidească biserici. De remarcat, 
și ei sînt tot atît de doritori 
să-și vadă portretul în lăcașul 
ctitorit. Aici, mai ales cînd e 
vorba de sătenii care au con
tribuit mai mulți la înălțarea 
unei zidiri, vor apărea mai 
multe personaje. Există bise
rici în care vom întâlni în 
costumele lor pitorești 15—20 
de țărani. Cu aceste transfor
mări însă, portretele vor lua 
din ce în ce mai mult carac
terul unor produse de artă 

populară, devenind rodul unor 
simpli zugravi. ■ Consemnăm 
astfel sfîrșitul portretului în 
arta religioasă. Cu ultimele 
sale exemplare nc găsim la 
începutul sec. al XlX-lea.

— Desigur, portretul acesta, 
să-l numim religios, deși ter
menul nu e tocmai exact, tre
buia să întrunească anumite 
calități.

— Intr-adevăr, mai ales în 
primele secole, el se cuvine să 
îndeplinească unele caractere, 
care să nu-l facă să se deose
bească de restul picturilor în 
ntijlocul cărora apărea. Fireș
te ar. fi fost socotit ca un pă
cat grav dacă un domnitor sau 
boier ar fi luat locul și înfă
țișarea, ce s-ar fi putut confun
da cu cele ale. unei personali
tăți divine venerabile. Mai în
tâi, să observăm că locul în 
care se găsea portretul nu era 
— decît cu rare excepții — 
locul unde s-ar fi putut picta 

un sfînt. Apoi, felul de a con
cepe un asemenea portret era, 
nu altul, dar nuanțat diferit 
de cel în care apărea un sfînt. 
Este precizat că sfinții pictați 
prezentau adesea mai multă 
libertate în mișcări fiind mai 
aproape de viață, decît perso
najele laice, care, aflîndu-se în 
mijlocul atâtor divinități, vor 
aborda o înfățișare smerită și 
mai puțin naturală. O deose
bire vor forma și costumele 
ctitorului, diferite de cele con
forme canoanelor, și autentice. 
Atitudinea personajelor în
fățișate, a donatorilor, va fi 
smerită, hieratică și chiar u- 
milită. Gesturile lor vor fi a- 
proape inexistente mai la 
toți aceleași, fiindcă totul tre
buie să dea impresia unei fi

ințe copleșite de dorința de a 
cîștiga îndurare sau binecuvin- 
tare. Asemenea portrete de o 
calitate superioară se găsesc 
printre cele de la Mînăstirea 
Episcopală din Argeș, în fun
dațiile lui Matei Basarab și 
Vasile Lupu, Șerban Cantacu- 
zino, Brîncoveanu, Nicolae 
Mavrocordat. In Moldova, în
deosebi în fundațiile lui Ște
fan cel Mare și Petru Rareș, 
și a unora dintre boierii de 
pe vremea acestora, ei înșiși 
ctitori de minăstiri, ca și a 
unor mitropoliți, au rămas 
pînă azi admirabile portrete.

Acest stil al portretului re
ligios se găsește în Țările Ro
mîne, cum spuneam, pînă la 
începutul sec. al XlX-lea. De 
la o vreme însă el nu va mai 
satisface pe cel care își dorește 
portretul, și aceasta în urma 
contactului cu străinătatea 
(cu Polonia, Austria, Ungaria). 
Dorința solicitanților de a-și 

vedea o imagine cit mai real 
reprezentată și cît mai cu meș
teșug, are drept efect venirea 
unor pictori uneori foarte ta- 
lentați, alteori mediocri, din 
Apus. Unii călătoresc doar 
pentru a-și recruta clienți, al
ții se stabilesc pentru un timp 
mai îndelungat sau pentru tot
deauna printre noi, în capi
talele Țărilor Romine. Va fi 
aceasta un îndemn pentru ro- 
mini de a învăța de la ei și 
dobîndi o meserie ce devine 
din ce in ce mai lucrativă. O 
parte din romînli ce se vor 
dedica picturii vor călători ei 
înșiși, apoi, în străinătate, în 
vederea îmbunătățirii mește
șugului.

— Am vrea să ne spuneți, 
tovarășe profesor, dacă dintre 

pictorii de portrete religioase 
s-a păstrat portretul vreunuia?

— In această distribuție de 
imagini omenești concrete de 
pe pereții bisericilor, pictorii 
nu s-au uitat întotdeauna pe 
el înșiși. Fie alături de por
tretele donatorilor, fie la un 
loc mai discret vom descoperi 
și imaginea pictorului. Intre 
alții chiar pe Pîrvu Mutu, de 
care am vorbit mai sus. O a- 
semenea tradiție se va conti
nua cu biserica Hurez a lui 
Brîncoveanu. Aici însă ca și la 
biserica Valea din Muscel cei 
care îndepliniseră voia perso
najului ziditor se vor repre
zenta pe zidul din afară al bi
sericii unde îi întâlnim pînă 
azi. Mai târziu, la Agapia, Ni
colae Grigorescu își va picta 
în interior portretul.

In primele decenii ale sec. al 
XlX-lea vom avea — ca ur
mare a împrejurărilor mai sus 
amintite — unii pictori de por-

Aiitoportret al pictorului Pîrvu Mutu (sec. XVII)

trete băștinași, cum este Dec
ca, la Craiova, și alții străini 
cum sînt Barabaș (talentat pic
tor ungur care șade la 
noi aproape doi ani și rea
lizează portretele unor per
sonaje de elită printre care 
Generalul Kiseleff), sau An
ton Chladek care, ca minia
turist și autor de portrete, e 
cea mai însemnată personali

tate artistică din vreme. Mai 
are meritul ca zugrav de icoa
ne să fie primul maestru al 
lui Grigorescu. Dar despre a- 
devărații creatori de portrete, 
despre pictorii revoluționari 
de la 1848, despre Aman, Gri
gorescu și alți portretiști ce
lebri ai noștri propun să dis
cutam în viitoare convorbiri.

ÎN TOATE
ȚĂRMURILE
Pasul și gestul-fierbinte desprindere — 
In toate țărmurile se vor citi 
Ne sînt rămase-n văzduh cuvintele, 
Primele spuse în zorii de zi.

Portret de inimă înscris în pîine, 
Sîntem, pe -cînd n-au odihnă drame! 
Și este soarele zilei de mîine 
O traiectorie a tinereții.

Schelele trupul zvelt ni-I imită, 
Stelele ochii ni-i oglindesc.
Zarea pe umăr e fericită
Aripă zmulsă spre-un șoim omenesc

Fluviul păstrează setea de mare, 
Sporind emoția cîmpului parcă, 
Și frunza pomilor strălucitoare, 
Cade în toamnă spre rîu ca o barcă.

Căldura tânără din șantiere 
Dczgheață vidul de var rigid: 
Peste prinosul.via de putere 
Ochi, ca o deltă, toate deschid.

VÎRSTÂ 
ÎN SUS
Și vișinul adolescent va da anu-acesta în floare, 
și aerii! se va înălța cu o treaptă mai sus 
și buzele mele — risipă de flăcări și dragoste — 
vor spune cuvinte ce nu au mai spus.

te-am petrecut pînă la capătul zării, 
întîrziată adolescență, 
și aproape că nu-ți mai pot desluși chipul 
printre atîtea petale de vise 
răsărite în drum...
Numai marea, fidelă, îți multiplică ecoul 
Legîndu-I cu glasul meu de acum.
Străvezii încă, de lună, îmi sînt adesea privirile, 
dar căldura se dizolvă, matură, în gînd.

Trăiesc sentimentul luminii 
devenită energie, 
al marinarului tînăr, 
mai ieri abia mus 
îmi rotesc după soare 
vîrsta mea înălțată cu o treaptă mai sus.

ADRIAN PAUNESCU

MARIANA FILIMON

Rîvne citită în forța zării 
Cheamă o boltă, pură. întreagă 
Și arde-n forfotă pe traiectorii 
Sensul vieții care ne leagă.

i

„Dragoste la zero grade

înă nu de mult, ci
bernetica era legată 
de învățămînt doar 
prin aceea că ea 
forma un obiect de 
studiu universitar. 
Iată însă c-ă, de 

curînd, situația s-a schimbat în 
sensul că, în momentul de față, 
cibernetica intervine direct în 
însăși desfășurarea procesului de 
învățămînt.

Cu alte cuvinte, exista situații 
în care aspectul tradițional al 
unei clase este complet schimbat: 
nu se mai întâlnește un profesor 
care stă la tablă și transmite cu
noștințele șale elevilor și nici nu 
mai există familiara tablă neagră... 
în locul tablei întâlnim un panou 
electronic, pe care apar, sub for
mă luminoasă, explicațiile. Elevii 
stau în bănci, dar în locul caiete
lor de notițe au un pupitru cu 
tot felul de fire și butoane. Locul 
profesorului este luat de o ma
șină electronică de comandă, au
toare pe de o parte a semnalelor 
ce apar pe panoul luminos, iar 
pe de altă parte cea care „apre
ciază" răspunsurile date de elevi.

lata cum se desfășoară lecția 
cibemetizată : pe panoul electro
nic — ca pe ecranul unui tele
vizor — apar timp de citeva mi
nute explicații pe care dl^vii le 
privesc cu atenție. După aceea 
în locul explicațiilor pe panou 
apar anumite întrebări, la care 
elevii trebuie să răspundă, apă- 

sînd pe butoanele de pe pupitrul 
care se află pe banca lor. Butoa
nele sînt în legătură cu calcula
torul central, care, după calitatea 
răspunsurilor date de elevi, apre
ciază pregătirea acestora. Trebuie 
precizat că pe panou apar atît în
trebările cît și o serie de răspun
suri, dintre care unul bun și cîte- 
va greșite. Elevul, prin apăsarea 
pe butoane, arată calculatorului 
central care este răspunsul pe 
care el îl consideră corect.

Care este avantajul noului 
sistem de instruire ? Avantajul 
este enorm — în medie reducînd 
timpul de instruire cu mai mult 
de o treime.

Explicația acestui fapt este 
simplă.

în formele tradiționale de in
struire este imposibil ca profeso
rul să poată controla de mai 
multe ori pe oră fiecare din cei 
25 sau 30 de elevi care formează 
colectivul cu care el lucrează.

în cazul în care se recurge la 
metoda descrisă mai sus, lucru
rile se schimbă complet, deoarece 
în decursul unei ore de 50 minu
te, fiecare elev în parto este no-

Foto: Agerprcs
Din spectacolul Ansamblului folcloric Jerinița'

ale lui Țăndărică
Alo, Țăndărică!

In locul cunoscutei voci sub
țiri cineva ne-a răspuns că Țăn
dărică se mai plimbă încă.

In adevăr, puțini știu că Țăn
dărică se plimbă prin București. 
Are pălărie, costum și, credem, 
umbrelă. Se plimbă însoțit sau 
singur; de obicei însoțit. Umblă 
cu tramvaiul deși are mașină. 
Are și buletin. Cînd strivește pe 
cineva în autobuz este legitimat. 
De unde se vede că unii contro
lori nu merg la Teatrul Țăndă
rică / In buletin stă scris Mircea 
Crișan, dar faptul e fără impor
tanță. Pentru începutul noii sta
giuni, Mircea Crișan este încă 
Țăndărică ca protagonist al atât 
de originalului gen de spectacol 
cu marionete și oameni adevărați 
„Eu și materia moartă" cu care 
Teatrul țăndărică își deschide 
noua stagiune.

înfiorătoarea „Mină cu cinci 
degete" (de Andy și Crișan) pe 
care mulți n-au uitat-o, deși au 
trecut cîțiva ani de la nemaipo- 
menitele-i isprăvi (între ele un 
mare premiu al Festivalului in
ternațional de păpuși) va re
apare pe scena teatrului.

Un alt succes mai vechi al tea
trului va fi reluat. „Micul prinț" 
de Saint Exupery.

tat de circa zece ori, admițînd 
că întrebările de verificare sînt 
puse la intervale de cinci minute.

Cu ajutorul mașinii cibernetice 
centrale, care a luat de fapt locul 
profesorului, răspunsurile date de 
fiecare elev în parte sînt cotate 

CIBERNETICA

și sistemele de învățămînt
cu un anumit calificativ. La 
sfîrșitul orei, fiecare elev în 
parte poate primi o fișă pe care 
este trecut atît calificativul gene
ral obținut la ora respectivă, cît 
și indicații asupra acelor părți 
din materie, la care el a dat răs
punsuri mai slabe.

Ca urmare, elevul se poate a- 
dresa unui alt dispozitiv ciberne
tic, denumit „meditatorul ciber
netic".

Este vorba de o mașină de stu
diu individual, la care, pe baza 
indicațiilor primite, elevul își 
completează cunoștințele defici
tare.

După cum este mai slab la un

„Băiatul și vîntul" după un 
basm bulgar, „Elefănțelul curios'* 
de Nina Cassian, „Cartea cu A- 
poloclof* de Gellu Naum și, in 
sfîrșit, un spectacol în care Țăn
dărică ca fi el insu-și: „Năzdră
văniile lui Țăndărică" de Nicolae 
Massim, sint puneri în scenă care 
așteaptă, după o întrerupere mai 
lungă sau mai scurta, reîntâlnirea 
cu micii spectatori. „Isprăvile lui 
Heracle" de Al. Mitru evocă fan
tasticele aventuri ale eroului grec 
Hercule, prilejuind un dens con
tact cu mitologia greacă.

In virtutea unei mai vechi ten
dințe de a voiaja, Țăndărică se 
va îmbarca pe unul din vasele 
lui Magellan și ca reface în tri
cou vărgat și bonetă cu panglici 
„Drumul piperului" pe un text 
de Al. Popovici. Cunoscută fiind 
ingeniozitatea acestui teatru în a 
crea atmosferă, exotismul călă
toriei se anunță captivant.

Un crocodil a scăpat din cușcă. 
Șl nu numai el. Acesta este textul 
piesei „Catia și Crocodilul" de 
Mariana Niculescu, viitoarea pre
mieră a lui Țăndărică. Tot o pre
mieră este „Ocheșel și Bălăioara" 
după un text de Ștefan Iureș, 
care ne poartă in lumea celor 
mici. Ocheșel, un elev leneș se 
arată foarte activ acasă, și foarte 

capitol sau altul, el alege din 
colecția de lecții înregistrate pe 
benzi magnetice, banda corespun
zătoare necesităților sale. Pe a- 
ceastă bandă sînt înregistrate — 
sub formă de semnale electrice — 
explicațiile și problemele de con-

Prof. univ.
Edmond Nicolau

trol necesare. El introduce atunci 
banda respectivă în mașina „me
ditator" și pe ecranul cinescopu- 
lui îi apare succesiunea de expli
cații și răspunsuri.

Desigur că astfel de mașini in
dividuale pot fi puse și la dis
poziția elevilor fruntași care, a- 
vînd asimilate temeinic cunoș
tințele premergătoare, pot urmări 
cu rapiditate noile lecții.

In momentul de față, în mai 

priceput ia tot ce inseamna ac
tivitatea practică. Cartea nu-i 
face nici o plăcere. Surioara sa, 
Bălăioara, e in nAunb o elevă 
buna, dar din picate prea puțin 
gospodină. Prmtr-un original și 
alegoric complot ai obiectelor in- 
coniurătoare: compas, cărți, mă
tură — copai ee cor îndrepta, 
impădndu-sc cv realitatea.

Publicului ecettm eta&ur.i ii ca 
fi dat «d curo—că după un Țăn
dărică detecric »au marinar 
f. a. m. d. o nouă ipostază : un 
Țăndărică Barbă-Albiutri, irtr-o 
piesă care presupune și eu o 
călătorie in țara casSanieteior, 
a fustelor colorate, a corrideior. 
Este vorba de trei piese pen
tru păpuși scrise de ma
rele poet spaniol Federigo Căr
eia Lorca și prelucrate de Va
lentin Silvestru sub titlul jCde 
trei neveste ale lui Don Cristo
bal". Spectacolul va conține și 
una din vestitele fieste spaniole, 
sărbători tradiționale de poporu
lui spaniol, lung carnaval pito
resc.

Și cu aceasta, cele 12 deghi
zări ale lui Țăndărică se sfirșesc. 
Pînă la gongul dc începere, Țăn
dărică se mai plimbă incă prin 
București.

C. CORNEL

multe țări de pe glob, metodele 
cibernetice de învățămînt sînt 
studiate și aplicate pe o scară 
mai restrînsă sau mai largă.

La noi în țară, preocupări de 
acest gen există la Institutul de 
științe pedagogice din București, 

și la Institutul de limbi

unde s-a realizat o mașină de 
instruire.

