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Economiiii zina „Electropreci- 
zia“-Săcele a intrat 
în cea de-a X-a lună 

, a anului cu toate

Ing. Ovidiu Mihai — adjunc
tul tehnologului șef :

..Electroprecizia" - Săcele

H ' sarcinile de plan in
ii I deplinite — atît Ia

(Agerpres

Ada

din Dieta japoneză

producția globală 
cît și pc sortimente. Au fost 
totodată realizate peste plan mai 
bine de 2 489 motoare electrice și 
peste 350 000 lei economii Ia pre
țul de cost.

Sînt succese care dau o garan
ție asupra îndeplinirii sarcinilor 
din acest an și care le anticipează 
pe cele viitoare. Spunem aceasta 
îulracît — în întreaga uzină — 
se fac pregătiri amănunțite pen
tru producția anului viitor. A- 
ceasta rezultă și din răspunsurile 
primite, în urma unei anchete în
treprinse în uzină cu tema: 
„CUM PREGĂTIȚI PRODUC
ȚIA ANULUI VIITOR lata 
răspunsurile primite:

Uzinei noastre îi revin 
sarcini complexe pentru a- 
nul viitor. Producția globală 
crește, față de acest an, cu 5,7 
la sută. Creșteri simțitoare 
avem și pentru producția de 
bază — 9,7 la sută la mo
toare electrice și 3,4 la sută 
la echipamentul electric pen
tru tractoare și autocamioa
ne. Aceste creșteri sînt în
soțite de sarcini pentru defi
nitivarea unor asimilări și 
pentru asimilarea unui nu
măr însemnat de produse 
noi. Iată de ce, ’ pregătind 
producția anului viitor, 
ne-am orientat spre adopta
rea unor măsuri și soluții 
care să permită obținerea — 
cu aceleași mașini și utilaje 
— a unei producții sporite. 
Specialiștii uzinei efectuează 
în prezent un studiu pentru 
centralizarea producției în 
două sectoare distincte — 
motoare electrice și echipa
ment electric. Ciclul de fa
bricație în aceste condiții va 
fi mult mai scurt. Am luat 
măsuri, de asemenea, pentru 
reorganizarea producției în 
flux tehnologic în sectorul 
montaj. Această lucrare, care 
va contribui la creșterea ca
pacității de montare cu circa 
10 000 de motoare, este gata în 
proporție de 85 la sută. Ea se 
execută în întregime cu fon
duri de mică mecanizare, după 
proiecte întocmite în uzină, 
în organizarea noii linii teh
nologice s-a urmărit convee- 
rizarea transporturilor și am
plasarea liniilor de prelucra
re in sens perpendicular pe 
linia de montaj — evitîndu-se 
astfel în întregime punctele 
de încrucișare ale fluxului 
tehnologic ; s-a urmărit mări
rea spațiului în atelierul bobi- 
naj care constituia un punct 
de strangulare al producției ; 
s-a urmărit introducerea unui 
proces tehnologic nou, care 
constă în asamblarea statoru
lui bobinat cu carcasa la cald. 
Prin acest procedeu se obține 
atît o productivitate mai mare, 
cît și o calitate superioară a 
motoarelor.

Am impulsionat execuția 
noii linii tehnologice pentru 
ca în cea mai mare parte a 
trimestrului IV să lucrăm în 
condițiile trimestrului I 1965. 
în acest fel vom obișnui oa
menii cu noul sistem de orga
nizare a muncii, se vor defi-

nitiva și însuși noile tehnolo
gii de fabricație — într-un 
cuvînt vom putea lucra la ca
pacitatea sarcinilor din 
mele zile ale anului 1965.

în cadrul serviciului 
structor-șef. pregătirea 
ducțioi anului viitor a 
put cu realizarea în termene
le planificate a documentației 
pentru asimilarea noilor pro
duse și pentru îmbunătățirea 
constructivă a celor existen
te în fabricație. în momentul 
de față peste 70 la sută din 
produsele ce urmează a intra 
în fabricația de serie în anul 
viitor sînt asimilate.

Noile produse au caracte
ristici tehnico-funcționale su
perioare și sîntem siguri că 
producția de serie a acestora 
— datorită faptului că au fost 
bine asimilate — se va desfă
șura în cele mai bune condi
ții.

pro- 
înce-

Măsura luata de conduce
rea întreprinderii pentru re- 
amplasarea utilajului și crea
rea unui flux tehnologic in 
secția montaj a determinat și 
elaborarea unei tehnologii 
complet noi. Astfel s-a întoc
mit documentația tehnolo
gică pentru executarea tole- 
lor pentru motoare electrice 
— la ștanțe cu patru pași — 
asigurîndu-se în final, o pro
ductivitate a muncii de două 
ori mai mare.

Principala lucrare în curs 
ce execuție a serviciului teh
nologic este elaborarea pla
nului de operații pentru sec
torul motoare care va contri
bui la respectarea riguroasă a 
disciplinei tehnologice.

Comitetul U.T.M., 
pus ca în lunile 
și noiembrie să analizeze în 
toate organizațiile contribu
ția tinerilor la creșterea 
productivității muncii și îm
bunătățirea calității produse
lor.

Ne vom îngriji ca toți 
tinerii să ia parte la demon
strarea tehnologiei, în secțiile 
unde s-au introdus tehnologii 
noi. Una din problemele că-

C. PRIESCU

BA1A MARE (de Ic c 
pondentul nostru)

In curînd în regiunea 
ramureș peste 4 000 de oc 
ai muncii vor participi 
cursurile organizate in ct 
de universități munciți 
care vor funcționa pe 
marile întreprinderi « 
mureșene. Dintre 
mințim Combinați 
metalurgic și Expl 
nieră Sâsar, Uâ 
Fabrica Mondiala din 
Mare, cluburile murit 
din Sighet, Cărei și Baia Bcr- 
șa. Pentru o mai mare 
ciență a cunoștințelor ce se 
vor preda au fost conm'.taze

Primirea de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dei

Președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit joi 
după-amiază, la Palatul Con
siliului, delegația Camerei re
prezentanților din Dieta japo
neză, condusă de dl. Aiichiro 
Fujiyama, fost ministru al a- 
facerilor externe.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă amicală.

au participat Stefan Voi 
președintele Marii 
Naționale. Alexandru Eiriâ- 
deanu, Gh. Gaston Marin. vi
cepreședinți ai Consiliului 6e 
Miniștri, C. Praschivescu-Bâ- 
lăceanu. deputat.

Au fost prezenți membri ai 
ambasadei Japoniei la Bucu
rești.