La același institut s-a experi
mentat și folosirea unor sisteme 
cibernetice și electronice în pre
darea limbilor șl a științelor na
turale. Preocupări asemănătoare 
există 
străine din București.

Problema esențială în însușirea 
limbilor străine este aceea a ob
ținerii unui accent bun, specific 
limbii care se învață. Pentru a 
da posibilitatea studenților să-și 
însușească într-un timp rapid 
limbi străine, au fost construite 
magnetofoane speciale. în săli 
special amenajate există dispuse

„Să înnebunești nu alta! Eu 
o iubesc pe Oana. Oana îl iu
bește pe Brică. Brică o iubeș
te pe llinca“. Frazele lui An
drei (Iurie Darie) unul din 
personajele filmului rezumă 
într-un fel subiectul noii co
medii muzicale. E o avalanșă 
de încurcături, de dragul în
curcăturilor, o expoziție de 
conflicte amoroase fără sub
stanță reală. Se mizează mai 
ales pe confuzie. Personajele 
s-ar recomanda astfel: Andrei 
e ne sportiv,visător, „fin"; Bri
că e contrariul: sportiv, gelos, 
necioplit dar „băiat bun". Ilin- 
ca (Coca Andronescu) e o fată 
băiețoasă, iar Oana nu există: 
e doar figurația unui pretext 
— Florentina Mosora reușind 
să-și scoată de foarte puține 
ori din anonimat personajul — 
solicitat de narațiunea acestei 
istorii care se numește „Dra
goste la zero grade". La o 
temperatură la fel de joasa (a 
se redea și alegerea numelor 
fi titlului) se află dealtfel fi 
condiția artistică a noii peli
cule. Punctele de sprijin, de 
atracție, ale întregului film, 
stau în „poante" de un comic 
adesea lipsit de ținută. Vorbin- 
du-se despre mira unui televi
zor are loc următorul dialog: 

Miră — Miră? Mira- 
m-aș !“ ; „Victoria e aia, cu pă
rul scurt — Nu! Victoria, clu
bul nostru!" etc.

Relațiile dintre tineri se 
desfășoară sub semnul întâm
plării și al capriciilor, abun
dă supărările din senin, neîn
crederea permanentă, bănuiala, 
modul certăreț in discuții. I- 

boxe- hecue student lucrind la 
o boxă individuală, in care se 
află un magnetofon modificat 
pentru a corespunde scopului ur
mărit

Profesorul are posibilitatea ca, 
la un moment dat să imprime pe 
toate benzile o anumită frază cu 
pionunțarea corecta. Această în
registrare devine un etalon, care 
se înregistrează pe o pista a 
benzii, care are două piste, ln- 
registrarea-etaloa nu poate 
ștearsă de către student 

a

Fiecare student în parteriCcare student m parte are 
posibilitatea de a înregistra pe a 
doua pistă a benzii aceeași frază 
pronunțata de către el. Studentul 
ascultă apoi atât înregistrarea- 
etalon, cît și propria sa înregistra
re, comparindu-le. Dacă nu este 
mulțumit de rezultatul obținut, 
atunci șterge înregistrarea sa și 
repetă înregistrările pînă cînd 
ajunge la o pronunțare cît mai 
apropiată de a etalonului.

Tot Ia noi în țară, și în cadrul 
Institutului de științe pedagogice 
au fost construite, cu mijloace 
proprii, două prototipuri de ma

Zinca teoretizează de pildă „se
cretul'' succesului în dragoste 
prin insistență și... atît. Neîn
țelegeri accidentale dintre ti
neri sînt amplificate și se face 
din ele un leitmotiv al între
gului film.

Carențele pleacă de la sce
nariu și regie semnate de Ce
zar Grigoriu și Geo Saizescu. 
Insuficiențele semnalate se da- 
toresc 
cepea 
viitor 
deloc ---------- < .r
scheme și trăiesc numai în 
măsura în care actorii le îm
prumută personalitatea lor.

unui text care abia în
să devină schița unui 
scenariu. Personajele 
adîncite sînt simple

Iată de ce Brică (Dem. Rădu- 
lescu) este mai viu deși în a- 
ceeași gamă redusă de senti
mente.

Personajele pozitive, presu
punem că sînt Andrei — Oa
na, sint atît de puțin convin
gătoare sub aspectul .superio
rității morale încît singura să
geata cu adevărat critică a 
scenariului îndreptată împo
triva unui donjuanism, ușor de 
recunoscut pe străzile orașelor, 
se pierde pe drum. Acuzația 
atît de grav formulată de An
drei împotriva lui Nică „Din 
cauza unora ca tine nu se mai 
poate spune „te iubesc" în 
Munții Carpați" pare fără 
sens, căci în ultimă instanță 
felul de a iubi a lui Andrei e 
asemănător cu cel al lui Nică 
(minus vitalitatea acestuia). O-

Sini electronice de instruire 
simple, care prezintă unele îm
bunătățiri față de mașinile simi
lare din străinătate.

Desigur că toate aceste metode 
cibernetice ridică o problemă im
portantă și anume a raporturilor 
dintre om și mașina cibernetică.

Experiența arată că, prin uti
lizarea metodelor cibernetice, pro
cesul de învățâmint este scurtat 
considerabil, in general cu 30— 
40 Ia sută. Aceasta înseamnă că, 
procesul de învățămînt care du
rează 17 ani (8 ani școala de 
cultură generală 4- 4 ani școala 
medie — 5 ani învățămîntul su
perior), s-ar putea realiza prin
tr-o reducere de 5—6 ani, ceea 
ce nu este de loc neglijabil.

Ar fi greșit să se creadă ca 
prin noile metode profesorul dis
pare din procesul de învățămînt. 
Din contra, rolul său devine mai 
important și totodată mai com
plex.

Profesorul specialist într-un a- 
numit domeniu trebuie să se a- 
socieze cu un specialist în psiho
logia înhățării și cu un ciber- 
netician, pentru a asigura forme
le optime de desfășurare a proce
sului de învățămînt la disciplina 
respectivă.

Introducerea ciberneticii în 
procesul de învățămînt arată — 
o dată în plus — rolul mereu 
crescînd pe care îl are noua știin
ță în societatea contemporană. 

poziția încercată e așa de pali
dă încît Nică, împotriva căruia 
se rostește o sentință atît de 
severă, devine simpatic 1

Dulcegăria îi face pe eroii 
pozitivi — neverosimili y. în
depărtați, anacronici chiar, 
fiindcă sint reduși doar la 
niște reacții sub povara amo
rurilor fatale, sînt transfor
mați in niște simpli interprețl 
cu zîmbete confecționate la 
dispoziția scenariului și regiei. 
Nu sînt obiecții la adresa 
genului. Filmele de destinde
re, de voie bună, comediile, 
fie ele muzicale sau nu, se 
bucură de aprecierea specta
torilor de pretutindeni. Dar 
scenariul e o ripostă de idei și 
intenții care nu se realizează. 
Cea mai frumoasă intenție 
este, de pildă, aceea de a face 
un film feeric despre tinerețe 
și dfagoste.

Risipa caracterizează de alt
fel întreaga punere în scenă. 
Risipă de culori și costume 
care împinge spre un decora- 
livism excesiv, risipă obositoa
re o’e sunet, risipă dc mișcare. 
Actorii sînt puși să se agite cît 
mai mult, să vorbească cît mai 
tare și mai răspicat înlăturîn- 
du-se nuanțele. Că publicul 
ride de mai multe ori. e firesc. 
Se subliniază astfel micile re
ușite, efectul spontaneității 
actorilor ieșiți de sub contro
lul scenariului ori regiei. Ac
torilor fără experiență, și cei 
mai mulți sint așa, nu li se 
poate reproșa nimic. Altfel 
stau lucrurile cu un actor atât 
de dotat ca Iurie Darie (să ne 
aducem aminte de „S-a furat 
o bombă!") care nu s-a stră
duit să-și înnobileze persona
jul, să depășească indicațiile 
elementare ale scenariului. O 
situație asemănătoare are Dem. 
Rădulescu care acceptă de
monetizarea capacității lui de 
expresie în roluri doar bufe. 
Comodități regizorale tind să 
facă din acest talentat actor 
un interpret de roluri mono
corde („băieți buni", sportivi, 
șmecheri) îngustând sfera de 
manifestare a unui talent ale 
cărui posibilități de expresie 
depășesc hotarele comediei 
sau le pot adinei. O notă bună 
face fundalul muzical al ci- 
torva episoade (visul lui An
drei, scena Brică — Ilinca 
după meci, Andrei — Oana 
înaintea presupusei logodne) 
arătîndu-ne un compozitor in
spirat adeseori cînd ilustrează 
muzical.

Pentru Geo Saizescu și Ce
zar Grigoriu, doi laureați ai 
Festivalurilor de la Mamaia, 
ceea ce este filmul de față este 
fără îndoială prea puțin.

M. UNGHEANU

Discuri noi

LUCRĂRI

ALE TINERILOR
COMPOZITORI
in iunie, un concert al orches

trei cinematografice, dirijată de C. 
Bugeanu, a permis iubitorilor mu
zicii audierea unei serii de noi 
lucrări ale tinerilor compozitori 
printre care un loc de seamă l-au 
ocupat „Arcadele" lui A. Stroe, 
„Simfoniile pentru 15 soliști" de 
SI. NicolesCu și Concertul pentru 
pian șl orchestră de Lfviu Glo- 
deanu.

Critica a fost unanimă în a a- 
precia încercările tinerilor compo
zitori de a-și preciza personalita
tea, clorinja de a valorifica origina
lele intonații folclorice romîneșli, 
de a folosi o paletă orchestrală 
vie, bogată.

Continuînd difuzarea unor lu
crări aparfinind unor tineri., crea
tori Casa de discuri „Electrecord" 
a pus la îndemîna melomanilor un 
disc de înalt nivel tehnic, ce oferă 
în bune condiții tehnice aceste 
trei reprezentative lucrări ale unor 
talentațl tineri compozitori.

I. S.
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-1 i cenic la profesiona

i lă. Peste 180 000 de 
adolescent poartă 
astăzi cu mîndrie 
acest titlu. Fiecare£f
și a ales, din sulele 
de meserii, o mese

rie — meseria sa, căreia să-i de
dice întreaga viață. în școală 
se pregătesc pentru viitoarea 
muncă în producție. Și această 
pregătire trebuie să fie traini
că. Nimic nu le lipsește elevi
lor pentru a-și însuși, teoretic 
și practic, profesiunea pe care 
și au ales-o. Foarte mulți sînt 
aceia care se dedică cu pasi
une studiului, dovedesc interes 
pentru practica în producție. 
Dar ei vor să știe mai multe 
lucruri despre viitoarea lor 
profesiune, să înțeleagă mai 
bine rostul școlii profesionale 
în viața viitorului muncitor, să 
afle de Ia vîrstnici de ce tre
buie să folosească la maximum 
anii de școală profesională. 
Și pentru a afla răspunsul la a- 
ceste întrebări, nu o dată invi
tă în mijlocul lor muncitori 
vîrstnici cu care se sfătuiesc, 
de la care află nenumărate lu
cruri privind meseria lor vi
itoare. Asemenea întîlniri și 
discuții sînt foarte necesare și 
rodnice. De aceea, la sugestia 
unor elevi, care s-au adresat 
redacției, le prilejuim celor 
din școlile profesionale, prin 
intermediul ziarului,

veam numai 16 ani 
(era anul 1929) cînd 
am început să lu
crez în mină. Pe 
atunci, intrarea u- 
nui tînăr în mină 
nu însemna un e-

veniment asemănător celui de 
azi: primire călduroasă, condi
ții minunate de muncă, posibili
tăți nenumărate de afirmare. De 
mecanizare nici nu putea fi vor
ba. Peretele de cărbune se 
spărgea cu tîrnăcopul. Iar gazele 
de mină, exploziile și dărâmătu
rile ne amenințau la tot pasul.

Să te califici era foarte greu 
pe atunci. Eu am stat 7 ani va
gonetar și alți 7 ani ajutor dc 
miner. Abia după 14 ani — ani 

1 de muncă chinuită, de greutăți 
— am ajuns miner. Dar nu mi-a 
adus nici o bucurie titlul de mun
citor calificat. Lucram cite 12— 
14 ore pe zi, pentru un salariu 
de mizerie.

Au trecut anii. Odată cu in
staurarea noii orînduiri, socialis
te. a început măreața operă de 
industrializare socialistă a țării.

Pe noi, minerii vîrstnici, avîn- 
tul tehnicii, noile condiții de lu
cru ne-au surprins nepregătiți. 
Brațele noastre vînjoase nu ne 
mai erau, singure, de prea mare 
folos. Trebuia chemată în ajutor 
gîndirea, priceperea, tehnica. Și 
am început, oameni în vîrstă, să , 
umblăm la cursurile de ridicarea 
calificării. Nu ne era ușor. Dar 
nu dam înapoi. Ne era dragă 
meseria noastră și n-am fi admis 
pentru nimic în lume ca tocmai 
la bătrînețe să ne lăsăm depășiți 
de ea.

In condițiile tehnice de azi, 
minerului (mă refer la muncito- 
rul care lucrează la exploatare, 
pentru că în mină au apărut în 
ultimii ani meserii noi. înecații- ' 

de mină, electricianul

n întreprinderea 
noastră vin în fie
care au eleve ale 
școlii profesionale 
la practică. Și chiar 
după felul în care 
pășesc din prima zi

în sala războaielor, un om cu ex
periență poate aprecia ce fel de 
țesătoare vor deveni. Multe din 
fete rămîn fascinate la prima cu
noștință cu mașinile -și nu puține 
sînt acelea care-și plimbă,. mîn- 

| gîietor, mina pe pînza proaspăt 
ieșită, păstrînd încă căldura răz- 

; boiului.
i Cînd fac cunoștință cu aseme- 

1 nea tinere am un sentiment de 
liniște, aș s-pune. Așa dar, iată 

J cum arată schimbul nostru! Iu- 
; besc meseria în care se pregă- 
; lese, le sînt dragi războaiele, pun 
' mina pe pînză cum ar pune-o pe 
i cămășile iubitului ori ale copii- 
I lor...

De fapt, nici n-ași putea să-mi 
i imaginez- că poți lucra în mese- 
I ria ele țesătoare, pentru mine cea 
■ mai frumoasă dintre meserii, fără 
! s-o iubești din toată inima. Ma- 
• șina te trădează imediat: pînza 
1 iese mai urîtă, fără viață, parcă.

Mi-am iubit meseria de cînd \ 
am învățat-o de la mânui, din | 
copilărie. Războiul la care lucram 
era primitiv, construit de tata 
sau bunicul — nu-mi aduc amin
te. Iar pînza lucrată de noi era , 
— cînd o făceam pentru pro
priile noastre nevoi — grosolană, | 
„pentru țărani fiind și așa destul i 
de biină“, cum spuneau cei avuți j 
din sat. Pentru ei lucram însă o 
pînză subțire -și albă, din care se 
făceau apoi lucruri foarte fru
moase. Și m-am legat atunci, co
pilărește, să ajung o bună țesă
toare, să nu mi se încredințeze 
decît tortul cel mai fin, pentru a 
scoate riuri nesfîrșite de pînză 
albă și frumoasă. Mi-am iubit

o întâlnire cu câțiva 
Eroi ai Muncii

Socialiste
cărora le dăm cuvîntul 
ginile ziarului :

în pa-

șadar, să stăm de 
vorbă, tinerii mei 
prieteni. Să pără
sim pentru cîteva 
minute manualele, 
caietele și schițe
le de desen, ma

șinile — chiar dacă unii dintre 
voi vă aflați în acest moment 
la practică — și să stăm de 
vorbă.

Să discutăm, așadar, despre 
meserie, si să alegem ca su
biect al discuției noastre dra
gostea pentru meseria aleasă, 
cit și cum trebuie s-o îndră
gești (dacă pot, cumva, exista 
aici unități de măsură). Voi 

jpcerca să-mi depăn amintirile 
rpe care le-am pus undeva, 

r> in memorie, spre păstrare. Vă 
voi povesti despre anii mei de 
ucenicie, de muncă și experi
ență, acumulată în cei 35 de 
ani — bătuți pe muchie — cît 
am stat pe locomotivă, iar voi 
îmi veți pune întrebări în nă
dejdea că și unii și ceilalți vom 
avea de cîștigat, de tras învă
țăminte de pe urma acestei 
discuții.

Meseria trebuie s-o iubești, 
s-o iubești cu pasiune, să faci 
din ea artă, ca pictorii, dăru- 
indu-i-te neîncetat. Căci de

1

n ultimul timp, cu
vîntul tractorist se 
aude tot mai rar, 
tot mai puțini oa
meni îl folosesc, 
mai mult bătrînii. 
Oare să fi dispărut

această meserie, care, totuși, în 
comparație cu altele, este destul 
de nouă în țara noastră ? Dim
potrivă. Ea s-a dezvoltat atît de 
mult, îneît cuvîntul a devenit la 
un moment dat neîncăpător, nu 
mai poate să reprezinte noile 
sensuri care s-au adăugat noțiu
nii de tractorist. Nu sînt lingvist 
dar cred că numai așa a putut 
să apară și să se extindă așa de 
mult termenul de mecanizator. 
Dacă pînă acum era suficient să 
stăpînești bine tractorul (cel care 
cunoștea în plus și cîteva lucruri 
despre batoză era considerat 
„doctor"), în fața mecanizatoru
lui de astăzi stau sarcini com
plexe. Agricultura noastră socia
listă a lost înzestrată cu mașini 
noi, moderne, care solicită noi 
cunoștințe, temeinice, multiple, 
depășind cu mult pe cele ale ți
nui tractorist.

Vorbeam deci de noile schim
bări survenite în tehnica agri
culturii noastre. Acestor schim
bări, cerințelor tehnicii noi in
troduse în agricultură le cores
punde pregătirea din școala pro
fesională de mecanizatori. Aici, 
timp de trei ani, elevii își însu
șesc cunoștințe teoretice și prac
tice, își formează deprinderile 
necesare noii meserii — pentru 
că este vorba de o altă meserie, 
superioară aceleia de tractorist 
— după cele mai recente cerințe 
de specialitate. în privința con
dițiilor, acestea sînt din cele mai 
bune.

Și pe lingă S.M.T.-ul nostru 
funcționează o asemenea școală, 

pregătirea celor -100 de elevi

I

Dragostea

universală pe care

dăruimmuncitorului o
O imagine obișnuită

Foto : O. PLECAN

EXIGENTELE

Mu: PRIETENI CU CARE
POȚI PORNI LA DRUM

geaba ai învățat o meserie, 
numai ca să-ți faci o situație 
în viată dacă n-ai învățat s-o 
iubești, să-i descoperi frumu
sețile, s-o prețuiești ca pe tine 
însuți. Pe bună dreptate 1 se 
spune meseriei „brățară de 
aur" —; și aurul este cu atît 
mâi strălucitor, cu cît ai topit 
în el mai multă pasiune, mai 
mult suflet; altfel dă semne 
de adumbrire. se cănește.

Mi-aduc aminte de o noapte 
de demult, cu cîțiva ani îna
inte de primul război mondial, 
o noapte de septembrie, cînd 
mergeam, aruncat într-un șuș- 
leț de căruță, cu tata la tîrg, 
la Buzău (de fel mă trag din- 
tr-o comună din preajma Bu
zăului), să cumpărăm mură
turi de iarnă. Șoseaua trecea, 
o bucată de loc, pe lîngă ca
lea ferată. Cît de uimit am ră
mas eu la vederea primului 
tren, a acelui șarpe uriaș de 
foc — cum mi l-am imaginat 
eu atunci — care a trecut în 
viteză pe lîngă noi. I-am ce
rut lămuriri tatei, dar nu mi-a 
răspuns ; îndemna caii, să nu 
ne apuce dimineața pe drum. 
Mi-am văzut, apoi, înainte de 
gînduri. dar nu le mai puteam 
aduna la un loc. Prin mintea 
mea zbura, fără să se mai sfîr- 
șească, un șarpe uriaș de foc.

în oraș aveam o rudă la 
care am tras. Sta chiar lîngă 
gară. Tata a plecat după cum
părături, iar eu am rămas, a- 
gățat pe gard, cu ochii la tre
nuri. Atunci am simțit pentru 
prima oară că eu nu pot fi

altceva în viață decît mecanic 
de locomotivă. Să tot fi avut, 
pe vremea aceea, 10 ani.

Am trecut prin multe ne
cazuri și greutăți pînă am a- 
juns la ziua fericită, cînd, în 
semn de cinstire mi s-a în
credințat sarcina de a condu
ce. pe drumul de fier, prima 
locomotiva Diesel-electrică 
din țară. Am bătut drumul 
schelelor petroliere, am fost 
fochist; după anii de armată 
mi s-a dat dreptul... să rămîn 
pe drumuri, am ajuns din nou 
fochist ; m-am înscris cu greu 
la o școală și am păscut vi
tele moșierului la moara că
ruia ar fi trebuit să lucrăm, să 
învățăm meserie și am ajuns, 
în sfîrșit, zilele noastre, cînd 
am devenit și eu stăpîn pe lo
comotiva pe care o condu
ceam.

Vă gîndiți la voi, la modul 
în care învățați astăzi mese
ria ? Da, lucrurile s-au schim
bat — din rădăcini s-au 
schimbat. Trec adesea, ca 
prieten mai mare, prin școlile 
voastre profesionale, prin uzi
nele unde faceți practică. A- 
veți școli mari, cu săli de cla
să spațioase, ateliere și labo
ratoare moderne, bine utilate, 
profesori competenți, de spe
cialitate, internate și cantine, 
cluburi — și totul gratuit. Nu
mai dragoste de carte să ai, 
de meserie.

Trec astăzi prin uzinele în 
care faceți voi practica. Uzine 
mari, luminoase, înzestrate cu 
mașini moderne, de înaltă teh-

nicitate — nu te-ai mai des
părți de ele niciodată. Și mun
citorii — cu cîtă dragoste și 
căldură vă înconjoară, fiind 
totdeauna gata să vă împărtă
șească din experiența lor, să 
vă ajute să păirundeți mai u- 
șor tajn^|e jftj^-^gite,

Să tot "înveți Tn asemenea 
condiții ! Și trebuie să înveți. 
Pentru că numai aci, în școala 
profesională, se învață adevă
rata meserie — și învățînd-o. 
descoperind pe zi ce trece lu
cruri noi, o îndrăgești și mai 
mult, te atașezi mai profund 
de ea. în asemenea situații. în
tre a învăța meseria și a o 
iubi exista o strînsă legătură. 
S-o înveți și s-o iubești, s-o 
iubești și s-o.........................
singura sursă 
maxime.

Am lucrat pe locomotivă 35 
de ani. Niciodată. însă, n-am 
simțit că m-am săturat de ea 
(de plictiseală, nici vorbă) — 
totdeauna îmi părea rău că se 
apropie stația finală a călă
toriei, și abia așteptam să 
pornesc din nou în cursă. A- 
cum mi-am terminat perioa
da mea de muncă. Incredin- 
țîndu-mi mașina pe mîini de 
nădejde — pe mîinile unui tî
năr ca și voi — am trecut să 
mă odihnesc. Dar inima e ini
mă, tot mă apucă dorul de 
drum, de locomotivă. Atunci 
mă urc, ca pe vremuri, în ti
nerețe, pe podul Grant și pri
vesc cum pleacă trenurile, în
ghițind distanțele. Și mă gîn-

desc la dragostea și siguranța 
cu care merg tinerii mecanici 
pe drumurile de oțel ale patri
ei, la 
geam 
muri.
toată

dragostea cu care mer- 
și eu pe aceleași dru- 
înfiorat,

inima : „drum bun, Vii-
șoptesc din

înveți — iată 
de satisfacții

Ștefan Tripșa: La temelia
în secția 

Siemens
a noi, 
Oțelăria 
Martin nr. 2 de la 
Combinatul side
rurgic Hunedoara 
fac practică mulți 
elevi ai Școlii pro

fesionale de ucenici de pe lîngă 
combinat. Odată, mai mulți 
elevi rn-au urmărit pînă acasă. 
In dreptul porții, m-au oprit...

— Tovarășe Tripșa — mi se 
adresează unul dintre ei — noi 
am auzit că dvs. încă din școală 
v-ați deprins să simțiți „pulsul" 
cuptorului după fum și că, atunci 
cînd, acasă fiind, vreți să știți 
care este situația la cuptoare, nu 
sînteți nevoit să mergeți la com
binat. Ieșiți afară și priviți fumul 
coșurilor... Tare am vrea sa 
aflăm și noi secretul dumnea
voastră.

I-am înțeles. Voiau ca, dc 
acasă de la mine, să privim îm
preună coșurile și să descoperim 
taina „fumului miraculos". Au 
rămas decepționați cînd le-am 
spus că nu e vorba de nici o 
taina, că orice oțelar cu expe
riență care-și stăpînește bine me
seria, poate să-și dea seama, 
după fumul coșurilor, cum merg 
treburile la oțelărie. Dar cu asta 
discuția noastră nu s-a isprăvit. 
Băieții veniseră cu o tolbă plina 
cu tot felul dc întrebări. Din 
vorbă în vorbă, am ajuns să dis
cutăm despre matematică, fizică, 
chimie, despre tehnologie. Erau 
..la ei acasă". Mi-au spus că la 
aceste obiecte au note mari.

— Noi vrem să ajungem oțc- 
lari vestiți. Știm că așa ceva nu 
e posibil fără a avea mai întîi 
o pregătire teoretică temeinică. 
De aceea învățăm noi foarte 
bine la matematică, chimie, teh
nologie ; în practică ne străduim 
să nu scăpăm nici un amănunt, 
nici una din explicațiile munci
torilor sau specialiștilor...

De la întîmplarea aceasta au 
trecut doi ani. Băieții de atunci 
sînt acum oțelari harnici și pri- 
cepuți, apreciați de întregul co
lectiv. Mi-am amintit însă de ea 
în primăvară, cu prilejul unei 
adunări generale U.T.M. de la 
Școala profesională, unde ani 
fost invitat să discut cu băieții, 
viitori tovarăși de muncă, cum 
se învață trainic meseria. îmi 
amintesc că discuția a pornit de 
la un caz : un elev, coleg de an. 
era întrebat de ce are rezultate 
slabe Ia învățătură. Răspunsul 
lui a pus pe gînduri întreaga a- 
dunare și, firește, și pe mine, 
oaspetele lor. Ne-a spus pur și 
simplu că n-arc rost să se omoare 
cu învățătura. Oțelar bun va ieși 
el și fără matematică sau chimie. 
Meseria doar nu se învață în 
școală, ci după terminarea ei, în 
producție. Cîți muncitori în 
vîrstă, fără școală, nu sînt astăzi 
Iruntași în producție — spunea 
el. Nu-1 puteam lăsa să rămînă 
cu această falsă impresie, mai 
ales că în clasă mai erau cîțiva 
ca el.

Am apelat la fapte, la exem
plele colegilor, la exemple de

muncitori, am stăruit mult asu
pra „teoriei" lor „cîți muncitori 
în vîrstă, fără școală, nu sînt as
tăzi fruntași în producție". A- 
marnică iluzie. Muncitori în 
vîrstă, fruntași în producție, sînt 
mulți la Hunedoara. Este adevă
rat, ei n-au avut bucuria să be
neficieze de condițiile de care 
beneficiază astăzi ucenicul de la 
profesională ; mulți poate n-au 
avut bucuria să fie la vremea ti
nereții elevi. Au învățat meserie 
pe apucate, fără profesori, fără 
programe, fără cărți. Dar ei nu 
sînt „fără școală". Pentru ei com
binatul însuși a fost și este o 
școală. Ei au crescut, s-au for
mat o dată cu combinatul. Și nu 
de puține ori, în timpul liber (și 
aceasta au făcut-o ani de-a rîn 
dul) au luat loc în bănci, chiar 
dacă părul le era încărunțit la 
tîmple, să asculte lecțiile de teh
nologie, chiar de fizică și de chi
mie, pe care inginerii din com
binat le predau în cadrul cursu
rilor de ridicarea calificării. Cu
noștințele căpătate la aceste 
cursuri se împleteau cu munca 
plină de abnegație în producție, 
cu dorința de a fi la zi cu teh
nica. Au devenit adevărați elevi, 
punînd la baza „activității lor 
școlare" studiul personal ; s-au 
aplecat cu tenacitate asupra căr
ților tehnice din care puteau afla 
cum se poate munci mai bine, 
mai rodnic. Așa s-au ridicat 
fruntașii „veterani" ai Hunedoa
rei. Dar, alături de ei au venit 
muncitori tineri, ieșlți de pe

tor, pe drumurile ale(ls
. jpină, lăcătușul, sudorul etc.) — 

în afară de faptul că trebuie să 
mînuiască cu pricepere ciocanul 
de abataj, perforatorul — i se 
cer cunoștințe de geologie și to
pografie. Eu am învățat geologie 
și topografic la bătrînețe. Și 
mi-au folosit în cele mai diferite 
situații. Poate mi-ar fi fost dc a- 
juns experiența de ani de zile în 
minerit ca să mă descurc. Dar eu 

I nu voiam doar să mă „descurc*, 
■ ci să stăpînesc tot ceea ce însu
ma meseria de miner. Dacă anii 
bătrîneții nu mi-ar fi pus oare- 

j care piedici — pentru că nu mai 
poți învăța la 50 de ani ce ar fi 

: trebuit să înveți la 18 — m-a.ș fi 
apucat de învățătură mai înaltă.

Eu n-am putut, dar voi puteți. 
Sînteți tineri și aveți ceea ce noi 
n-aveam la vîrstă voastră : con
diții să deceniți ceea ce doriți 
pe drumul unei solide pregătiri. 
Profitați! Profitați la maximum. 
E timpul cînd se învață, e vîrstă 

. cînd prinzi totul ușor — dar să 
„prinzi" solid. Mi-e dat să aud 

I nu o dată părinți adresîndu-se 
copiilor lor: „Dacă aș avea anii 
voștri cartea aș mînca-o*. Așa-i, 
nu e nici o exagerare. Muncito
rul nostru de astăzi nu mai e 
cenușereasa căre n-are dreptul 
să-și părăsească vatra cu cenușe.

El „e scos în lume*, dacă pot. 
spune astfel. 11 întîlnești la | 
cursuri de calificare, în biblioteca ' 
tehnică, la teatru — spectatori I 
sau actori —, cu cartea în mină 
în clipa de răgaz. Toate îl ajută 
să fie alt om. N-am cercetat sta
tisticile, dar sînt sigur că ino
vatorii noștri din întreprinderi 
sînt tocmai acești muncitori care 
„mănîncă cartea*, pentru că a- 
ceastă carte, legătura cu cultura, 

mintea, le dau imagi- 
citit undeva că și în 
nevoie de imaginație.

patriei !“
Dar acest „drum bun" ~in-~ 

seamnă mult.E un „drum bun" 
care cuprinde în el un îndemn 
spre trainică învățătură. Nu 
știu cum. dar eu am senzația 
că învăț îndu-mi meseria, 
mi-am clădit o casă, o casă în 
care am trăit o viață de om, 
am trăit bucurii nenumărate 
și necazuri. Dar era casa mea 
— casa meseriei mele — și mă 
simțeam bine în ea. Pentru că 
la îrceput casa meseriei a fost 
cam șubredă — și ați văzut 
de ce — tot timpul am lucrat la 
ea ca s-o fac mai solidă — pînă 
la bătrînețe. Voi faceți însă 
casa meseriei voastre de la în
ceput solidă, să nu trebuiască 
să-i puneți proptele. Temelia 
să i-o puneți în școală. Apoi, 
în producție o veți 
Dacă aveți încredere 
tul unui om bătrîn, 
ți-1: împrieteniți-vă 
tea ; e un prieten bun care nu 
te trădează ; împrieteniți-vă cu 
mașina — va fi prietenul vos
tru pe viață. Cu asemenea 
prieteni e bine de pornit la 
drum.

profesiei
băncile școlii. Mă refer și la 
prietenii mei despre care am po
vestit în rîndurile de mai sus. 
Desigur, nu au experiența și pri
ceperea „veteranilor . Au însă 
un bagaj voluminos de cunoștin
țe teoretice și practice căpătate 
în școală. Aceste cunoștințe, 
toate laolaltă, alcătuiesc temelia 
meseriei pentru care ei s-au pre
gătit. Solidă temelie au pus prie
tenii mei meseriei de oțelar ’. De 
pe această temelie a început ur
cușul pe verticală. Muncitorii 
vîrstnici sînt alături de ei. Și 
poate în fiecare cărămida în sui
șul acesta pe verticală este și 
ceva din priceperea și experien
ța vîrstnicilor. Pentru că nu se 
poate, e greu să răzbești fără 
sprijinul, fără sfatul lor.