Ancheta
„Scînteii tineretului"

• Muncă • Dragoste “c

Trepte spre înălțimi. Pe șantie

rul Fabricii de ciment de la

Birsești — Tg. Jiu

Foto : prof. V. ORZ A

Răsfoiesc scrisorile 
sosite la o anche
tă destinată tine- 

t sublimez 
_ _____ cuvinte, xă-

a Idoalliri «îndttor dee-• lUCdlUlI <
scrisori venite de la tineri din mai multe colțuri ale 
țării. Năzuințe, idealuri comune, aceeași dragoste de 
viața, aceeași dorința de a contribui la construirea 
viitorului fericit al patriei. ^La început total era 
un vis, visul meu cel mai frumos, scrie Dan 
tru din Serviciul de proiectări al Uzinei -A Mai" 
din Ploiești. La început totul era un vir, viri: me-_ 
cel mai iubit: să devin desenator. Apoi, treptet r - 
sul a început să devină realitate'*. Alte și alte scri
sori. „Dorința mea cea mai fierbinte: să fiu e.ez- 
trician**. „Voiam de mic copil să ajung tractorist cu 
calificare prima*. „Mă gîndeam că o să ajung fre
zor, și nu-mi venea să cred, dar uite că pine, 
urmă am ajuns și frezor*. Dorința, uneori visul din 
copilărie, „cel mai scump vis al vieții* cum spune 
cineva, visul acesta care nu-i lipsește-nici unui ti- 
năr, sună uneori aparte, ca într-o poezie : „Vreau

De la începutul 
anului pina acum 
la cabinetul tehnic 
ai Uzinei „Unio~ 
din Satu Mare s-au 
înregistrat 181 pro
puneri de inovații, 
din care s-au apli
cat 61. cu o eficien
ță economică post 
calculată de peste 
1500000 lei.

Din cele 10 bri
găzi complexe de 
inovații din uzină, 
cele mai bune re
zultate le-a obținut 
brigada condusă de 
tînărul maistru Ion 
Silaghi de la secția 
vagonai.

Printre cele mai 
bune inovații apli-

cate în producție a- 
mlntim: ..Modifi
carea sistemului de 
așezare a roții de 
rezervă de la re
morca basculantă", 
inovație care 
ce o economie
152 000 
pusă 
Iojban.
Gheorghe Cuneanu 
a propus confecțio-

-narea unei ștanțe 
pentru capace de 
la transportoarele 
mobile, inovație 
care aduce econo
mii uzinei de peste 
100 000 lei și spo
rește productivita
tea muncii cu pes
te 30 la sută.

• De la lume adu
nate

• Dispecerii luminii
• ,,Biochimiștii" pe 

Venus și Mărie (pe 
teme științifice)

’Asemenea unor meșteri iscusiți, mecanizatorii de la G.A.S. Mir
cea Vodă, regiunea Galați, țes covorul viitoarelor lanuri de 

grîu-

special la Jocurile Olimpice

OPTIMISM
ÎN BLOCUL 10

aceste rînduri 
din satul olimpic, 
Yoyogi, principala 
reședință a celor 
8 000 de sportivi în
truniți la Jocurile 
Olimpice. De dimi

neață, devreme, la ora cînd capi
tala niponă e plină de mișcare și 
vuiet, cînd metroul, trenurile, au
tobuzele, tramvaiele, automobile
le duc spre uzine și instituții mi
lioane de oameni, străzile abia 
mai pot respira. Clasicele kimo- 
nouri se amestecă cu veștmîntul 
european, în timp ce mii, sute de 
mii de sandale cu tălpi de lemn 
(așa-numitele „gheta“ purtate de 
populația muncitoare) fac să ră
sune . asurzitor caldarîmul. Dar 
aici; pe cele 66 de hectare ale 
satului olimpic Yoyogi (de două 
ori mai mare decît cel de la 

■ Roma) atmosfera e alta. Sînt în
tr-o insulă cu cedri și brazi, cu 
șosele cochete, cu blocuri-vile 
vopsite în culori pastelate. O oază 
de verdeață și liniște în inima o- 
fGșului agitat și tentacular. Con
struit în anul 1946 de americani 
pentru familiile militarilor lor, a- 
cest orășel a fost răscumpărat de 
guvernul nipon în vederea Jocu
rilor Olimpice, reconstruit după 
un plan ingenios, împodobit cu 
noi construcții și zone verzi. Ma
rile grădini ale templului Meiji, 
cflate în imediata apropiere, în
tregesc atmosfera de calm car.i- 
pestru. „Calm** e totuși un fel de 
a spune. Deși devreme, miile de 
sportivi s-cu trezit. Coboară sâ
rmă treptele scărilor blocurilor. 
Supraveghet c-arele din politia me
tropolitană japoneză, specialiste 
m judo și karate, care păzesc sa
tul olimpic, îi saluid tnclmindu-se

O parte din sportivi rămîn pen
tru antrenamente aici, în satul 
olimpic, care dispune de un ba
zin și o pistă de atletism, li văd 
cum încalecă bicicletele, înșiruin- 
du-se în lanț indian, risipindu-se 
pe șoselele radiale. Prin fața mea 
defilează figuri cunoscute, cele
brități ale sportului mondial, 
Iată-l, încordat ca un arc pe ghi
don — orice secundă e bună pen
tru antrenament 1 — pe ciclistul 
japonez Katsuhiko Sato, favoritul 
olimpic nr. 1 al echipei nipone. 
Lingă el, pedalînd relaxat, atletul 
negru Robert Hayes din S.U.A., 
favorit la cursa de o sută de 
metri. Atrage atenția de departe 
baschetbalistul sovietic Jan Kru- 
mins supranumit între olimpici 
„uriașul* rus. La cei doi metri și 
optsprezece centimetri ai săi e 
cel mai înalt dintre membrii echi
pei de baschet a U.R.S.S. a că
rei înălțime medie, după cum au 
calculat ziariștii, e de 1,95 m. Bi
cicleta pe care se antrenează, mi
cuță ca toate bicicletele japone
ze, îi stînjenește mișcările. 11 văd 
cum coboară și o ia pe jos.

Citeva minute mai tîrziu asist 
la antrenamentul Iolandei Balaș. 
Nu sînt singurul ei spectator. Un 
grup de operatori cinematografici 
din echipa regizorului Ki Kon 
Ichikatva, autorul filmului olim
pic, îi filmează fiecare mișcare. 
Mai încolo, una dintre concuren
tele ei principale, australiana Mi- 
cheline Masson, îi studiază miș
cările cu atenție și la o săritură 
spectaculoasă aplauda. Ioli ti 
răspunde cu un zîmbet. Cele 
două atlete au stai de vorbă de 
citeva ori, s-au asistat reciproc la 
antrenamente. Asistă, de aseme
nea, și polonezul Edward Czer- 
nik, cel care a sărit recent la an
trenamentele din satul olimpic 
2,19 m, abia sculat din pat după 
10 zile de boală. Pîndesc o clipă 
de pauza ca să solicit favoritei 
noastre un scurt interviu. îmi de
clară că se simte bine, că a lucrat 
mult, că așteaptă clipa competi
ției cu speranță și nerăbdare.

Cei mai nerăbdători sînt însă, 
firește, sportivii care vor intra 
primii în competiție. Este vorba 
de sportivii noștri care vor concu
ra în cursul zilei de duminică la 
întrecerile de fotbal, polo, cano
taj, volei (fete), box, lupte libere. 
O vizită la blocul 10, blocul R.P. 
Romîne, îmi oferă cîteva date in
teresante privind atmosfera, sta
rea de spirit, pregătirile desfășu
rate de sportivii care, ureînd pri-

TOKYO 1SM j

mii pe podiumul întrecerii, aspi
ră să urce la fel și pe cel al în
vingătorilor. La antrenamentele 
comune cu sportivii din Germa
nia, Australia, bl oua Zeelandă, 
Japonia cei patru concurenți ro
mîni la luptele libere care vor 
evolua duminică : Tapalagă, Tam
pa, Boia, Stîngu, au arătat că 
sînt în cea mai bună formă. Echi
pa feminină de volei, care va în- 
tîlni duminică reprezentativa 
U.R.S.S., a făcut citeva meciuri 
de verificare cu echipe locale, 
cea mai mare parte a timpului 
fiind dedicată pregătirii fizice. Și 
aici, după toate semnele, forma 
sportivă e dintre cele mai bune. 
Același lucru despre echipa de 
polo care recent, la un meci de 
antrenament cu sportivii din 
S.U.A., desfășurat în sala Metro
politan din parcul Meiji, a cîștigat 
cu 8—2.

I-am văzut aici în marea sală 
rezemați de uriașul perete de 
sticlă care dă spre aleile parcului 
pe membrii echipei italiene de 
polo veniți să asiste la antrena
mentul romînilor. Echipa italia
nă, campioană 
tîlni sportivii 
Tot duminică 
își vor disputa 
xicpnii sosiți abia astă seară în 
satul olimpic și care păstrează

olimpică, va în- 
noștri duminică, 
fotbaliștii romîni 

întîietatea cu me-

ILIE PURCARU

(Continuare în pag. a IV-a)

Construcții noi în
CONSTANȚA (de 

corespondentul 
nostru). — Localita
tea Pardina tinde 
să devină, după 
Maliuc, o nouă așe
zare modernă în 
inima Deltei. Recent 
s-a dat aici în folo
sință. un nou bloc 
de locuințe cu 18 

I apartamente, care

face parte din com
plexul de locuințe, 
ateliere și unități 
comerciale care se 
ridică pentru mun
citorii stuficali. în 
prezent • se lucrează 
la alte 2 blocuri de 
locuințe, unul de 36 
de apartamente și 
altul de 18 aparta
mente care vor fi

TITLUL DE ONOARE
ni cern euin condu-

itu trer. eieemc cere să alerge cu 200 de 
fa» pe ora*. Nu poți decât să le urezi celor care nu- 
tresc asesnenea vise să și le împlinească. Dar sînt 
și alte vise, sparer.-, mai simple, aparent cu un ră- 
5_ne*. mai putm amplu dar are in realitate conțin 
o frumusețe- Mă gindesc in special la visele celor 
are au dorit — și de cele mai multe ori au reușit 

— să muncească intr-o anumită meserie. Pasiunea 
meșteșugului, a meseriei, a profesiei taie, pe care 
de mic ți-ai dorit-o și pe care izbutești-s-o practici 
cin ce în ce mai bine, mi se pare și mi s-a.părut 
din totdeauna una dintre pasiunile cele mai lumi
noase.

,-De fapt, cea mai mare parte din timpul meu 
liber mi-o consacru pregătirii în meseria mea ca
re-mi place foarte mult. După ce vin de la școală,

seara, în primul rind studiez citeva pagini dintr-un 
manual de specialitate, apoi îmi pregătesc lecțiile 
pentru a doua zi la seral, apoi am și eu experien
țele mele...*

Cel care scrie este Nedelcu Ștefan, electrician la 
Uzina ..24 Ianuarie" din Ploiești. „Am și eu expe
riențele mele**. Zăbovesc peste rîndurile lui și 
nu-mi pot alunga o amintire. Eram în regiunea Ar
geș la o stație de gaze compresoare. Făcusem cu
noștința cu un tînăr negricios și mărunt care lucra 
acolo in aceeași profesie ca și tovarășul Nedelcu. 
Seara, tînărul m-a dus să-mi arate camera lui. O 
cameră încăpătoare, luminoasă. Una dintre cele 
mai ciudate pe care le-am văzut în viața mea. în 
mijloc se afla un pat simplu și o noptieră. De-a 
lungul pereților, pînă și deasupra ferestrei erau 
atîrnate diferite aparate (cele mai multe semănau

Deltă
date în folosință în 
curînd. La parterul 
primului bloc va 
funcționa un com
plex social. într-un 
stadiu avansat, se 
află și lucrările de 
construire a centra
lei termice a uzinei 
de apă, numeroa
se drumuri, spații 
verzi etc.

a radiouri, dar erau desfăcute) și firele lor treceau 
prin aer întîlnindu-se și întretăindu-se deasupn 
patului. Cele mai multe aparate erau deschise ș 
se auzeau zumzete, glasuri încete, note muzicale. 
„Așa dorm, printre aparatele astea — mi-a expli
cat stînjenit tînărul. Eu sînt electrician, știți, și ra
diofonia e pasiunea mea. Toată noaptea bîzîie apa
ratele, eu le știu pe fiecare, și le aud și în somn 
Dacă se strică vreunul, îmi intră tăcerea aia în vi: 
și mă scol“. Cele citeva cuvinte : „îmi intră tăcere: 
aia în vis“ le am și acum notate pe carnet. Alătur 
de ele, încercasem și titlul unui* viitor reportaj 
„Pasiunea meseriei". Reportajul nu l-am mai scrir

FLORIN MUGUR

(Continuare în pag. a IV-a)



ÎNCEPUT
DE STA GIUNE f

• TEATRUL NAȚIONAL • hlar»ii:a bucureș ieană
1.I. CARAGIALE“

1
-am rugat pe maestrul Sică Alexandrescu, artist al 
poporului, să ne prezinte pe scurt repertoriul actua
lei stagiuni a Teatrului Național. Răspunzând invita
ției noastre iată ce ne-a scris:

Repertoriul stagiunii Teatrului Național constituie 
pentru noi nu numai un lucru deosebit de important 
privind ținuta artistică a montărilor, ceea ce este un

lucru de prim ordin pentru toți oamenii de teatru, ci, ca o con
tinuare firească a unei tradiții statornice a teatrului nostru, și 
reluarea unor piese din fondul de aur al dramaturgiei clasice ro
mânești, punerea în scenă a pieselor originale contemporane șt a 
unor piese aparținând scriitorilor străini.