Să stăm puțin să chibzuim. Ne 
aflăm în plin proces de dezvol
tare — aș putea spune, cu pași 
de giganți — a tehnicii. în uzi
nele noastre pune stăpînire tot 
mai mult știința și tehnica mo
dernă. Astăzi lucrăm la anumit* 
mașini, cu anumite utilaje; mîine 
ele se vor perfecționa, vom face 
cunoștință cu alte utilaje, mai 
moderne. Dacă ne gîndim la 
ucenicul de la profesională, el va 
intra în producție peste un an. 
doi, trei. Ce va face în fața nou
lui ? Răspunsul e simplu : dacă 
și-a însușit bazele teoretice și 
practice ale meseriei, cunoaște 
bine principiile de funcționare a 
mașinilor, matematica, fizica, 
mașina „îl ascultă", chiar dacă 
a văzut-o pentru prima oară. II

desăvîrși. 
în cuvîn- 

asculta- 
cu car-

i

va asculta pentru că va avea în 
fața ei un muncitor stăpîn pe 
meserie, cu o cultură tehnică so
lidă, nu un meșteșugar oarecare. 
Mai este nevoie de argumente 
care să confirme că meseria se 
învață în școală ? Eu cred că nu 
este nevoie decît ca fiecare elev 
să chibzuiască bine la ceea ce Ie 
spun profesorii lor, muncitorii 
alături de care învață meserie. 
La vîrstă aceasta, a tinereții, 
cînd înveți meseria, cînd ai fi în 
stare să muți din loc stîncî, tre
buie să ai certitudinea că poți 
învăța bine ce-ți dă școala în 
meseria pe care ți-aî ales-o pe 
viață. Sigur ! Poți învăța foarte 
bine. Trebuie I

I

le deschid 
nape. Am 
tehnică ai 
Și-i drept.

Am spus toate astea pentru că 
tare mi-ar place să-i știu pe acei 
care ne înlocuiesc sau cin alături 
de noi an de an în producție, 
mai harnici la învățătură, mai 
economi cu timpul. Tare mă 
bucur cînd aflu că-și folosesc 
timpul liber ca niște gospodari, 
cu zgîicenie chiar. Mă liniștește 
gîndul să-i știu la școală, atenți 
la ore, curioși la practică, abo
nați permanent la bibliotecă, pre
gătind serbări frumoase. E atîta 
de învățat, că-i păcat să pierzi. 
vremea. Cunoștințele predate în 
școală și zestrea de învățătură pe 
care o adunați voi în timpul li
ber, vă vor folosi în producție. 
Ele alcătuiesc „cheia universala1 
a muncitorului modern.

irțeseria înainte de a ști de exis
tența marilor întreprinderi textile 
și a războaielor automate. Și toa
te sacrificiile pe care le-am făcut 
apoi pentru a ajunge țesătoare, 
le-am făcut cu conștiința că, la 
capătul lor, îmi voi vedea visul 
realizat. Drumul a fost însă ne
închipuit de greu. Și nu numai 
pentru mine. O poate confirma 
oricare muncitoare din generația 
mea.

Acum insă e altfel. Viitoarele 
muncitoare ale țesător iilor nu-și 
învață meseria „după ureche* ; o 
învață la școală, organizat, cu 
program dc învățămînt, cu pro
fesori și maiștri și în fabrică, la 
practică. Este un mare pas înain
te : să-ți începi munca în fabrică 
după o ucenicie școlară. Nouă, 
pe vremea noastră, nu ne putea 
trece prin cap că vor exista cînd- 
va -școli pentru textiliste. Pe a- 
tunci, meseria noastră se învăța 
direct în fabrică, prin „bună
voința" patronului, care te angaja 
cu o leafă de nimic și pe care 
și-o scotea însutit în cele 16 ore 
de muncă zilnică la care te obli
ga. Și iată că astăzi există școli 
pentru viitoarele textiliste. Dar 
există școli nu pentru a trece 
dintr-un an în altul, cum s-o 

I putea, ca să ajungi pînă la urmă 
muncitoare. Există școli pentru 
ca să înveți meseria, s-o înveți 
pentru o viață, trainic.

Tinerele fac cunoștință cu fa
brica încă din timpul școlii; 
după absolvire își știu locurile 
de muncă asigurate ; încep mun
ca și, alături de ele, simt umărul 
tovarășilor cu experiență, gata 
oricînd să le dea un sfat, să le 
ajute.

Ce așteptăm de la tînăra gene
rație, de la cei care, an de an 
preiau din mîna noastră meseria? 
Așteptăm în primul rînd s-o iu
bească cu aceeași pasiune. A- 

\ tunci efortul de a și-o însuși nu 
li se va părea prea mare și se vor 

i strădui să-i afle toate tainele 
' încă in timpul școlii, pentru ca 
, la absolvirea ei, nu numai certi
ficatul să ateste faptul că sînt lu
crători calificați ci, în primul 
rînd, felul în care cor mun
ci lubindu-și meseria pe care 
și-au ales-o pentru toată viața, 
vor ști să învețe în timpul școlii 
de la profesori, cît și de la mun
citori, atît din manuale cît .și din | 
cartea nescrisă a producției, din 
viața de fiecare zi a fabricii.

Așteptăm să iubească fabrica 
ca pe propria lor casă. Eu și to
varășele mele de generație ne-am 
interesat de tot ce se petrece în 
fabrică, am trăit — cu bucuria 
cu care o gospodină își privește 
înflorirea propriului cămin — fie
care înnoire a sa, i-am asigurat 
un bun renume. Am dori să pre
dăm schimbului nostru o dată cu 
șiafeta meseriei și această dra
goste pentru locul în care vor 
munci, grija pentru păstrarea 
bunului renume al fabricii.

se ocupă 9 ingineri Și ’8 Maiștri 
foarte bine pregătiți profesional. 
Elevii învață într-o școală nouă 
cu 8 săli de clasă, își însușesc 
cunoștințele practice în atelierele 
și laboratorul școlii, se bucură dc 
un cămin nou, de o cantină 
bună. în asemenea condiții nu 
trebuie decît să vrei să înveți, 
să-ți însușești cu dragoste mese
ria. Și elevii se achită cu cinste 
de această unică îndatorire care 
le revine. Absolvenții din acest 
an, care au primit „botezul pro
ducției" în campania agricolă din 
vara aceasta, au dus în brigăzile 
în care au fost ffepărtfzătî tradițiile 
frumoase ale școlii noastre.. Ma
joritatea lor și-au îndeplinit pla
nul 100 la sută, iar alții l-au de
pășit cu cîte 30—50 procente. Ei 
și-au cîștigat stima și prețuirea 
tovarășilor de muncă. Pe aceleași 
căi merg și cei mai mici, care 
abia acum au pășit pragul anu
lui I. Observ însă și cîte unii 
care nu prea au tragere de inimă 
pentru învățătură, nu pun suflet 
în ceea ce fac. Și atunci mă gîn- 
desc la modul cum se . învăța 
pe vremuri meseria, cum am în
vățat-o eu.

Să tot fi avut 10—12 ani cînd 
am început să trag din greu în 
fierăria unui boier din sat — de 
fel sînt dintr-o comună de pe 
lîngă Drăgănești-Olt — să mî- 
nuiesc ciocanul și nicovala. A- 
cesta a fost primul meu contact 
cu „mecanica 
ciuda faptului 
demna să învăț 
era tot mecanic 
lui), am plecat
„carte" pe moșie — și ducînd cu 

i mine un certificat de „calificare" 
[ eliberat de... boier — la o școală 
de moto-cultură (nici astăzi nu 
știu ce vrea să însemne acest ter
men) din Slatina. Așa au început 
anii pribegiei, ani de muncă, de 

i luptă îndîrjităcu greutățile vieții.
Revin cu gîndul în prezent, la 

elevii noștri de astăzi. Eu am fă
cut totul pentru că voiam să 
învăț, din dorința de a învăța 
am reușit să înving toate obsta
colele. Dar astăzi, cînd drumul 
ți se așterne în față liber, lumi
nos, oferindu-ți sute de meserii 
(și nu exagerez) care mai de care 
mai atrăgătoare — ce-ți mai ră- 
mîne de făcut decît să înveți ? 
Și unde altundeva se poate în
văța o meserie mai bine decît în 
școala profesională ? Căci pentru 
a o stăpîni, a ți-o însuși științi
fic (ca să nu fii cîrpaci în mese
rie), trebuie să înveți mult, serios 
si perseverent, consacrîndu-te cu 
dăruire unui studiu permanent. 1

agricola". în 
că tata mă în
altă meserie (el 
la moșia boierii- 
după 3 ani ele
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Patru expuneri
pentru elevii

claselor a XI-a

e •

Declarația Președintelui Marii Adunări Naționale,
Ștefan Vnilec, la Radiodifuziunea franceză

nul trecut, în ca
drul învățămîntu- 
lui politic, elevii 
claselor a XI-a 
din școlile medii 
au audiat un 
ciclu de 6 confe

rințe, avînd o tematică care a 
servit informării lor asupra 
principalelor probleme ale po
liticii partidului nostru. La 
terminarea ciclului ne-am dat 
seama însă că organizarea în- 
vățămîntului politic pentru 
elevii aflați în pragul absolvi
rii școlii medii va trebui îm
bunătățită pentru a-și atinge 
mai bine scopul propus. Anul 
trecut în alegerea temelor s-au 
manifestat unele neajunsuri: 
unele dintre ele se repetau din 
punct de vedere al conținutu
lui, altele, deși încercau să răs
pundă unor întrebări firești pe 
care și le pun tinerii la vîrsta 
aceasta, au fost dezbătute și 
cu alte prilejuri; tematica 
conferințelor trebuia să ser
vească mai mult — alături de 
celelalte mijloace folosite — 
la orientarea profesională a 
viitorilor absolvenți, ajutîn- 
du-i să se îndrepte spre ramu
rile economice din regiune în 
plină dezvoltare, spre acele 
sectoare în care se cer cadre 
cu calificare superioară. A- 
cestea au fost lipsurile de 
conținut, dar au existat și anu
mite greutăți de ordin organi
zatoric : numărul conferințe
lor a fost prea mare ; faptul 
că s-au ținut în fiecare școală 
a necesitat un număr mare de 
propagandiști, care, în condi
țiile orașului nostru au fost 
mai greu de asigurat.

Așa stînd lucrurile, instruc
țiunile C.C. al U.T.M. privind 
organizarea învățămîntului po
litic în acest an pentru elevii 
claselor a XI-a a școlilor me
dii ne ajută să evităm repe
tarea neajunsurilor amintite, 
să folosim mai economicos și, 
credem, mai eficient timpul 
afectat pregătirii politice a 
viitorilor absolvenți.

Potrivit acestor instrucțiuni 
noi am și luat măsurile nece
sare pentru organizarea ciclu
lui de conferințe ce vor fi ex
puse în fața elevilor claselor 
a XI-a. Prima măsură a fost 
alegerea conferințelor. Consul- 
tîndu-ne cu activul U.T.M. din 
școli, cu cadre didactice, 
bucurîndu-ne de îndrumarea 
comitetului orășenesc de partid 
și folosind propria noastră ex
periență ne-am oprit asupra 
următoarelor teme: „Politica 
Partidului Muncitoresc Romîn 
de desăvîrșire a construcției 
•Ocialiste în patria noastră'; 
„Dezvoltarea impetuoasă a eco
nomiei și culturii regiunii Ba
cău în anii puterii populare. 
Perspectivele sale de viitor" ; 
„Profilul moral al tînărului 
constructor al socialismului. 
Normele de comportare, în 
societatea noastră" ; „Respon
sabilitatea omului de cultură 
în patria noastră socialistă44. 
Ce criterii ne-au condus în 
alegerea acestor teme ? în 
primul rînd am pornit de la 
ideea că elevii trebuie ajutați 
să cunoască și mai aprofundat 
politica partidului, sarcinile 
ce revin poporului nostru pen
tru înfăptuirea ei. Pentru a 
putea asigura acestei conferin
țe o ținută corespunzătoare am 
apelat la primul secretar al 
comitetului regional U.T.M. 
care va face această expunere 
în fața elevilor.

Regiunea noastră cunoaște o 
mare dezvoltare. Numai în 4 
ani ai șesenalului producția 
Industrială a regiunii a crescut 
cu 82 la sută. Au apărut pe 
harta regiunii noi ramuri in
dustriale, uzine, combinate, 
hidrocentrale. In locul „găză- 
riei’ de la Moineștl, sute de 
sonde moderne scot la supra
față bogățiile de țiței ale re
giunii. Agricultura a luat și ea 
o puternică dezvoltare. Este o 
mîndrie pentru fiecare dintre 
noi să cunoască aceste impor
tante realizări. Dar ajutîndu-1 
pe viitorii absolvenți să cu
noască noua hartă economică 
a regiunii, perspectivele sale 

Mașini-unelte
cu performanțe tehnice

superioare
nivel tehnic, pregătirea fabrica
ției la nivelul producției de se
rie, ținînd seama do utilajul și 
nivelul de calificare a muncito
rilor, extinderea utilizării SDV- 
urilor tipizata șl creșterea gra
dului de echipare cu SDV-uri.

Alte măsuri so referă la mo
dernizarea unor mașini și utilaje 
caro sînt depășite ca nivel teh
nic. Cu ocazia dezbaterii cifre
lor de plan s-au făcut propuneri 
și s-au stabilit măsuri pentru 
reproiectarea unor produse în 
vederea creșterii preciziei lor de 
fabricație și a productivității. 
Din această categorie fac parte, 
Îirintre altele, freza pentru scu- 
erie și mașina de găurit G 16, 

de la „Înfrățirea“-Oradea, carda 
simplă și războiul de țesut bum
bac de la „Unirea"-Cluj și al
tele. Performanțele tehnice ale 
acestor produse — în urma re- 
proiectării — se vor situa la ni
velul tehnicii actuale, atît din 
punct de vedere al parametrilor 
funcționali cît și al preciziei de 
lucru.

Sarcinile de creștere a produc
tivității muncii date uzinelor 
constructoare de mașini-unelte 
pe 1965 se majorează cu 4,3 la 
sută față de acest an. Realizarea 
unor produse de calitate impune 
ca, în aceste condiții, măsurile 

de viitor, îi putem influența și 
asupra alegerii pe care o vor 
face peste puțin timp, cu pri
vire la domeniul în care își 
vor însuși o profesiune. Pentru 
că această dezvoltare presupu
ne sporirea numărului de 
cadre cu calificare medie și 
superioară. Această expunere 
va fi făcută de redactorul șef 
al ziarului regional de partid.

Așa cum este și firesc, regi
unea noastră s-a dezvoltat și 
din punct de vedere social și 
cultural. Au crescut nevoile 
culturale ale locuitorilor ei și, 
pe lîngă vasta rețea de așeză
minte și instituții culturale, a 
crescut numărul intelectualilor 
din satele și orașele regiunii 
noastre care — cu entuziasm 
și patriotism — își pun cu
noștințele și experiența în 
slujba ridicării nivelului cul
tural al maselor. Cum majori
tatea viitorilor absolvenți as
piră să intre în rîndurile inte
lectualilor ne-am gîndit că le 
va fi utilă o expunere despre 
exemplul luminos al înaintași
lor pe care-1 urmează azi tînă- 
ra intelectualitate a patriei, 
expunere pe care o pregătește 
de pe acum directorul muzeu
lui regiohal.

Și, în sfîrșit, alegerea ultimei 
conferințe am făcut-o pornind 
de la ideea că tinerii care o 
vor audia — în prezent încă 
elevi — vor părăsi peste cîteva 
luni băncile școlii. Fie că își 
vor continua studiile, ori vor 
intra în producție, ei vor tre
bui să se comporte cu maturi
tate, să răspundă de faptele 
lor. Desigur, nu o conferință 
rezolvă această problemă : în
tregul proces educativ desfă
șurat pînă acum de școală, 
dc~ organizația noastră își va 
arăta * cu siguranță roadele. 
Dar sîntem convinși că acum, 
aflați în pragul maturității în 
sensul larg al cuvîntului, elevii 
vor înțelege și mai profund 
responsabilitățile ce le revin 
ca cetățeni ai patriei noastre 
socialiste. Noi l-am rugat să 
pregătească această conferință 
pe tovarășul procuror șef al 
regiunii.

Am putut să asigurăm ase
menea conferențiari dat fiind 
că anul acesta vom grupa 
elevi din cîte două școli (în 
oraș avem 4 școli medii care 
au 576 elevi în clasele a XI-a). 
Am asigurat de pe acum și 
sala unui club din oraș cu o 
capacitate de 300 locuri. Con
ferințele vor fi expuse în pri
mele două trimestre școlare (în 
lunile octombrie, noiembrie, 
ianuarie și februarie) astfel 
încît în trimestrul al III-lea să 
le lăsăm elevilor timp sufi
cient pentru învățătură, pen
tru pregătirea examenului de 
maturitate.

Socotim d măsurile luate 
de pe acum ne vor ajuta să 
asigurăm înPvățămintului poli
tic organizat pentru elevii cla
selor a XI-a un bogat conțir.u: 
educativ, o eficiență sporită.

CONSTANȚA NASTAC 
secretară a Comitetului orășe

nesc U.T.M. Bacău

Fabrica da produsa lactata din Timișoara Foto : Agerpres

de creștere a productivității 
muncii să se ia, în primul rînd, 
pe linie tehnologică. In acest 
sens s-a stabilit introducerea u- 
nor procedee tehnice noi care — 
o dată cu creșterea productivită

URMĂRI DIN PAQINA I
ții — să asigure prelucrarea pie
selor la un nivel calitativ supe
rior. Se va extinde astfel pe 
scară largă forjarea în matrițe 
cu figuri multiple, folosirea cu- 
renților de inducție în sectoarele 
calde, cromarea dură, turnarea 
cu modele ușor fuzibile, turna
rea în coji de bachelită etc.

De asemenea se va acționa 
pentru extinderea prelucrării ba- 
tiurilor și pieselor grele cu tre
nuri de freze , utilizarea inte
grală și simultană a posibilități
lor de lucra a frezelor portale și 
rabotezelor ; perfecționarea teh
nologiei prelucrării roților dan
turate prin șeveruire.

Un accent principal se va 
pune pe extinderea normelor cu 
motivare tehnică (peste 92 la 
sută pe întreaga direcție). De a- 
ceea se impune ca întreprinde-

Aspect de la sărbătoarea autumnală a culesului de vii
Foto: AGERPRES

Pe scurt

intemațio-

Joi, în cadrul campionatului 
republican de rugbi Dinamo 
București a învins cu scorul de 
19—3 (8—3} pe C.S.M.S. Iași, iar 
Steaua a întrecut cu 8—3 (5—3) 
pe Progresul București.

• Alte întîl- 
niri s-au dispu
tat în cadrul di
feritelor compe
tiții 
nale de fotbal. 
Iată rezultatele 

înregistrate : 
„Cupa orașelor 

tîrguri44 : Utrecht (Olanda) — SK 
Copenhaga 4—3. Meciul retur 
va avea loc la 14 octombrie ; 
Servette Geneva — Atletico Ma
drid 2—2 (0—2) — meci tur ;
Stade Franțais — Beris Sevilla 
2—0 (1—0) ; A. S. Roma — Aris 
Salonic 3—0 (0—0). Cupa cam
pionilor europeni : Benfica Li
sabona — Aris Luxemburg 5—1 
(echipa portugheză cîștigătoare 
și în tur cu același scor s-a cali
ficat pentru etapa următoare) ; 
Malmoe (Suedia) — Lokomotiv 
Sofia 2—0 (2—0). Cîștigătoare în 
primul meci cu 8—3, echipa bul
gară s-a calificat pentru turul 
următor ; Bordeaux — Borussia 
Dortmund 2—0 (1—0). „Cupa
Rappan" : Toulouse — Panionios 
(Grecia) 5—0 (1—0).

• La Anvers, într-un 
amical de fotbal echipa si
ționată a Belgiei a învins
1—0 (0—0) echipa Olandei.

• In campionatul UJLS.S. la 
fotbal. Ț-SJLA. a învins. cu 2—0 
pe Spartak Momov*.

• In partidele Întrerupte din 
mda a 7-a a turneului internatio
nal ce Sih de la Belgrad au fost 
Înregistrate următoarele rezultate : 
BerĂoe — Parma 1—0 » Gligorici 
— Larsen 1—0 ; Janosevici — 
Metaforici 1—0 » Matanovici —

Kh 1—0 ; Bronștein ș: Spasski 
Întrerupt din nou.

(Agerpres)

rile să manifeste maximum de 
grijă și preocupare pentru reali
zarea în termenele prevăzute a 
măsurilor tehnico-organizatorice 
stabilite.

în fine, ultim* problemă din 
cele amintite mai sus, care a fă
cut obiectul unei analize temei
nice cu ocazia dezbaterii cifre
lor de plan, a fost economicita
tea fabricației. Și pe bună drep
tate. Sarcinile întreprinderilor 
producătoare de mașini-unelte 
cresc substanțial; ele prevăd 
totodată asimilarea a numeroase 
produse noi, modernizarea și

v 

perfecționarea tehnologiei de fa
bricație a altora. Economicitatea 
fabricației trebuie să constituie 
un obiectiv principal pentru în
treprinderile noastre. Cu ocazia 
dezbaterii cifrelor de plan s-a 
subliniat că pentru încadrarea 
în cheltuielile aferente pe 1000 
lei producție marfă, va trebui să 
se insiste pentru rezolvarea unor 
probleme de maximă importanță 
și anume : îmbunătățirea calită
ții pieselor turnate executate de 
turnătoriile Uzinelor „23 August" 
și „lnfrățirea"-Oradea; prelun
girea perioadei de utilizare a 
SDV-urilor prin recondiționarea 
lor ; extinderea tehnologiilor a- 
vansate pentru reducerea mano
perei pe fiecare produs ; realizarea 
în termen a contractelor pentru 
evitarea penalizărilor ; evitarea 
formării stocurilor supranormati-

CORESPONDENTĂ

DIN TOKIO
TOKIO 1. Corespondență de 

la trimisul special „Agerpres", 
I. Goga:

In aceste zile, la Tokio se in
tensifică pregătirile în vederea 
marii sărbători a sportului mondi
al : cea de-a 18-a ediție a Olim
piadei de vară. Pe fiecare stradă 
flutură zeci de drapele ale țărilor 
participante iar pe geamurile vi
trinelor este afișată emblema 
Jocurilor Olimpice. Chiar și la 
ferestrele caselor din cartierele 
mărginașe ale orașului flutură în 
bătaia vintului stegulețe cu ră
săritul soarelui și cele 5 cercuri 
colorate. Peste tot delegațiile de 
sportivi sînt întîmpinate și în
conjurate cu căldură de ospitalie
rele lor gazde.
. Pînă joi seara sosiseră la Tokio 
peste 3 000 de sportivi care și-au 
luat în primire locuințele lor din 
satul olimpic de la Toyogi, Ha- 
chioji, Enoshima, Segami și Ka- 
ruizawa. Temperatura a urcat joi 
la aproape 25 de grade și a adus 
un suflu de optimism in rindul 
tuturor participantilor, care cu 
zi'Ze in urmă au trebuit să-și în
trerupă antrenamentele din cau
za ploii. O mare animație există, 
de asemenea, la centrul de presă 
unde lucrează de zor cei pe>le 
500 de ziariști sosiți pînă acu*n 
din diferite orașe ale lumii. In 
prezent aici se pun la punct apa
ratele electronice care vor colecta, 
transmite și imprima în timp 
rapid toate rezultatele competi
țiilor. Pentru perioada Jocurilor 
Olimpice s-a stabilit ca televiziu
nea japoneză să transmită în cu
lori. Comitetul de organizare al 
Jocurilor Olimpice a instruit 2 000 
de studenți care servesc ca ghizi 
și interpreți la centrul de presă, 

ve și valorificarea permanentă a 
materialelor cu mișcare lentă.

Consider — ne-a spus în în
cheierea convorbirii tovarășul 
Alexandru Mărgăritescu — că 
cifrele de plan pe anul 1965 sînt 
mobilizatoare și uzinele au acu
mulat o bogată experiență pen
tru ca ele să fie îndeplinite cu 
succes — atît din punct de ve
dere global dt și în ce privește 
realizare* unor mașini și utilaje 
cu performanțe tehnice supe
rioare.

Exigențele 
anilor tineri

clasa a XI-a seral. Pe cît posibil, 
ținînd seama de pregătirea mea, 
îl ajut. Apoi caut să-i creez o 
atmosferă plăcută în familie, pen
tru că știu că nu este așa ușor 
să faci și serviciu și școală. Și 
mai e ceva: caut să nu fiu o so
ție cicălitoare. Merg și la meciuri 
împreună cu soțul (pasiunea lui, 
iar acum și a mea).

„Bravo 1“ se aud cîteva glasuri 
amuzate. Mi se pare mie, sau în- 
tr-adevăr ceilalți au rămas puțin 
îngîndurați ? E o îngîndurare 
plăcută. Da, nu e vorba numai 
de dragoste, ci ți de prietenia 

satul olimpic sau pe marile artere 
ale orașului. Ei poartă uniforme 
festive. Băieții sînt îmbrăcați în 
haine negre cusute cu tighele 
albe iar fetele în jachete roșu cu 
alb. Totul se află sub semnul 
Olimpiadei. De la cochetele ma
gazine din satul olimpic și pînă 
la cele mai renumite ale centru
lui comercial, în vitrine se pot 
vedea jucării, evantaie, păpuși ja
poneze sau chimonouri avînd pe 
ele inscripția Olimpiadei. La 
restaurantul satului olimpic fețele 
de masă din hîrtie creponată au 
imprimate pe ele harta bazelor 
sportive din Tokio. Gazdele folo
sesc toate mijloacele ca să-i ajute 
pe sportivi să se orienteze cît 
mai bine, în cel mai aglomerat 
oraș de pe glob. Lucru extrem 
de greu la Tokio, unde nici chiar 
șoferii taxiurilor nu cunosc adre
sele frecvente. Deși ne aflăm de 
scurt timp la Tokio, ritmul febril 
al pregătirilor olimpice ne-a făcut 
să renunțăm la perioada de acli
matizare și încă dis-de-dimineață 
am plecat spre satul olimpic pen
tru a face o vizită sportivilor, 
noștri. De la bun început trebuie 
arătat că ei sînt cu toții sănătoși 
ți manifestă o vervă deosebită la 
antrenamente, dornici de a repre
zenta cu cinste culorile sportive 
ale patriei noastre. Fotbaliștii vor 
face chiar astăzi cunoștință cu 
publicul sportiv japonez. Echipa 
olimpică a țării noastre susține 
un meci de veriiieere la stadionul 
Kamaguchi cu o selecționată lo
cală.

CINE
GHEPARDUL : rulează la : Pa

tria (orele 9; 13 17; 21). VIAȚA 
PARTICULARĂ : rulează la : Re
publica (orele 9.15, 11,30 ; 13,45 ; 
16,30; 18,45; 21,15), Festival (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30),  Modern (orele 10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21,30). DRAMA
CIOCÎRLIE1 : rulează la : Luceafă
rul (orele 9,45; 12» 14,15; 16,30 ;
18,45; 21), Capitol (orele 9,30; 
11,45» 14| 16,15; 18,45; 21), Tomis
(orele 10; 12» 14; 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21). HATARI, (ambele 
serii) : rulează la : București (ore
le 9,30; 13; 16,30; 20), Grădina
Doina (orele 19,15). AL NOUĂLEA 
NUME : rulează la : Grivița 
(orele 10; 12; 16; 18; 20).
DRAGOSTE LA ZERO GRADE : 
rulează la : Victoria (orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Flamura
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15»
20,30),  Giulești (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). FLOAREA 
MANLO : rulează la : Lumina (o- 
rele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Cultural (orele 15; 17; 19; 21). 
CEI ȘAPTE MAGNIFICI : cinema
scop, rulează la : Central (orele 
9,30; 12,15; 15; 18; 20,45), înfră-

sinceră și exigentă care există 
între acești doi soți, o prietenie 
adevărată, clădită pe temeliile 
sigure ale înțelegerii și sprijinu
lui reciproc.

ANGHELESCU OTILIA (la
borantă, 18 ani; exprimînd în
tr-un fel și o concluzie la cele 
spuse înainte) : Eu nu am iubit 
încă. Ceea ce m-ar atrage la 
omul iubit ar fi un caracter no
bil, caracterul unui om adevărat.

HELMAN CONSTANTIN (te
lefonist) : M-am căsătorit la 19 

ant. Soția mea mi-a fost întotdea
una un tovarăș care m-a ajutat, 
m-a îndrumat și m-a încurajat. 
De-a lungul anilor sentimentele 
dintre oamenii care se iubesc 
n-ar trebui niciodată să se oxi
deze. Un cunoscut îmi spunea că 
viața noastră e agitată, trepidan
tă, plină de lucruri noi, și că tre
buie să căutăm mereu alt om 
către care să ne îndreptăm sen
timentele. Sînt curios dacă eroii 
iubirilor mai vechi, ca Daphnis 
și Chloe, sau Tristan și Izolda, 
sau Romeo și Juliet a, dacă ar 
trăi, ar fi de acord cu această 
judecată. Eu cred că, dimpotri
vă, într-un asemenea climat de 
aer proaspăt și de schimbări fru
moase, o dragoste adevărată de
vine și mai trainică, și mai pu
ternică.

La încheierea vizitei în Franța 
a delegației Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, conducătorul 
delegației, a făcut următoarea de
clarație :

Este o mare plăcere pentru 
mine să mă pot adresa ascultă
torilor radiodifuziunii franceze și 
să le transmit, în numele dele
gației Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne, și 
în numele meu personal, calde 
urări de prosperitate și fericire.

După cum știți, delegația par
lamentară romînă a vizitat Fran
ța la invitația Adunării Națio
nale Franceze și a distinsului său 

j președinte, dl. Jacques Chaban- 
Delmas. Sîntem recunoscători 
gazdelor noastre pentru că ne-au 
dat posibilitatea să cunoaștem, 
datorită unui bogat și foarte in
teresant program, cîteva din ma
rile valori ale civilizației, care au 
ilustrat istoria Franței, precum și

CU PRILEJUL 
PROCLAMĂRII
Cu prilejul celei de a 15-a 

aniversări a proclamării Re
publicii Populare Chineze, 
ambasadorul R. P. Chineze în 
R. P. Romînă, Liu Fan, a 
rostit joi seara o cuvîntare la 
televiziune.

★
Joi la amiază a avut loc în 

Capitală deschiderea expozi
ției „Grafica din Republica 
Populară Chineză14, organizată 
de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă cu prilejul 
aniversării a 15 ani de la pro
clamarea R. P. Chineze.

Au participat Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ion Dumitru, adjunct al 
ministrului industriei petrolu
lui și chimiei, reprezentanți 
ai conducerii Ministerului A- 
facerilor Externe, Uniunii 
Artiștilor Plastici, Sfatului 
Popular al Capitalei, oameni 
de cultură și artă, un nume
ros public. .

Au fost de față Liu Fan, 
ambasadorul R. P. Chineze în 
R. P. Romînă și membri ai 
ambasadei, reprezentanți ai

INFO R
Ieri seara s-au înapoiat în 

Capitală, venind de la Mosco
va,' tovarășii Ștefan Bîrlea, 
secretar al C.C. al U.T.M. și 
președinte al Consiliului 
U.A.S.R., Anghel Paraschiv, 
membru al Biroului C. C. al 
U.T.M., redactor șef al ziarului 
„Scinteia tineretului44, Stanciu 
Brătescu. membru al C.C. al 
U.T.M., Cecilia Stan, secretar 
al Comitetului .orășenesc 
U.T.M. București șF Dumitru 
Costea, redactor șef al revistei 
„Tînărul leninist' care —

M A T O G
țirea între popoare (orele 10; 14,30» 
17,30; 20,30). ASASINUL DIN
CARTEA DE TELEFON : rulează 
la : Union (orele 15; 17; 19; 21). 
REBELUL MAGNIFIC : rulează la : 
Volga (orele 9,30; 11,45; 14, 16,15; 
18,30; 20,45). M-AM ÎNDRĂGOS
TIT LA COPENHAGA : rulează 
la : Viitorul (orele 15; 17; 19;
21). BRAȚUL NEDREPT AL 
LEGII : rulează la : Doina (o- 
rele 11,30; 13,45; 16» 18,15; 20;
dimineața — ora 10 — program
pentru copii), Miorița (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Rahova 
(orele 15,30; 18» 20,30), Lira (ore
le 15,30; 18; 20,30). VIZITAȚI
ZAKOPANE — MEDICII DIN SI
ERRA — MIȘCĂRILE PÂMIN- 
TULUI — CUVlNT CU CU- 
VÎNT — BOSSARI — GREVA — 
BALADA PRIMĂVERII — HRĂ
PĂREȚUL AHMED : rulează la : 
Timpuri Noi (orele 10 — 21 în 
continuare). CIOCIARA : rulează 
la : Excelsior (orele 10; 12,30» 
15,30; 18; 20,30), Adesgo (orele 14; 
16,15; 18,45; 21,15). BANDA DE 
LAȘI : rulează la : Feroviar (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Dru
mul Sării (orele 16; 18; 20). OCO
LUL PĂMÎNTULUI ÎN 80 DE ZI-

ENACHE GHEORGHE (chi
mist) : Sînt și eu căsătorit și sînt 
convins că-mi iubesc soția mai 
mult decît orieînd. Mă atrag la 
ea modestia, sinceritatea, perse
verența. Fac totul pentru a fi așa 
cum mă dorește soția mea. Și 
pentru că vorbim despre ce 
vrem să facem pe lume, să vă 
spun: aș dori să iau examenul 
de maturitate și să urmez cursu
rile unei facultăți de chimie in
dustrială. Am un copil și aș vrea 
să-i văd viitorul fericit. Consider 
că pot cere mult de la viață și 
cred că nu exagerez dacă spun 
că doresc să vizitez Roma și 
Parisul.