Dramaturgia autohtona va fi reprezentată de piese ca „O scri
soare pierdută11, „Domnișoara Nastasia11, „Eminescu" de Mircea 
ȘtefăneScu, „Adam și Eva" de Aurel Baranga, „Moartea unui ar
tist" de Horia Lovinescu, „Inșir-te mărgărite11 de Victor Eftimiu, 
„Ludovic al XIX-lea“ de G. Călinescu și, probabil, „Geamandura* 
o piesă de Tudor Mușatescu. Acțiunea pe care ne-am propus-o, 
aceea de a relua piese ale clasicilor noștri (ele au făcut parte din 
repertoriul teatrului în diferite stagiuni), presupune o eșalonare în 
timp, mai precis, în cîteva stagiuni. Ne propunem ca aceste lu
crări să facă parte din repertoriul nostru permanent.

Astfel, vom monta „D-ale Carnavalului11 și „O noapte furtunoa
să" de I. L. Caragiale, una din dramele istorice ale lui Alecsandri 
(„Despot Vodă11 sau „Ovidiu11), „Răzvan și Vidra'1 de B. P. Haș- 
deu, „Vlaicu Vodă" de Al. Davilla, „Apus de soare* de B. Șt. De- 
lavrancea.

Din dramaturgia universală vom juca „Regele Lear* de W. Sha
kespeare, „Maria Stuart" de F. Schiller, „Să nu te joci cu dragos
tea* de A. Musset. Dramaturgii contemporani străini sînt pre
zenți, de asemenea, pe scena noastră cu piese prestigioase, care și-au 
câștigat o largă notorietate în lumea scenei — „Patima de sub 
ulmi" și „Din jale s-a întrupat Electra* de 0‘ Neill, „Nunta in- 
singerată11 de Federico Garda Lorca, „Beket11 de Jan Anouilh, 
„Regele moare" de Eugen lonescu, „Văzut de pe pod" de Arthur 
Miller.

Piese de consistență deci, care cer un efort deosebit întregului 
colectiv al teatrului.

I a cîteva zile de la încheierea ultimului concert din 
! suita celor 40 de manifestări ale Festivalului enesci- 
an, orchestrele simfonice au reînceput repetițiile. Sti
mulate de săptămânile de febrilă activitate artistică, 
de contactul cu marile personalități artistice care 
au fost oaspeții Bucureștiului în zilele lunii septem
brie, orchestrele simfonice din Capitală au trecut la 

pregătirea unor interesante programe pentru noua stagiune.
Planul de concerte al Filarmonicii pînă la 31 decembrie se a- 

nunță destul de interesant. Stagiunea se deschide la sfârșitul a- 
cestei săptămâni cu un concert dirijat de Mircea Basarab.

Cu totul remarcabil este faptul că în cursul acestei stagiuni vom 
putea asculta în concerte diferite, fiecare dintre cele 12 simfonii 
londoneze, a căror audiție va da iubitorilor muzicii o privire de 
ansamblu asupra unora dintre cele mai reprezentative opusuri 
haydniene.

Interesant se anunță Festivalul din 31 octombrie, dedicat hii Ri
chard Strauss cu prilejul aniversării a 100 de ani de la nașterea 
marelui compozitor. In programul concertului condus de dirijorul 
timișorean Mircea Popa — Simfonia „Domestica11 și „Don Quicho- 
tte" (cu participarea violoncelistului Radu Aldulescu).

Concertele din 21 și 22 noiembrie ne vor prilejui prima audiție 
sub conducerea lui Mircea Basarab a uneia dintre cele mai deose
bite lucrări contemporane: — „Requiemul* lui Benjamin Brit
ten. Din restul pieselor programate în simfonicele care vor avea 
loc pînă la sfîrșitul anului 1964 semnalăm prima audiție a „Tripti
cului* lui Walter Mihail Klepper, Concerto grosso de Wilhelm 
Berger, Concertul pentru pian și orchestră de Poulenc (solist Ale
xandru Demetriad). „Un american la Paris" de Gershwin, „Noc
turnele" lui Debussy t

I. SAVA

Cu douăzeci de ani
Țară-a Coloanei infinite 
și a minunilor de azi, 
țară-a ogoarelor unite 
și a pădurilor de brazi,

a minei în care transpare 
vremea închisă în cărbuni 
și-a caselor cu stîlpii-n soare, 
umbrind mari cuiburi de lăstuni,

Leni Dacian si Sergiu Șteianschi in baletul „Gisele* pe scena Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R. Foto; ION V1SLAȘU

AȘTEPTAREA
LUI ULYSSE

la

la hîrtie
Temerara întreprindere a lui 

Aurel Dîmboiu, de a aduna în 
filele unei cărți istoria desco
peririi și evoluției hîrtiei, tre
buie salutată nu numai ca un 
act ce continuă un pionierat, 
ci și ca o lucrare al cărui su
port științific este consolidat de 
o largă și pătrunzătoare docu
mentare, d ? un simț analitic 
și sintetic deosebit. Cartea nu 
este o înșiruire de date aride 
pentru punctarea momentelor 
deosebite în evoluția hîrtiei ci 
o totalitate de date științifice 
și culturale, armonios îmbi
nate, cu respectul cuvenit des
coperirilor și cu dorința de a 
face accesibilă maselor largi 
pasionanta istorie a uneia din 
marile descoperiri ale civiliza
ției. Cititorul parcurge pagini 
în care întâlnește tăblițele cu 
scrisul cuneiform al babilonie
nilor, hîrtia din scoarță de co
pac a maiașilor sau stelele de 
piatră din țara faraonilor.

Viziunea atotcuprinzătoare, 
bogăția informației și multila
teralitatea problemelor tratate 
dau acestei cărți caracterul 
științific necesar, ea fiind însă 
și o bună carte de popu
larizare, invitând pe cititori să 
se aplece cu interes asupra a- 
cestar pagini.

Priveam furnalele

• TEATRELE
țară a Dunării, a Deltei, 
și a furnalelor în fum 
a șantierelor și-a sveltei 
staturi a sondelor din drum,

CLUJENE
țară străveche-a Mioriței 
și al uzinelor pămint, 
a rîului de-argint și-a viței 
cu luna în ciorchini vibrînd,

învăpăieze a ta rază 
al împlinirii anotimp. 
Văd țara-mi cum înaintează 
cu douăzeci de ani în timp !

GHEORGHE TOMOZEI

Miraj era, și nu : priveam furnalele 
Și focul ce-1 clădeam era de- argint; 
Cascade de oglinzi mă traversau prin aer 
La orizont priveam din ele cum descind 
Catarge-adînci de flăcări, faruri în zare 
Vibrînd de-o așteptare-a navelor prelungi, 
Și nave lungi de purpură, pe mare —
De la ferestre amintiri mă așteptau, să intru, 
Și navele în port intrau ca-n amintiri — 
Pădurile-aburind mă petreceau de-a-notul 
Și-n umbra dintre crengi ca printr-un filtru 
Treceau cu-o avalanșă de-nfloriri
Iar ca o respirație mai amplă-era Dunărea 
Și munții erau toți nemaivăzuți, 
Cîmpiile-apcorînd cu fete de azur, morgane 
Și vii făpturi de spice, o ! — ce tandru 
Și înnebunitor, așa-ți venea să le săruți
Dar mai înfiorat ca-n dreptul inimii de-o dată 
Și mai sus de ochii și statura mea 
Pamîntul țării demn trecea și soarele 
O boltă-n jur de ancore-i era.

eschiderea stagiunii la Teatrul Național din Cluj 
a marcat, ca pretutindeni în întreaga țară, în
ceperea repetițiilor, definitivarea premierelor. 
Autorii dramatici locali Mircea Zaciu, Vasile Re- 
breanu, Teodor Boșca, vor fi prezenți cu piese 
care îmbogățesc repertoriul acestei stagiuni cu
producții originale. Din premierele de mare 

succes ale anului trecut, majoritate» «m fast 
ne ști, reluindu-se in aceasta stsghne, _Apu de soare* 
„Citadela sfărâmată* , febre*, furorile Bogs*, -Să 
faci prăvălie cu scară*, „Judecată*. Stagmeu dt* aceas
tă toamnă s-a deschis ca premiera pe țară ,Pe-o gi’i 
de rai", de Vasile Rebreanu și Mircea Zaci’., «* ampla j. 
patetic poem închinat eliberării patriei noastre. S-au p\ ? 
in lucru piese inspirate din realitatea noal; cvotate, 
Cristofor* de Aurel Baranga, „Steaua Polară* de Sery.a. 
Fărcășan.

Din repertoriul clasic : W. Shakespeare : fen ne al TV-'.ea' 
și „Romeo și Juliet a*, H. Ibsen: „Constructorul Soincss*. 
Repertoriul antic e reprezentat prin figenza în Auliâa* 
ăe Euripide.

VICTOR MAȘEK

țcuturi, în Ithaca 
tin loc unei statui, 
lespezi vede 

umbra hn.

ILIE CONSTANTIN

Peste brațul apelor
Stelele demult plutesc și-n foșnet viu 
Apele-mi adună pașii de pe țărm
Nici un nor nu-ți lasă umbra mea, tîrzîu, 
Și nu bate nici un vînt de-aseară. Dormi!.

Dormi și peste brațul apelor inele 
Ard cînd luna sparge cerul în adine. 
Cerul ochilor tăi mari, pe brațul stîng 
L-am culcat și dreapta-1 mîngîie cu stele.

A. I. ZĂINESCU
t

Se vor juca „Domnul Puntilla și sluga sa Matti* de B. 
Brecht și „Orfeu in infern* de Tennessee Wiliams, iar in 
pregătire se găsesc fizicienii' de Durenmatt și „Ondine* de 
Giradoux.

Pentru a da tinerilor actori posibilitatea de a-ți dezvolta 
măiestria profesională, in cadrul teatrului se va hifhnța un 
studio al tânărului actor. O experiență des încercară, de va
lorificare a resurselor actoricești, o constituie festivalurile de 
poezie.

La Teatrul maghiar de stat vor vedea luminile rampei din 
nou piesele care s-au bucurat de aprecierea publicului. Pu
tem enumera „Moartea unui artist" de Horia Lovinescu, „O 
felie de lună" de Aurel Storin, „Opera de trei parale" de B. 
Brecht, „Vizita bătrânei doamne" de F. Durenmatt.
Pentru noua stagiune: „Romulus cel mare* de F. Duren- 

matt și „Privire de pe pod* de A. Miller. Același teatru pune 
in scenă „Șeful sectorului suflete" de Alexandru Mirodan, 
„Ștafeta nevăzută" de P. Everac, și, pentru prima dată, te 
va juca aici o piesă de Camil Petrescu : „Suflete tari". Dra
maturgia maghiară e prezentă prin drama „Rubedenii* de 
Moritz Szlgmond. Repertoriul clasic se află prezent prin 
femeia îndărătnică" de Shakespeare și „Tragedut omului" 
de Madach Imre.

Luna aceasta, Teatrul maghiar întreprinde un turneu la 
București cu trei spectacole: „Moartea unui artist", „Ștafeta 
nevăzută", „Opera de trei parale".

LUCIA HOSSU

Momente ale revoluției culturale din Rominia

Personalități ale 
vieții noastre cuitu- 

I ral-artistice prezin
tă în cîteva sinteze 
aspecte ale dezvol
tării diverselor sec
toare de activitate, 
care au înregistrat 
în cei 20 de ani suc
cese însemnate, cu
ceriri prestigioase 
ale artei și culturii 
romînești contem
porane.

Astfel, acad. Ște
fan Bălan, minis
trul învățămîntului, 
se ocupă în primul 
articol de succesele 
învățămîntului, ve
rigă principală a re
voluției culturale în 
țara noastră. Acad. 
Ilie Murgulescu,

Editura țtHnfiiKâ
președintele Acade
miei R.P.R., sem
nează prezentarea 
intitulată „Douăzeci 
de ani de dezvolta
re a științelor**, iar 
conferențiarul uni

versitar George I- 
vașcu, șeful Cate
drei de istorie a li
teraturii romîne a 
Universității din 
București, face o 
relativ largă trece
re în revistă a li
teraturii contempo
rane. Artistul po
porului Radu Beli- 
gan, președintele 
Consiliului teatre
lor, schițează direc
țiile dezvoltării tea
trale romînești, sub
liniind atît calitatea

dramaturgiei cit și 
competența tot mai 
exigentă a publicu- ’ 
lui. Prof. dr. Mihnea 
jheorghiu. președin
tele Consiliului ci- : 
nematografiei, acad. 
George Oprescu, di
rectorul Institutului 
de istorie a artei, 
Ion Dumitrescu pre
ședintele Uniunii 
Compozitolor și Ion 
Moraru, vicepre
ședinte al Comite
tului de Stat pentru , 
Cultură și Artă, re- j 
constituie, în arti- i 
colele pe care le ' 
semnează, evoluția 
impresionantă în 
acești ani a altor 
domenii de cultură.