Nimeni dintre cei de aici nu 
socotește că a „cere de la viață" 
lucruri la care părinții lor nici 
n-ar fi îndrăznit să viseze ar fi 
„prea mult". Și au dreptate. 
Pentru că tot ce văd în junii lor 
le dovedește că și cele mai fru
moase vise se pot împlini. Le 
dovedesc lucrul acesta sutele de 
blocuri noi, uzinele, scuarurile 
pline de flori. Li-1 dovedește în
suși Oneștiul, orașul în care gla
sul tinereții se aude repetat și 
prelung, care își împlinește el 
însuși visele cele mai frumoase.

...Discuția de mai sus nu a 
avut loc. Șoate că Lupașcu și Po- 
roșnicu și Grigoraș nici nu se 
cunosc între ei. Dar discuția ar 
fi putut avea loc orieînd : parti- 
cipanții n-ar fi trebuit decît să 
rostească cu glas tare cuvintele 
pe care le-au scris în scrisorile 
trimise ziarului nostru, pe care 
n-am făcut altceva decît să le 
așezăm în ordinea de mai sus. 

remarcabile realizări culturale, 
tehnice și științifice ale Franței 
moderne. Natural, ne referim la 
incomparabila dv. capitală și, de 
asemenea, la orașele Toulouse și 
Tours, pe care le-am vizitat, fără 
să uităm îneîntătoarea vale a 
Loirei ; am fost profund impre
sionați de vizitele făcute la Casa 
radioteleviziunii franceze, la uzi
nele Sud-A viation, la centrala 
nucleară de la Chinon, la cen
trul de cercetări agricole de la 
Jouy-en Josas. Am avut, de ase
menea, onoarea să întîlnim per
sonalități înalte ale vieții publice 
franceze, atît la Paris ca și în 
alte orașe.

Considerăm că vizita delega
ției noastre se înscrie în seria de 
acțiuni în curs de dezvoltare în
tre cele două țări ale noastre, ac
țiuni destinate unei mai bune 
cunoașteri, întăririi prieteniei 
franco-romîne. Vizita noastră are 
loc după recenta călătorie în

ANIVERSARII
R. P. CHINEZE
corpului diplomatic acreditați 
la București.

*
In Editura pentru literatură 

universală a apărut un volum de 
nuvele și schițe de Șen lan-pin, 
cunoscut ca scriitor sub numele 
de Mao Dun. Ediția cuprinde 
nuvelele „Viermii de mătase", 
„Recolta de toamnă", „Prăvălia 
lui Lin", povestirea „Trei tineri" 
și patru schițe, lucrări dintre cele 
mai reprezentative ale genului 
scurt din opera scriitorului.

Traducerile sînt semnate de 
Demostene Botez, Tamara Gane, 
Ecaterina Varzar, Alice Gabrie- 
lescu și Nina Gafița.

In ultimii ani, din literatura 
contemporană chineză au mai a- 
părut lucrări din creația unor 
scriitori cum sînt Go Mo-jo, Lao 
Șe, Ciao Șu-li.

Printre lucrările tipărite în a- 
ceea-și perioadă din literatura 
clasică se numără o cuprinză
toare antologie poetică, apărută 
în biblioteca pentru toți, frag
mentul „Pe malul apei" din am
plul roman al lui Și Nai-an, două 
volume de „Opere alese" de Lu 
Sin.

(Agerpres)

MÂȚII
după încheierea lucrărilor 
Forumului Mondial de solida
ritate al tineretului și studen
ților cu lupta popoarelor pen
tru eliberare și independență 
națională, pentru pace — la 
invitația C.C. al U.T.C.L., au 
făcut o vizită de prietenie în 
R.S.S. Azerbaidjană.

La sosirea pe aeroport au 
fost de față tovarășii; Octa
vian Nistor, secretar al C.C. al 

'1J.T.M., membri ai Biroului 
C.C. al U.T.M. șl ai Comitetu
lui Executiv al U.A.S.R.

R A F E
LE — cinemascop (ambele serii) : 
rulează la : Dacia (orele 9,30; 13;
16,30; 20). AVENTURA DE LA
MIEZUL NOPȚII : rulează la : Bu- 
zești (orele 15; 17; 19» 21). PA
GINI DE ISTORIE, ROMÎNIA 
ORIZONT '64 : rulează la : Bucegi 
(orele 9; 16» 19,15). COMISARUL : 
rulează la : Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30). ÎNDRĂGOSTITUL
rulează la : Flacăra (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). LA STRADA : 
rulează la: Vitan (orele 16» 18,15;
20,30).  VARA ÎN NORDUL SĂL
BATIC : rulează la: CrîngaȘi (Ore
le 16; 18; 20). BĂRBAȚII : rulează 
la : Munca (orele 16; 18,15; 20,30), 
Arta (orele 16; 18,15» 20,30).
FALSIFICATORUL : rulează la :
Popular (orele 16; 18,15» 20,30)
SECHESTRATUL DIN ALTONA : 
rulează la : Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30). GALAPAGOS : rulează 
la : Cosmos (orele 16; 18; 20).

Televiziune
VINERI 2 OCTOMBRIE 1964

19,00 : Jurnalul televiziunii ;
19,10 : Emisiune pentru tineretul 
școlar ; 20,00 : Săptamîna ; 21,00: 
Shakespeare și artele plastice ; 
21,20 : Orașul N'Fuma — film 
documentar ; 21,30 : Muzică dis
tractivă ; In încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic. 

Grupul școlar energetic Cîmpina
str. Griviței nr. 11, Cîmpina telefon 19 22

Primește înscrieri de candidați pentru examenul de admi 
tere în anul I al școlii tehnice de personal tehnic, în fiecare 
zi pînă la data de 24 octombrie 1964, între orele 7—15 la 
sediul școlii.

Sînt admiși la înscriere absolvenții școlii de cultură ge
nerală de 11 ani cu și fără examen de maturitate.

Informații suplimentare se pot lua de la secretariatul 
școlii.

M. C. I.
Centrul Școlar Profesional și Tehnic de Materiale de Con
strucții de pe lingă Fabrica „Victoria Socialistă14 Turda 

str. A. Vlaicu 1

COMUNICĂ

La ȘCOALA TEHNICĂ DE PERSONAL TEHNIC, pentru 
anul școlar 1964z1965, se primesc candidați în meserie de 
tehnician materiale de construcții.

Candidații vor fi absolvenți ai școlilor medii €le cultură 
generală cu examen de maturitate sau cu certificat de ab
solvire a școlii medii, în vîrstă de 17—25 ani.

înscrierile la examenul de admitere se fac între 1—24 oc 
tombrie 1964, la sediul școlii.

Examenul de admitere se ține la 24—31 octombrie 1964. 
Informații suplimentare la secretariatul școlii, telefon 1945

Franța a delegației guvernamen
tale romîne, condusă de primul 
ministru, dl. Ion Gheorghe 
Maurer, călătorie pe care el a 
apreciat-o ca mareînd „un mo
ment important în opera între
prinsă de guvernele noastre în 
favoarea cooperării reciproce".

Pentru oricine apreciază în
tr-un mod realist cerințele lumii 
contemporane, este clar că rela
țiile de cooperare între țări, in
diferent de regimul lor politic, 
reprezintă, în zilele noastre, o 
necesitate vitală. ,

Schimburile economibe și cul
turale cele mai intense, bazate 
pe deplină egalitate și respect 
reciproc, contactele între repre
zentanții vieții publice, științifice 
și culturale, constituie un factor 
important pentru progresul și 
prosperitatea fiecărei țări, pentiu 
menținerea păcii.

Aceasta este cu atît mai vala
bil pentru Romînia și Franța, 
țări legate printr-o prietenie tra
dițională. Dezvoltarea multilate
rală și continuă a economiei io- 
mînești, procesul său neîntrerupt 
de modernizare, marele avînt luat 
de răspîndirea științei și culturii 
noastre, precum și înaltul presti
giu de care s-a bucurat întot
deauna în Romînia civilizația 
franceză, atît de bogată în reali
zări în toate domeniile, iată tot 
atîtea premise pentru lărgirea 
relațiilor dintre țările noastre, în 
propriul lor avantaj și al colabo
rării internaționale.

Sîntem fericiți să constatăm 
că, prin contribuția celor două 
părți, relațiile franco-romîne cu
nosc o evoluție din ce în ce mai 
favorabilă.

Pentru noi este un adevărat 
motiv de satisfacție să constatăm 
că schimburile parlamentare 
franco-romîne, cum este actuala 
vizită a delegației Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne, servesc, în mod con
stant, interesele cooperării dintre 
țările noastre.

Permiteți-mi, cu această oca
zie, să mulțumesc încă o dată 
gazdelor noastre atît de ospita
liere pentru primirea călduroasă 
?i pentru prietenia pe care ne-au 
dovedit-o pretutindeni ; le asi
gurăm de sentimentele noastre 
profunde și sincere.

Mulțumesc ascultătorilor fran
cezi pentru atenția pe care au 
binevoit să mi-o acorde.

Sărbătoare 
în amfiteatre

(Urinare din pag. I)
nu pot fi decît rodul unei munci 
perseverente, desfășurate zi de 
zi... * Cuvintele și-au găsit ecou 
în inimile celor peste 8 000 de 
studenți ai Universității centenare.

Aula ,,Mihail Eminescu*4 a 
Universității ieșene a fost 
neîncăpătoare pentru cei 

dornici să participe la festivitatea 
deschiderii noului an universitar. 
Alături de cadre didactice, au 
venit studenții din anii mari, pre
cum și cei care au trecut în a- 
ceastă zi pentru prima oară pra
gul, universității. La sfîrșitul festi
vității peste 400 de studenți au 
fost premiați și evidențiați pen
tru rezultatele obținute la învă
țătură, în activitatea științifică și* 
obștească în anul universitar 
trecut.

Clujului i s-a adăugat un 
plus de tinerețe odată cu 
.începerea noului an uni- 

vei sitar. Laboratoarele, amfi
teatrele, bibliotecile și-au re
deschis ușile în fața celor 
13 000 de studenți veniți cu forțe 
împrospătate, cu pasiunea carac
teristică vîrstei lor, pentru a 
asalta treptele științei. Entuziaste
le festivități ale studenților Uni
versității, Politehnicii, Medicinei, 
închinate deschiderii noului an 
universitar a oglindit hotărîrea 
lor de a folosi fiecare zi, fiecare 
oră de curs pentru pregătirea 
profesională la nivelul minunate
lor condiții ce le-au fost create, 
la nivelul cerințelor actuale.

Reîntîlnirea sau întîlnirea 
studenților de la Brașov, 
Oradea, Timișoara, Baia 

Mare, Galați, ca și din toate cen
trele universitare, cu facultatea 
în care se pregătesc pentru pro
fesiunea îndrăgită a fost un mo
ment solemn. S-au rostit îndem
nuri de rodnice succese, angaja
mente, cuvinte calde de recunoș
tință pentru minunatele condiții 
ce le-au fost asigurate. Aproape 
100 000 de studenți au intrat în 
amfiteatre, începînd sau reînce- 
pînd studiile universitare. Să le 
urăm succes !



se construiesc

1 100

‘alizai

Con- 
trafic 

sută

M.T.T. a fost 
mare decît în

• în 1963 volumul trans
porturilor de mărfuri efectua
te de unitățile * 
de 2,1 ori mai 
1959.

o în 1963 în portul 
stanța s-a efectuat un 
de mărfuri cu 113 la 
mai mare față de cel din 1960.

• La Calați 
cargouri de 4 500 tdw iar la 
Tumu Severin nave de 
și 1 600 tdw.

A»- ‘

....... --<1

Poate cîțiva dintre tinerii care privesc cu multă curiozitate 
și admirație silueta avionului de concepție și construcție 
romînească I.A.R. 818 și-ar dori meseria de pilot. Este doar 
una din meseriile foarte cunoscute astăzi în țară. De la 
aproape 1 300 000 kilometri parcurși în anul 1946 pe linii 
interne și externe pînă la 9 500 000 kilometri parcurși în 
anul 1963 — aceasta este dinamica dezvoltării transportului 
aerian. Paralel cu dezvoltarea transportului aerian public 
trebuie menționate realizările aviației utilitare. Numai în 
cîteva cifre: numărul stațiilor „Aviasan" : în 1947 — 1, în 
1963 — 19; tone transportate (medicamente, singe conser
vat etc.): 1947 — 5 tone, în 1963 — 90 tone.

Cine n-o recunoaște .• Puternică fi elegantă, locomotiva Diesel 
electrică ne face să ne gîndim cum ca arăta peste cițica ani trans
portul pe calea ferată. Ghizii prezenți in acest sector al expoziției 
ne ajută imaginația cu date concrete. Nu ca trece mult timp fi 
venerabila locomotivă cu aburi ca deveni piesă de muzeu. Pe ar
terele de oțel vor alerga locomotivele Diesel sau cele electrice, 
tinuîndu-se acțiunea începută, secțiile de circulație cor fi inzo 
cu centralizare-dispecer care include centralizarea electrode

urilor, blccu! automat de linie, semnalizarea automată 
e cu controlul vitezei și autostop, semnalizarea auto- 

de nivel etc. Radioul va fi și el un alt mijloc pen- 
ctrculației trenului. Cit despre triaje, închipuiți-vă un 
r. de la ecranul unui aparat de televiziune „vede" toate 
îsind pe butoane prelucrează compunerea trenurilor, 
'are • or stâpini toată această tehnică modernă vor fi

In marea vitrină a țârii
Wl

transporturi
"B a sg a a

si telecomunicații
trași ca de un puternic magnet, mii și mii de cetățeni din București 
?• din întreaga țară se îndreaptă zilnic spre spațiile verzi dinspre nordul 
Capitalei, pentru a vizita „Expoziția realizărilor economici naționale a 
R. P. Romine".

Ocupînd un spațiu impoi tant, alături de grandioasa cupolă a pa
vilionului central, se află sectorul transporturilor și telecomunicații
lor, cu toate ramurile sale : auto, cale ferată, aviație, transportul nas al 

etc. Despre acest sector ne vorbește astăzi în cadrul ciclului de convorbiri la rubrica 
„în marea vitrină a țării" tovarășul ing. I. BAICU, adjunct al ministrului transpor
turilor și telecomunicațiilor.

O vizită în sectorul transporturilor șl 
telecomunicațiilor din expoziție începe, fi
resc, la unul din principalele lui standuri: 
cel feroviar. Vizitatorul se simte aici în- 
tr-un adevărat mediu ceferist: mai multe 
linii de cale ferată, material rulant, mașini 
pentru întreținerea căii și altele. Nu este 
însă vorba de reproducerea unei situații de 
pe teren — adică din vreo stație — și nici 
nu este nevoie să fii ceferist pentru a-ți da 
seama de acest lucru. Și, în adevăr, trecînd 
dincolo de puternica locomotivă cu abur 
din seria 1-5-0 cine și-ar închipui că poate 
fi reală compunerea atît de bizară a unui 
tren de marfă format din vagoane dispa
rate, nici unul semănînd cu celălalt ? Vizi
tatorul remarcă faptul că după un vagon 

platformă urmează o cisternă de 60 rd ca
pacitate, apoi un vagon refrigerent alb ima
culat lîngă un vagon de transportat ciment 
în două recipiente verticale, după care vine 
Un vagon metalic de 60 de tone, cec tn c u 
un vagon autodescărcător pentru mir.ereu. 
„Secretul* acestei alcătuiri este ușor de ex
plicat : standul feroviar ca de altfel cele
lalte Standuri, sugerează prin exponatele 
sale o problema principală care stă la baza 
dezvoltării transporturilor și anume: mo
dernizarea. Toate vagoanele care compun 
trenul amintit sînt de tip nou, modem ji 
reprezintă cuceriri ale tehnicii de specia
litate, victorii ale industriei socialiste.

O altă grăitoare concretizare a noțiunii 
de modernizare este oferită la expoziție de 

silueta elegantă și sobră a locomotivei Die- 
i--.-electrice de 2100 CP construită de 
L zinele „Elect roputere" — Craiova în co- 
laborare cu cîteva zeci de alte întreprin
deri din țară. Este o realizare de înaltă și 
complexă tehnicitate, o realizare de mare 
prestigiu. Pe ea se bazează etapa calității 
uperioare in dezvoltarea bazei tehnico- 

mcteriale a căii ferate, adică acțiunea de 
înlocuire a tracțiunii cu abur prin tracțiune 
cu locomotiva Diesel. Mulți dintre vizita- 
■ -ri care o admiră acum de aproape și-o 
minlesc de astă-vară cînd mergind pe li

toral sau spre munte, locomotiva Diesel 
l( -a tăcut călătoria mai rapidă prin puterea 
ei ri nuri confortabilă, prin lipsa fumului și 
a zgomotului. Tinerii care privesc compar- 
t smeritul mașinilor și cabina de conducere 
trebuie să știe că a fi mecanicul-conducător 
cl unei asemenea locomotive înseamnă a 
! -:da o profesiune de înaltă calificare și 
a depune o muncă plăcută.

Vizitatorii înregistrează cu satisfacție — 
oare nu fiecare dintre ei este un fost și un 
viitor călător ? — yi faptul că noile va
goane fabricate la Arad le asigură un con
fort desăvirșit: canapele capitonate la

• în 1955 s-a instalat pri
ma stație de televiziune. In 
prezent funcționează 7 stații 
principale și 14 translatoare.

• In 1965 din totalul tra
ficului feroviar 45—50 la sută 
se va efectua cu mijloace de 
tracțiune modernă.

• Jumătate din sumele ne
cesare pentru înzestrarea căi
lor ferate cu tracțiune mo
dernă — prevăzute pînă in 
1965 — se va recupera prin 
economiile de exploatare ce 
se vor realiza pînă Ia sfîrșitul 
planului șesenal.

• Cu un bilet TAROM 
un călător poate fi transpor
tat in orice oraș al Europei 
unde fac escala avioanele 
noastre iar de acolo, în baza 
contractelor cu societățile ae
riene străine, în orice colț al 

ambele clase, perne glisante, lumină fluo
rescentă, robinetele cu apă potabilă, încăl
zire cu aer pulsat etc. Fiecare comparti
ment se prezintă în altă culoare, iar toate 
culorile sînt dulci, pastelate, odihnitoare. 
Să nu uităm că aceste vehicule pot circula 
cu viteze pînă la 150 km/h, iar suspensia 
lor este perfectă. Experimentările făcute 
au arătat că un pahar umplut cu apă pînă 
la vîrf nu udă masa nici la viteza de 
140 km/h.

Intr-un pavilion cu pereți mari din 
sticlă vedem o instalație de centralizare 
electrodinamică în miniatură, al cărei apa- 
rataj utilizează cele mai noi cuceriri ale 
tehnicii din acest domeniu. In stațiile cen
tralizate electrodinamic macazurile nu mal 
sînt deservite de acari: ele sînt manevrate 
de la un panou central de comandă, prin 
simpla apăsare a unor butoane.

Cu o legitimă curiozitate zăbovesc teh
nicienii lîngă mașinile destinate mecani
zării lucrărilor de cale — un alt aspect al 
modernizării muncii la căile ferate. Aici 
se află expuse : mașini de burat traverse, 
de găurit traverse, macarale-portal acțio
nate electric, boghiuri pentru transportat 
șine lungi etc. Este vorba de utilaje necu

noscute marelui public, șl, tocmai pentru 
aceasta, cu atît mal interesante. Șinele 
sudate, montate pe traverse de beton ar
mat pretenslonat, reprezintă tot ceea ce 
este mai nou în domeniul refacției și con
strucției căii ferate.

Un capitol important al sectorului des
pre care vorbim îl reprezintă transportul 
auto. Autovehiculele au realizat anul tre
cut peste 53 la sută din întregul volum de 
transport de mărfuri al țării noastre, între- 
cind în această privință însăși calea ferată. 
Cum a fost posibil acest lucru ? Nu este 
greu de răspuns, dacă ne apropiem de 
standul autovehiculelor. In ultimii 10 ani, 
Uzinele „Steagul roșu" — Brașov au livrat 
peste 53 000 de autovehicule de tipul SR- 
101. Noile autocamioane „Carpați" șl 
„Bucegi", mașini cu înalte calități tehnico- 
economice, vopsite în culori vii, aduc la 
expoziție mărturia priceperii constructorilor 
de la poalele Tîmpei. Ele reprezintă baza 
tehnico-materlală pentru dezvoltarea în 
continuare a transportului auto.

Trecînd apoi pe lîngă machetele unor 
cargouri și nave pescărești care reprezintă 
doar o mică parte din tipurile de nave 
construite de șantierele noastre navale —

Ghidul vorbește vizitatorului despre 
funcționarea unei centrale automate 
telefonice. Această instalație complicată 
este ceva obișnuit în sectorul poștei și 
telecomunicațiilor. Obișnuite sînt astăzi 
și instalațiile de telex automate care 
permit instituțiilor și întreprinderilor 
comunicațiile telegrafice directe, centrele 
de emisie pentru radio telegrafie, cen
trale automate de bloc etc. In prezent 
se realizează cu ușurință legături tele
grafice intercontinentale.

tinere vlăstare ale anilor socialismului — 
să ne oprim puțin în fața unui vehicul de 
culoare intens galbenă, ușor și grațios ca 
o libelulă. Este noul avion utilitar romî- 
nesc tip IAR-818, Cu caracteristici supe
rioare altor avioane străine similare șl des
tinat întrebuințărilor sanitare și agricole.

Șl vizita continuă. Au mai rămas de 
văzut multe standuri. Vizitatorul întîlnește 
panouri, exponate și machete ce vorbesc 
despre evoluția rețelei rutiere, despre dez
voltarea poștei și telecomunicațiilor, des
pre tehnica nouă în construcții etc.

...Părăsind standurile transporturilor și 
telecomunicațiilor ne dam seama că sema
foarele de pe drumul parcurs în cei două
zeci de ani de acest sector au indicat în 
permanență „cale liberă" pentru tot ce 
este nou, înaintat, modern. Dezvoltarea 
coordonată -și modernizarea sistematică 
sînt caracteristicile principale ale acestui 
sector, impuse de însăși dezvoltarea în ritm 
rapid a întregii economii naționale.

Pagină realizată de 
VICTOR CONSTANTINESCtJ



In preajma Conferinței țărilor neangajate I Revendicări

întrunirea preliminară ale studenților
Festivitățile de la. Pekin

a miniștrilor de externe din universitățile

CAIRO 1. Corespondentul A- 
gerpres N. Plopeanu, transmite :

Conferința miniștrilor de ex
terne ai țărilor neangajate s-a 
deschis joi după-amiază, în sala 
Universității din Cairo, pentru a 
definitiva ordinea de zi a confe
rinței la nivel înalt a țărilor 
neangajate, care urmează să-și 
înceapă lucrările la 5 octombrie, 
în afara ședinței de deschidere, 
toate celelalte ședințe vor fi în
chise, Ministrul afacerilor exter
ne al R.A.U.i Mahmud Riyad, 
care a fost ales președinte al 
conferinței, a rostit o cuvîntare.

Pe ordinea de zi au fost pro
puse deja o serie de probleme, 
printre care : discutarea situației 
internaționale, apărarea și întă-

PE SCURT
ALGER. — Joi, la Palatul 

Ziroud din Alger, s-a deschis 
sesiunea celej de-a 2-a Adu
nări Naționale a Algeriei in
dependente. Din ea fac parte 
138 de deputați desemnați la 
alegerile de duminică, 20 sep
tembrie.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de președintele Ben 
Bella- care i-a salutat pe 
membrii Adunării Naționale 
și le-a urat succes în desfă
șurarea lucrărilor.

MINISTRUL
COMERȚULUI TURCIEI 

A VIZITAT
R. P. BULGARIA

SOFIA. — Ministrul comerțului 
Turciei, Fenni Islimyeli, care a 
făcut o vizită oficială în R. P. Bul
garia, a plecat joi spre patrie — 
anunță agenția B.T.A. F. Islânyeli 
este primul ministru turc care a vi
zitat Bulgaria după cel de-al doilea 
război mondial. El a fost primit de 
T. Jivkov, președintele Consiliului 

i de Miniștri, și a avut convorbiri 
I cu I. Budinov, ministrul comerțului 
j exterior al R. P. Bulgaria, asupra 
; unor principii pe baza cărora, prin 

contacte directe între camerele de 
comerț ale celor două țări și cercu
rile de afaceri se va lărgi schimbul 
de mărfuri dintre Turcia și Bul
garia.

TOKIO. — Cu zece zile îna
inte de deschiderea Jocurilor 
Olimpic? la Tokio a fost 
inaugurată o nouă linie ferată — 
„Tokaido“ — care leagă orașele 
Tokio și Osaka. Distanța de 515 
km dintre cele două orașe este 
parcursă de trenurile expres în 
patru ore. Se prevede ca în de
curs de un an această distanță 
să fie parcursă numai în trei ore.

PROBLEME ECONOMICE 
IN DISCUȚIA 

GUVERNULUI ITALIAN

ROMA — Președintele Consi
liului de Miniștri al Italiei, Aldo 
Moro, a primit miercuri pe lide
rii partidelor care jac parte din 
coaliția guvernamentală — Pie
tro Nenni (socialist), Giuseppe 
Sar agat (social-democrat) și O- 
ronzo Reale, (republican). La a- 
ceastă reuniune s-au analizat 
problemele care cor trebui să le 
ia în discuție Consiliul de Mi
niștri și anume: aprobarea bu
getului anual al Italiei și preve
derile programului economic pe 
anul 1965. Președintele Consiliu
lui s-a consultat și cu miniștrii 
trezoreriei, finanțelor și bugetu
lui.

Presa italiană scrie că Moro 
a cerut „o scurtă amînare* a re
zolvării problemelor bugetare 
pină după încheierea lucrărilor 
Consiliului național al Partidului 
democrat-creștin.

INTILNIRE 
JOHNSON-ORDAZ

MEXICO. — Gustavo Diaz Or
daz, președintele ales al Mexicului, 
a anunțat că a acceptat invitația 
președintelui Johnson de a se in- 
tîlni intr-un viitor apropiat pentru 
a avea convorbiri legate de relații
le dintre Statele Unite și Mexic.

Gustavo Diaz Ordaz nu a precizat 
locul și data acestei întîlniri. Se 
crede, transmite agenția' France 
Presse, că ea va avea loc pe teri
toriul american, in apropierea fron
tierei mexicane, la Începutul lunii 
octombrie.

REGĂSIREA UNEI PĂRȚI 
A SUBMARINULUI 

„THRESHER

WASHINGTON. — Cercetări
le efectuate de marina americană 
au permis regăsirea unei părți din 
carcasa submarinului nuclear 
„Thresher* dispărut în fundul 
Oceanului Atlantic cu 129 oameni 
pe bord în aprilie 1963.

Marina a anunțat că secțiunea 
de coadă a submarinului precum 
și conul purtînd numărul său 
.,593“ au fost identificate. „Thres
her* s-a scufundat în cursul unor 
exerciții efectuate la adîncimea 
de 2500 metri la 220 mile est 
de Boston. După luni de cerce
tări efectuate cu ajutorul batisca- 
fului „Trieste* marina a regăsit 
bucăți din tuburile care aparți
neau navei dar carcasa submari
nului a fost deabia recent regă
sită.

rirea păcii în lume, coexistența 
pașnică și codificarea principii
lor ei de către O.N.U., problema 
colonialismului și a neocolonia- 
lismului, discriminarea rasială, 
problema rezolvării pe cale paș
nică a disputelor între diverse 
țări, în conformitate cu princi
piile Cartei O.N.U. și a dreptu
lui popoarelor la autodetermi
nare, problema dezarmării gene
rale și totale, interzicerea expe
riențelor nucleare, stabilirea unor 
zone denuclearizate și preveni
rea răspîndirii armei nucleare, 
problema pactelor militare și a 
prezenței trupelor și bazelor 
străine pe teritoriile unor țări, 
rolul O.N.U. în soluționarea unor 
probleme internaționale și înde
plinirea rezoluțiilor acesteia, 
problema dezvoltării și cooperă
rii, inclusiv efectele dezarmării 
asupra dezvoltării economice 
mondiale, discutarea rezultatelor 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare și 
alte probleme.

Conferința va alcătui două co
mitete, unul politic și altul eco
nomic, fiecare avînd subcomite
te, în care vor fi dezbătute dife
rite probleme.

argentiniene
BUENOS AIRES 1 (Agerpres). 

— Greva declarată vinerea tre
cută de personalul auxiliar de la 
toate universitățile din Argenti
na, în sprijinul aprobării de către ' 
Congres a sporirii bugetelor uni
versitare, continuă să se desfă
șoare în întreaga țară. La această 
grevă s-au alăturat în ultimele 
zile .și studenții, care au organizat 
manifestații, cerînd, de asemenea, ; 
suplimentarea bugetelor universi- ' 
tăților.

Federația lucrătorilor de la 
universitățile naționale a fixat ■ 
durata grevei pină la 31 octom
brie, menționînd însă că ea se 
va putea prelungi, dacă Congre
sul nu va satisface revendicările 
greviștilor care cer aplicarea 
majorării salariilor, aprobate cu 
șase luni în urma.

In urma ciocnirilor dintre poli
tie și studenți, care au ocupat pa
tru facultăți ale Universității din 
Buenos Aires, poliția a arestat 
miercuri seara 30 de studenți.

Agenția Prensa Latina mențio
nează că guvernul argentinian a 
transmis parlamentului o propu
nere pentru bugetul universitar, 
de 27 milioane dolari. Universi
tățile cer însă alocarea unui bu
get de 60 milioane dolari.

PEKIN 1 Corespondentul A- 
gerpres. Emil Soran. transxmi?

Cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a Republicii Popul.*.— 
Chineze, la Pekin a avut • • 
demonstrația oamenilor mur.:: 
la care au participat peste 
700 000 de persoane. Marea 
Piață Tienanmîn, unde acum 15 
ani a fost proclamată RepubL— 
Populară Chineză, era pavoa
zată sărbătorește.

In tribuna centrală se aflau 
tovarășii Mao Țze-dun. L- 
Șao-ți. Ciu De. Ciu En-la: D 
Siao-Pin și alți conducător d 
partid și de stat ai R. P. Cr - 
neze.

Printre oaspeții de peste ho
tare aflați în tribuna centrală 
erau membri ai delegațiilor d.:. 
țări socialiste, membri ai oese- 
gațiilor guvernamentale din ță
rile Asiei și Africii, conducă
tori 
mentare 
precum

Primim Mtgaiiilvr țârilor socialiste
de râire preșcdinide Mao Ize-dun

PEK
âe

Cuvintcuea

Parlamentarii romini
și-au încheiat vizita

ai unor defegațu pârli
și delegații militare 
și personalități de 

seamă ale vieții publice, sosiți L» 
Pekin pentru a sărbători împre
ună cu poporal chinez aniversa
rea proclamării Republicii Popu
lare Chineze. In tribună se afla, 
de asemenea, delegația de parod 
și guvernamentală a R. P. R - 
mîne în frunte cu tovarășul Ioc 
Gheorghe Maurer.

fin Cijen. membru al Biroukr 
Politic al C.C. al P. C. Chinez- 
președinte al Comitetului popu
lar al orașului Pekin, a rostit o 
cuvîntare.

Demonstrația oamendor mun
cii din Pekin a fost deschisă de 
un grup de fete îmbrăcate ia 
costume naționale, purtînd uriașe 
buchete de flori. Un alt grup in 
costume albe purta Stema Re
publicii. încadrați de dfrefe

* w

în Franța
PARIS. — Corespondentul 

Agerpres, Georges Dascal. 
transmite :

Joi la prînz a părăsit Pari
sul, cu un avion special dele
gația Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romine condusă 
de președintele M.A.N., Ște
fan Voitec, care, la invitația 
președintelui Adunării Națio
nale Franceze, J. Chaban-Del- 
mas a făcut o vizită în 
Franța.

înaintea plecării avionului, 
delegația parlamentară romi- 
nă a luat parte la un dejun 
oferit în cinstea sa de Aduna
rea Națională Franceză in sa
lonul de onoare al aeroportu
lui Orly.

La dejun au participat Ray
mond Schmiilein. vicepreșe
dinte al Adunării Naționale.

Guillaumme Weidemer. direc
torul cabinetului președintelui 
Adunării Naționale — Cha- 
ban-Delmas, Pierce Comte- 
Offenbach. președintele gru
pului parlamentar de priete
nie franco-romin al Adunării 
Naționale. A luat parte, de a- 
semenea. ambasadorul 
Rominc la Paris 
Dimitriu.

In timpul deju 
îe-Offenbach a tc 
prietenia îranco-i 
nind : _U

prospe.

w h

dr.

an

■M;

R. P.
Victor

• Sâaă 
k» d*-

Com
itat pentru 
mină.

vi cruer c--

A

da

ist, J

Sediul UNESCO din Paris

Poporul

roia ca noi să înlătu- 
ți greșelile din mun-
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Ședința 
unei comisii 
permanente 
C. A. E. K

SOFIA 1 (Agerpres). — La 
sfîrșitul lunii septembrie a avut 
loc la Varna ședința ordinară a 
Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru construcții de mașini, la 
care au participat delegații din 
țările membre C.A.E.R. : R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Romînă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S. și ca observator, un re
prezentant al Republicii Cuba.