CRONICA
Critica literară, consemnînd 

certitudinile evoluției lirice a 
poetului, remarca la volumele 
„Cu timpul meu" și „Mă uit 
în ochii copiilor**, pe lingă 
tendința de continuă înavuțire 
a modalităților artistice și o- 
rientarea spre o poezie gravă, 
responsabilă, cu implicații și 
semnificații etice înalte. Să 
exemplificăm doar cu acel 
cunoscut poem de majore re
zonanțe' „Responsabilul cu fe
ricirea".

Sub semnul unor asemenea 
aspirații, pi-opunînd cititorului 
participarea la o dezbatere de 
descifrare și descoperire a 
sensurilor noi ce se conturea
ză în viața oamenilor^ se în
scrie și romanul cp care Ion 
Brad debutează în lumea ge
nului proteic.

„Descoperirea familiei" e un 
roman cu rădăcinile adînc îm- 
plîntate în realitatea contem
porană a satului ardelean, ur
mărind noile raporturi ce se 
statornicesc între oameni în 
condițiile transformărilor ra
dicale aduse de colectivizare, 
infățlșînd — cu o apreciabilă 
putere de a intui și aprofunda 
devenirile spirituale, evoluția 
unor personaje de major inte
res. — procesul complicat și 
șinuos adesea al „descoperiri
lor" și „clarificărilor". „Des
coperirile" pe care le realizea
ză de-a lungul unor frămîn- 
tări și renunțări adesea dra
matice cîteva din personaje se

LITERARĂ
circumscriu unei sfere ca 
mult mai cuprinzătoare decit 
cea enunțată in titlu, căruia 
pe lingă sensul imediat (dacă 
ne referim la familia lui Oc
tavian Borcea) îi conferim — 
lărgind firesc aria de cuprin
dere — sensul lui adevărat, 
simbolic, de descoperire a pu
terii și frumuseții colectivită
ții, a marei familii în care 
preocupările colective unite 
sub idealul comun al socialis
mului# primează, determinînd

zată sub raport lingvistic, în 
acele fraze calme# desfășurate 
ceremonios, țesute pe cana
vaua unui limbaj profesionali
zat pînă la ticuri, și golit de 
naturalețe, artificial — închi
de în sine un destin tragic. E- 
vadarea din 6at și renunțarea 
la profesia ce îl obliga la de
dublarea personalității este 
ce-i drept o tentativă îndrăz
neață dar aproape obligatorie, 
în cazul dat, cu toate că ele
mentele stimulatorii ale gestu
lui final sînt adesea de natură 
conceptuală și nu izvorîte din 
confruntări cu un potențial de 
viață mai expresiv. Idila tîr- 
zie cu Saveta, străbătută de 
fior reținut, grav se consumă

foră ce concentrează aluziv o 
hotărîre ce va uimi sau mînia 
pe locuitorii Zăpadiei.

Interesante sînt de urmărit 
reacțiile diferite cu care este 
întîmpinat, mai apoi, eveni
mentul acesta de către do
mestica și hrăpăreața Nuți, 
fanaticul Nicodim, incisivul 
Rică sau cumpătatul Ion Ci
reș. Pretextul urmăririi modu
lui de a reacționa la aflarea 
întîmplării se dovedește fruc
tuos pentru autor care adaugă 
nu numai noi date spirituale 
personajelor# dar realizează 
într-un fel o întîlnire a lor o- 
bligîndu-le 6ă-și confrunte 
(chiar dacă nu direct) concep
ții# mentalități. Modalitatea a-

sul câ întregul eșafodaj ai u- 
nor concepții personale — sim
țul proprietății, puterea dicta
torială pe teritoriul micei feu
de a familiei, egoismul patern, 
despotismul de o anume na
tură, izolarea, un orgoliu ne- 
dibaci ascuns, cunoscut de cei 
din jur — care îi erau defini
torii, se năruie. Un învingător 
pentru că sub „ofensiva" nor
mală a vieții ce aduce satului 
noi raporturi etice și înzes
trează oamenii cu noi și alese 
calități, Octavian Borcea se 
împacă cu sine, cu copiii pe 
care-i îndepărtase prin carac
terul său închis, se hotărăște 
să iasă la muncă în colectivă. 
Această victorie nu este deloc

d a-și sau adâugindu-și noi ar- 
practice la convin- 

geri de viațâ de natură relativ 
recerzâ. Așa se intimplâ cu 
Ion Cireș, președintele gospo
dăriei. care iși "pagă intim 
viața personală de cea a mun
cii în comun, cu Ric o. acel 
personaj p.zoresc ce ilustrează 
posibilitățile de portretist ale 
autorului. Relevabilă din acest 
punct de vedere este și figura 
activistului de partid Ouișor 
iar cîteva momente din bio
grafia gcestu a sint ingenios 
prezentate de autor pentru a 
reflecta în eP'ca romanului u- 
nele probleme de major inte
res.

Am citat numele citorva din

Ion Brad:
și înglobînd pe cele individua
le. Meritul epicii de față este 
că înlănțuirea faptelor menite 
să sublinieze o asemenea idee 
generoasă se realizează după 
o logică obișnuită a vieții în
săși, simplu și fără precipitări 
artificiale.

Romanul „Descoperirea fa
miliei**, în fapt o antiteză disi
mulată, debutează cu un pro
log ce reconstituie, neezitant 
și cu subtilă pătrundere în fi
lozofia și universul intim, viața 
preotului Liviu Ardeleanu 
care ajunge în condițiile nou
lui peisaj al satului într-un 
conflict acut cu propriile sale 
vechi convingeri. Recapitula
rea vieții preotului — concreti

991 mpwm FAMILIEI"
înaintea evadării din sat, în 
acel badinaj ingenios între tex
tul sacru și adresările la reali
tăți și sentimente imediate, care 
prilejuiesc pagini de virtuoasă 
împlinire, datorate și conti
nuei cenzurări ironice, subtile 
a momentelor rememorate de 
personajul aflat în pragul 
unor clarificări de interes per
sonal. Finalul capitolului, în
chide în sine sensul frămîntă- 
rilor lui Liviu Ardeleanu: 
„Plecară împreună să-și în
groape morții și sa le în
conjoare mormîntul pentru ul
tima dată, de trei ori, în 
cercuri de făclii aprinse*. Nu 
e o simplă frază consemnînd 
un ritual ci mai mult, o meta

ceasta nu-și găsește în cuprin
sul romanului aici unica în
truchipare.