Comisia a stabilit măsuri pen
tru îndeplinirea sarcinilor Co
mitetului Executiv al Consiliului, 
a examinat și aprobat recoman
dări de specializare a producției 
unor linii tehnologice complete 
pentru prelucrarea țițeiului, a a- 
doptat recomandări legate de 
coordonarea dezvoltării produc
ției de rulmenți în țările mem
bre ale C.A.E.R. pe 1966 și pro
puneri de livrări reciproce de 
rulmenți pe anul 1965.

Comisia a aprobat măsuri pri
vind asimilarea producției unor 
mașini și utilaje importante și 
deficitare pentru o serie de ra
muri industriale și a adoptat 
planul său de1 lucru pe anul 
1965.

Ședința s-a desfășurat într-un 
spirit de înțelegere reciprocă și 
prietenie.

■
 u. se poate vorbi de
fapt de o etapă 
nouă în campania 
electorală america
nă. încă înainte de 
convențiile celor 
două partide — 

republican și democrat — bătălia 
pentru voturile alegătorilor era 
în toi. Actualmente, cel mult în
fruntările dintre principalii lideri 
sînt mai puternice, ele fiind 
caracterizate de o radicalizare a 
pozițiilor politice și a platforme
lor po care se situează Johnson 
și Goldwater. După cum se știe, 
profilul programelor electorale 
în felul cum sînt ele stabilite de 
presa americană indică extremis
mul de partea republicanilor și o 
anumită moderație de partea de
mocrată. Se remarca în mod deo
sebit faptul că secondarea lui 
Johnson de către Humphrey 
accentuează linia politică anti- 
extremistă pe care s-au situat în 
ultimele luni vîrfurile partidului 
democrat.

Turneele electorale ale celor 
doi candidați presupun în mod 
firesc o avalanșă de discursuri, 
o reafirmare permanentă a po
zițiilor pe plan intern și extern. 
Goldwater, în recentul săti tur
neu efectuat în statele sudice, a 
făcut totul pentru a recolta cît 
mai multe voturi din partea a- 
depților rasiști. De fapt, liderul 
republican a evitat în cuvîntă- 
rile sale o situare netă de par
tea rasiștilor. El a evitat decla
rații ostile legii drepturilor ci
vile și a consecințelor sale. Dar, 
după cum remarca „WASHING
TON POST“, lucrul acesta nici 
nu era necesar. In cursul mitin
gurilor electorale, Goldwater era

prezentat de unul d_n prâc-o*- 
lii „teoreticieni**, rasiști, MMtani 
Thurmond. fină zm £; oaciE 
membru al partidul
acesta a asociat tnme-^— A: 
Goldwater declarația sa de tre
cere în partidul repubhcas-

Comentatorii amer-ram s i'-’’ - 
ini remarcă in una:limita:* fap
tul că liderul republicai a -_‘-- 
ferit“ o anumită moderație ia »- 
titudinea sa față de probleaaeie 
externe. El a consacrat dbewa

Fostai yr ședințe al Statelor 
U—e declara astfel câ ..candida- 
* _ repabiican este un om inte
gra și obcsL care va ști să men- 
trââ Statele Unite pe calea pă-

Gnd hacranle ajung însă la 
faoaaiarea mai precisă a obiec
tivelor de pohticâ externă de că- 
tre Goldwater, observatorii ame- 
ncarn remarcă contradicția evi
dentă dxntre această recoman- 
iare și afirmațiile liderului re-

S. U. A.:

Sărbătoarea
Republicii Guineea

la Pekin cu prilejul 
itoririi celei de-a 15-a 
rsăn a Republicii Popu- 
£h;ncze, printre care de- 
_ R. P. Romine, condusă 
Târâșul Ion Gheorghe 

membru al Biroului 
c al CC. a! P.M.R., pre- 
tele Consiliului de Mi-

lui Pin
; cu cit sînt mai mari 

zrcule cauzei noastre, cu ații 
r.e mei mult nevoie să înlăturăm 

zreutățde de-a lungul căii noas
tre de progres*. „Nu trebuie să a- 

’Ctăm niciodată o atitudine de 
irmurn de mare putere față de 

' rirâine, trebuie să le respec- 
suveranitatea și integritatea 

critorială, să nu ne amestecăm 
i treburile lor interne, să le tra

tăm pe baza principiului egalită- 
u. In relațiile noastre cu parti- 
:eie frățești, noi trebuie să res
pectăm cu strictețe internaționa- 
‘•««I proletar, principiul egalită
ți tuturor partidelor, indiferent 

mărimea lor, al ajungerii la 
cnammitate prin consultări, nu 
■ebuie să impunem vederile 

noastre altora*.
Rr’crmdu-se la situația mterna- 

-..•nulâ. Pin Cijen a declarat: 
Forțele revoluționare ale mar- 

■Lrm-leninismului se extind me- 
cu. Mișcările revoluționare na

ționale și democratice ale po
poarelor din Asia, Africa, Ameri
ca Latină împotriva imperialiști
lor și colonialiștilor ți a lacheilor 
lor se dezvoltă continuu. Lupta 
de masă a clasei muncitoare și a 
. 'lorialți oameni ai muncii din 
•irife tmperiaZisfe care se opun 
clasei capitaliste monopoliste, 
pentru obținerea de drepturi de
mocratice ți pentru îmbunătățirea 
coadițitior de trai se dezvoltă 
ș^rmanent. Lupta popoarelor 
banii împotriva politicii de agre- 
^tme p război a imperialiștilor, 

■*• frunte cu Statele Unite ți pen
tru apărarea păcii mondiale pă
țește mereu înainte*.

JRrxoiuția chinezi, a subliniat 
Fm Cițen, este parte componentă 
- Tadaț&UB lupta m

"«STO. țopmlor țărior Anei, 
Aricii și America Latine, precum 
p popoarelor tuturor țărilor lumii.

Sarcina internaționaliști sinceră 
• poporului chinez eliberat este 
să acorde sprijin activ luptelor 
reeduționare ale tuturor popoare
lor ți națiunilor oprimate. Vom 
face tot ce ne stă în putință pen- 
: u a îndeplini această obligație 
mtemaționalistă nobilă*.

în încheiere, vorbitorul a spus 
că poporul chinez va ține totdea- 
una sus stindardul revoluționar 
al marxism-leninismului, al unită
ții bazate pe internaționalismul 
proletar, și că susține principiile 
revoluționare ale declarațiilor de 
la Moscova din 1957 și I960. 
„Vom continua să ținem sus stin
dardul luptei împotriva imperia
lismului și al apărării păcii mon
diale, împreună cu popoarele la
gărului socialist și popoarele revo
luționare, stindardul luptei pentru 
obținerea de victorii și mai mari 
pentru cauza păcii mondiale, eli
berării naționale, democrației și 
socialismului*.

ma-program a lui Goldwater. 
Speranța lor este — susțin ob
servatorii campaniei electorale a- 
mericane — că se va înregistra 
o anumită „diviziune" în votul 
corpului electoral, și anume, a- 
legerea echipei democrate în 
fruntea Administrației și a can- 
didaților republicani „mai mo
derați" pe plan local. Asta ar 
putea explica într-o anumită mă
sură ceea ce presa denumește

Moment electoral
discursuri 
căutînd să demonstreze 
că ar fi un consecvent susțmătoi 
al unei politici îndreptate spre 
consolidarea păcii. Evenuncntal 
cel mai recent din acest purx: 
de vedere a fost dialogul său 
radiotelevizat cu fostul președin
te al Statelor Unite, Dwight Ei
senhower. Corespondentul d. 
Washington al agenției „FRAN
CE PRESS1 ICtariHI în fe
lul următor acest dialog: JGcU- 
icater s-a străduit să-i convingă 
pe alegătorii americani și pe străini 
că liderul republican și candida
tul la postul de președinte al Sta
telor Unite nu justifică cu nimic 
reputația sa de om care stă t )t 
timpul «cu degetul pe buton^ și 
că între război și pace adversarul 
președintelui Johnson alege cu 
hotărîre cea de doua cale*.

„problemelor păcii", 
faptul

publican. El incită, de pildă, spre 
„o politică de forță“ față de ță
rile socialiste ; spre trecerea con
trolului asupra armelor nucleare 
de partea generalilor ; atacarea 
Cubei ș.a.m.d. Această poziție a 
lui Goldwater îngreunează în 
mare măsură ceea ce presa de
numește unitatea în partidul re
publican. O serie întreagă de cu- 
noscuți politicieni republicani, 
printre care pot fi menționați 
senatorul Kenneth Keating din 
New York, industriașul Charles 
Percy din Illinois, guvernatorul 
Romney in Michigan, senatorul 
Hugh Scott în Pensylvania și 
fiul fostului șef al partidului re
publican, Robert Taft, în Ohio 
— își desfășoară campania elec
torală proprie (pentru postul de 
senator) dezieîndu-se de platfor-

„ruptura" din sînul partidului 
republican.

De partea democrată, campa
nia electorală este condusă cu 
mai puțină intensitate de pre
ședintele Johnson. Numărul cu
vântărilor sale este mai mic decît 
ale lui Goldwater și el preferă, 
în genere, să nu atace în mod di
rect, nominal, pe adversarul său 
In ultimul timp Johnson în cu
vântările sale s-a pronunțat pen
tru o soluționare a problemeloi 
mondiale în spiritul realismului 
și a promis alegătorilor ameri
cani alcătuirea unui guvern ba
zat pe respect și realism. Se pare 
că tonul moderat și atent al cu
vântărilor președintelui are ca 
explicație încercarea sa de a a- 
trage de partea democraților cît 
mai mulți alegători independenți,

, epublica Guineea a-
niversează astăzi zi- 
ua independenței 
sale. Acest remar- 

] i cabil eveniment a
i încununat o înde

lungată luptă pen
tru libertate, pentru dreptul la 
o existență independentă. Prin 
votul de la 28 septembrie 1958 
și prin proclamarea independen
ței, patru zile mai tîrziu, la 2 
octombrie, poporul guineez a ex
primat hotărirea sa fermă de a 
puși pe drumul unei vieți noi.

Anii care s-au scurs de atunci 
au fost ani de muncă îndîrjită 
pentru înlăturarea consecințelor 
dominației coloniale și pentru 
dezvoltarea economiei și culturii. 
Realizările ce au fost obținute 
în această perioadă dovedesc e- 
nergia creatoare, avîntul poporu

lui Guineei, încrederea sa în- 
tr-un viitor de prosperitate.

Guineea promovează în relații
le internaționale o politică de 
apărare a păcii, de colaborare, 
militînd pentru coexistență paș
nică, pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale.

Relațiile dintre R. P, Romînă 
și Guineea se dezvoltă continuu 
în spiritul colaborării prietenești. 
Țara noastră a fost printre pri
mele țări care au recunoscut in
dependența Guineei. Legăturile 
dintre cele două țări sînt multi
laterale și ele servesc cauzei păcii 
și înțelegerii între popoare.

La aniversarea independenței 
Guineei, adresăm poporului har
nic al acestei țări prietene urarea 
de a obține noi succese în efortu
rile sale pentru dezvoltarea țării, 
pentru prosperitate și pace.

Președintele de Gaulle a sosit in Chile
V.UJAR4ISO 1 (Agerpres). — 

Președintele Franței, generalul 
de Gaulle care întreprinde timp 
oe £6 de zile un turneu in zece 
țâri latzsMS-amerkaae se află în 
preaot in CSrile.

i>mă cum s-a m-aj anunțat pre- 
de GauHe s-a îmbarcat 

r=xrți seara pe bordul crucișetoru- 
Eui francez „Colbert" cu destina
ția portul Valparaiso, unde a so- 

: sit joi.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse la sosirea sa în 
portul chilian, generalul de Gaulle 
a fost primit de președintele Re
publicii Chile, Jorge Alessandri. 
Cei doi președinți au rostit scurte 
cuvântări de salut Primarul ora
șului Valparaiso a remis președin
telui Franței, medalia de aur a 
orașului. In aceeași zi de Gaulle 
a sosit în capitala Republicii 
Chile, Santiago.

Ml IâISTA justificare 
PENTRU ÎMPĂRIIRM SOCIETĂȚII 

it RASE SUPERIIIAIIE SI INFERIOARE
• Un raport

La Paris a fost dat publicității, 
joi, raportul unei reuniuni inter
naționale a biologilor, geneticie- 

1 nilor și antropologilor, care s-a 
desfășurat, timp de o săptămînă, 
la Moscova, în luna august. Re
uniunea a fost organizată de că
tre Organizația Națiunilor Unite 
pentru educație, știință și cultură 
(U.N.E.S.C.O.), care își are se
diul la Paris. In raport se arată 
că cei 22 de oameni de știință 
din 17 țări, care au participat

adepți ai partidului republican 
nemulțumiți de Goldwater și în 
același timp să nu se despartă 
dc masa principală a alegătorilor 
democrați tradiționali.

Cu toate acestea, în poziția 
democrată se observă o anumită 
contradicție. Luările de poziție 
în problemele de politică externă 
la diverse eșaloane ale Admini
strației nu sînt deloc consecven
te. Secretarul de stat Rusk, Mc
Namara, sau subsecretarul de 
stat William Bundy aflat în mo
mentul de față într-o călătorie 
în Japonia, au de multe ori o vi
ziune diferită de cea prezentată 
de președinte în abordarea con
cretă a problemelor de politică 
externă. Această contradicție este 
notată de presa și este apreciată 
ca o inconsecvență în aplicarea 
programelor electorale.

Despre poziția alegătorului a- 
merican în alegeri se fac foarte 
multe pronosticuri. Este vorba, 
bineînțeles, de sistemul de prog
noze organizate, dar și ele pot 
avea importanța lor ca sondaj. 
Aceste prognoze sînt net favora
bile candidaților democrați. In 
același timp însă, mult mai im
portante apar luările de poziție 
in sprijinul democraților. Printre 
altele, pentru prima oară în ul
timii 30 de ani trustul de presă 
Hearst — consecvent republican 
— a anunțat ca va sprijini ale
gerea președintelui Johnson.

Pină la alegeri au rămas apro
ximativ cinci săptămîni. Votul a- 
cesta va defini o politică impor
tantă pentru destinele poporului 
american.

S. V.

al U.N.E.S.C.O.
la reuniune, au ajuns la conclu
zia potrivit căreia concepțiile 
privind existența unor rase supe
rioare și inferioare nu au nici o 
bază științifică.

Trecînd în revistă progresele 
făcute de către știința biologică 
și_ genetică de-a lungul ultimilor 
15 ani, raportul publicat de 
U.N.E.S.C.O. subliniază necesi
tatea combaterii teoriilor și pre
judecăților rasiste. Rasiștii, se a- 
rată în raport, încearcă adesea 

! să justifice teoriile lor, făcînd re
feriri la științele biologice, so
ciologice și istorice și, tocmai de 
aceea, U.N.E.S.C.O. are datoria 
să continue, prin intermediul oa
menilor de știință, să arate că 
nici o ramură a științelor nu fur
nizează nici măcar un singur ar
gument concludent în sprijinul 
teoriilor rasiste.

Oamenii de azi, se arată în 
continuarea raportului, aparțin 
unei singure specii, homo sapi
ens, diferențele biologice care 
există între oameni se datoresc 
diferențelor în constituția eredi
tară și influențelor mediului în
conjurător asupra acestui poten
țial genetic. Există o mare di
versitate genetică în cadrul în
tregii populații a globului. Rase 
pure nu există în cadrul speciei 
umane. Diferențele dintre indi
vizii din cadrul unei rase sau 
unei populații sînt adesea mai 
mari decît diferențele care există 
între rase sau populații. Nu s-a 
dovedit niciodată că încrucișă
rile dintre rase ar prezenta deza
vantaje biologice pentru omenire 
în ansamblul ei. Dimpotrivă, ele 
contribuie la menținerea legătu
rilor biologice dintre grupurile 
umane și, astfel, duce la unitatea 
speciei în diversitatea sa. Conse
cințele biologice ale căsătoriei nu 
depind de rasă. De aceea, nu 
există nici o justificare biologică 
a interzicerii căsătoriilor dintre 
persoane de rase diferite. Nici 
pe tărîmul potențialității eredi
tare privitoare la inteligența și 
capacitatea dezvoltării culturale 
și nici în privința caracterelor fi
zice nu există nici o justificare 
a acelor concepții, care împart 
societatea în rase superioare și 
rase inferioare.
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