Vestea fugii preotului cu 
Saveta este primită ca o lo
vitură în plin și de Octavian 
Borcea. Ca o lovitură în Plin 
fiindcă tocmai lui Ardeleanu 
s-ar fi putut hotărî să i se 
confeseze cîndva. Supărat „pe 
viață" care „înseamnă înainte 
de toate el însuși" acest me
morabil personaj, caută rădă
cinile adevărului, cauzele ne
mulțumirilor și neîncrederilor 
sale deși multă vreme se va 
feri să le recunoască deschis, 
în finalul cărții, el va fi în a- 
ceeași măsură un învins și un 
învingător*. Un învins in sen

simplă. Drumul îndelungat și 
logic, conducînd spre finalita
tea pozitivă, circumscrie, în 
fond, desfințarea definitivă a 
unui mit, mitul proprietății, al 
pămîntului. Este ■ de reținut 
faptul că o asemenea idee a 
fost dizolvată în epica roma
nului, conturîndu-se în con
fruntări dintre cele mai di
verse, fără a rămîne în afara 
evenimentelor cotidiene ale sa
tului, pe un simplu plan teo
retic.

în procesul de clarificare pe 
care-1 străbate Octavian Bor
cea sînt antrenate numeroase 
pefsonaje, ele însele cunoș- 
cînd — pe trepte calitativ di
ferite — clarificări# întărin-

personaje (și lor ar trebui să 
le adăugăm pe Nuți, Nicodim, 
Artimon, reverendissimul Fră- 
țilă) fiindcă, în primul rînd, 
în aprecierea calităților artis
tice ale romanului trebuie 
consemnată priceperea și în
zestrarea autorului de a întru
chipa autentice și originale fi
guri umane cu un suprinzător, 
pentru un poet, realism al ob
servației.

Pe lîngă oportunitatea și ac
tualitatea cărții, secer încă 
relevate și îndrăzneala cu care 
autorul a pășit în lumea aces
tui gen literar atît de dificil, 
dovedindu-se receptiv la for
mele de construcție moderne, 
cu toate că în îmbinarea ac-

țiunilor paralele există încă 
pe alocuri ezitări, că uneie 
capitole (vezi, de pildă, pe cel 
cu ședința în care se prezintă 
planul de muncă pe o nouă 
perioadă în gospodărie) suferă 
de lungimi ușor evitabile sau 
unele personaje râmîn în limi
tele unor date personale ne
concludente. Și nu ne gindim 
la cele secundare in general 
individualizate pe măsura ce
rințelor epicii cărții ci la cu
plul Lelia-Axente care repre
zintă într-un fel tînâra gene
rație. Protagoniștii noului sen
timent al dragostei voit pre
zentați într-o ambianță de 
permanent lirism nu se bu
cură de substanța epică nece
sară viabilității lor, există un 
ușor idilism în prezentarea lor, 
după cum un personaj ce ofe
rea perspectivele unei mai ex
presive individualizări ca Hor- 
diș. rămîne în tiparele unui 
tip cunoscut, poate mai drastic 
caricaturizat.

Aceste cîteva observații nu 
anulează însă valoarea educa
tivă și artistică a cărții, de 
evidentă actualitate, ce conti
nuă într-un cadru uman nou 
tradițiile unei proze de presti
giu. Am releva, în final, o 
parte din paginile de prezenta
re a cîtorva din ritualurile ar
delenești, ce dovedesc nu nu
mai statornica dragoste a poe
tului pentru folclor, dar și pă
trunderea în adîncurile ideilor 
filozofice ale acestor creații co
lective precum și ingeniozita
tea cu care ele sînt contopite 
firesc în fluxul epic al roma
nului, ce depășește cadrul 
unui simplu debut.

NICOLAE DRAGOȘ

Concett-speclacol la Casa 
de cultură din Sovata pentru 
oamenii muncii venifi în 

stațiune

Un concurs 
util

Concursul organizat de „Ga
zeta li cer ar cu este o acțiune 
binevenită ale cărei rezultate 
se văd acum aproape în fie
care număr al publicației.

• Stârnind un deosebit interes, 
■ competiția s-a soldat cu nu 
! mal puțin de 400 de lucrări 

trimise redacției iar trierea lor 
a înlesnit acordarea unui pre
miu 1 (Valentin Berbecaru, 
pentru „Potmolitura"), a două 
premii II (Iosif Petran și A- 
lexandru Lungu), trei premii 
III (Ion Făget, George-Radu 
Chinoviei și Moscu Alexandru) 
și cinci mențiuni (Marin Po
rumb eseu, Mihai Pelin, Adrian 
V. lonescu, Sergiu Tumanov și 
Felicia Dan). Varietatea tema
tică a bucăților publicate pînă 
acum ca și interesul artistic 
suscitat de unele dintre aces
tea, justifică pe deplin acțiunea 
întreprinsă de organul săptă
mânal al Uniunii Scriitorilor, 
avînd și un caracter stimula
tiv. Asemenea sondaje în posi
bilitățile de creație ale începă
torilor au darul de a releva o 
intensă preocupare și un in
teres larg pentru creație. Ele 

,se cer continuate.



centenarul
Actul de naștere a Universității a iost semnat in 1864 de către domnitorul

Al. loan Cina. O dată cu semnarea acestui Decret, a luat iiință Universitatea

Medalia bătută la 1857 cu ocazia punerii pietrei 

fundamentale a clădirii Universității din 

București

cu cele trei iacultăți: Facultatea de științe, Facultatea de litere și filozofie și

Facultatea de drept Și iată, în iotograiia din dreapta jos, o imagine a Univer

sității — care împlinește 100 de ani — așa cum arăta ea la începuturile

activității

UNIVERSITĂȚII 
BUCUREȘTENE

Fotografia reprezintă noua medalie bătută cu 
ocazia sărbătoririi Centenarului Universității 

bucureștene

Catedra de „Istorie naturală" 
a fost ilustrată de Dr. D. Brîn- 
dză. După 1832, rămînînd numai 
ia catedra de botanică, el a îm
brățișat în cursul său toate 
disciplinele acesteia, împletin- 
du-le cu aspecte economice și. 
practice. Cursurile sale, asculta
te nu numai de studenții Facul
tății de științe, ci și de cei de 
ia medicină, farmacie etc. au 
rămas neuitate. A condus Gră
dina Botanică, a înființat Mu
zeul de Botanică și a cre
at Institutul Botanic (inau
gurat in 1892), Lucrarea sa 
,,ProdromuI Horei romîne", ur
mată de cea a lui D. Grecescu, 
profesor de botanică medicală 

■la Facultatea de medicină, cu 
clasificat și descris in mod 
științific flora țării noastre. 

. Membru al Academiei Romîne, 
Ia 33 de ani, foarte cunoscut și 
apreciat în străinătate, Brîndză 
s-a stins din viață înainte de 
a împlini 50 de ani.

Iluștri dascăli
O importanță hotărltcare 

pentru dezvoltarea științelor 
istorice și filologice din țara 
noastră în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea a avut-o B. 
P. Hașdeu. Deși a desfășurat o 
activitate multilaterală — stu
dii de istorie, filologie și fol
clor, publicarea de izvoare is
torice însoțite de traduceri și 
comentarii etc. — toate au iost 
subordonate, deși adesea in
consecvent, unul singur scop, 
dovedirii unității șl continuită
ții de cultură pe întreg terito
riul țării. Hașdeu a pus bazele 
slavisticii iomînești, fiind pri
mul învățat lomîn care a 
publicat cronici și documente 
slave însoțite de traduceri. 
La facultate, Hașdeu a ocupat 
catedra de filologie comparată 
din 1874 și pînă în 1900, Cu o 
cultură și erudiție neegalată, 
Hașdeu a pregătit o întreagă 
pleiadă de istorici și filozofi.

V. Plrvan a marcat prin ac
tivitatea sa științifică și didac
tică o nouă etapă în evoluția 
arheologiei romîne, axîndu-și 
cercetările pe Istoria și cultura 
populației dace autohtone, rea- 
lizînd importanta sinteză „Ge
tica". Plrvan s-a afirmat în
că de tînăr ca om de știință, 
la 29 de ani a fost ales mem
bru corespondent al Academiei 
(1911) iar după doi ani titular. 
Prestigiul său științific a făcut 
ca în Congresul de arheologie 
de la Roma (1912) să fie ales 
președinte de secție. E] a creat 
o remarcabilă școală științiii
că de arheologie și istorie ve
che, la care s-au format repre
zentanții actuali ai arheologiei 
romînești, cu recunoscută repu
tație în știința mondială. Pînă 
la capătul vieții a condus Mu
zeul de antichități. A inițiat și 
condus Școala romînă din Ro
ma, pandantul celei din Paris, 
condusă de N. Iorga.

Primul profesor de geologie 
al Facultății și fondator de 
școală a fost Grigore Ștefănes- 
cu, care-și făcuse studiile la 
Paris. Predînd la început între
gul curs de geologie, Gr. Ștefă
nescu a reușit să înființeze apoi 
o catedră de minerălogie-petro- 
grafie. Gr. Ștefănescu a creat 
„Muzeul de geologie-mineralo- 
gie“. S-a ocupat și de 
paleontologie descoperind la 
Mînzafi (Tutova) scheletul u- 
riaș al unui Dinotherium gi- 
gantissimus, singurul exemplar 
din lume conservat în în
tregime, piesă de onoare 
a muzeului „Gr. Antipa" 
de azi. Grigore Ștefănescu a 
alcătuit prima hartă geologică 
a Romîniei și este autorul unor 
numeroase comunicări științifi
ce prezentate la Academia Ro
mînă. Membru permanent al 
comisiei internaționale de no
menclatură geologică, a repre
zentat țara noastră la numeroa
se congrese internaționale.

înt sigur că nu-ți a- 
duci aminte de 
toamna aceea, era 
în 8 octombrie — 
acum peste treizeci 
de ani, cînd am 
deschis întîia oară 

uși!e-ți grele de stejar masiv, 
și am intrat în sala de marmură, 
să căutăm secretariatul unei fa
cultăți și să operăm înscrierea la 
cursuri. Eram trei, dintr-un județ 
din fund de Moldovă. Trei, ai
doma multor mii de tineri dori
tori să învețe, în ciuda opreliști
lor. Desigur, nu-ți amintești.

Dar eu nu pot uita : nici sfia
la, nici emoția, nici teama, nici 
bucuria, nici mîndria că mâ în- 
tilneam cu tine, că ajunsesem 
să-ți deschid ușa ca un modesr 
slujitor, mult dorită și stimată 
Universitate.

Nu știam, atunci, mare lucru 
despre tine.

Erai pentru noi, undeva sus, 
in dreptul marelui ideal.

Mult mai târziu, un „Vademe
cum- va încerca să-mi fie fi
rav fir de Ariadna în labirintul 
tau organizatoric și științific de 
atunci.

— Nu-ți știam pe atunci glo
rioasele tradiții... în schimb mă 
cutremuram de emoție gîndind 
că, pe treptele tale a urcat toată 
pleiada științei și culturii romî
nești modeme și contemporane. 
Parcă-1 vedeam pe Spiru Haret 
și Traian Lalescu, cu sclipiri de 
ecuații algebrice sub frunte ; pe 
Sabba Ștefănescu și Ion Simio- 
nescu, cu ochii plini de frumu
sețile pămîntului patriei; pe Voi
nov și Em. Teodorescu, cu bu
chetul florei analizat și cunoscut 
ca un poem al naturii izvorît 
în primăvară și încheiat la că
derea omătului; pe Tocilescu și 
Pîrvan, cu inimile încălzite de 
durerile și gloriile străbune ; pe 
Bogdan Petriceicu Hașdeu și pe 
Titu Maiorescu, cu sufletele în
cărcate'de poezie și filozofie.

Fascinat de corul acestor 
ilustre umbre ale pamasului tău 
academic, m-am furișat pe la 
cursuri să aud pe marii profe
sori, succesori ai celor intrați 
în istorie : pe Gh. Țițeica și pe 
D. Pompei, pe S. Mehedinți și 
pe N. Iorga, pe Ovid Densu- 
șeanu și pe P. P. Negulescu, pe 
N. Titulescu și Tudor Vianu, azi 
și ei, toți, trecuți în lumea ace
lorași ilustre umbre, după ce au 
îmbogățit cu munca și sclipirea 
minții lor, faima ta, în țară și 
peste hotare pînă departe.

Poate atunci, iubită Universi
tate, ne priveai cu o mută și 
filozofică înțelegere. Mută, pen
tru că nu prea eram arătoși. A- 
veam pingelele sparte. N-aveam 
loc în cămine. Nu puteam plăti 
taxele de înscriere, de frecvență, 
de bibliotecă, de construcție, de 
examen, de licență. Și zic filo
zofică înțelegere, pentru că de 
multe ori în zile geroase, ne-ai 
adăpostit în sălile de bibliotecă 
și ne-ai încălzit mîinile și su
fletul. 1

Cum am putea să te uităm, 
alma mater ?

Prin luna mai am descoperit 
chiar că-ți sîntem tare dragi. Ne 
ajutai să ascultăm cursuri impre
sionante. Să citim tot ce mintea 
umană a zămislit mai de preț. 
Să ne întîlnim cu prieteni din 
veacuri de demult. Să ne con
fruntăm cu propria noastră ti
nerețe și dragoste. Am înțeles că 
ne iubeai mult mai mult decît 
pe colegii bogați, care te vizi
tau rar și numai, așa, ca să-și 
etaleze costumul nou de la Ga

ston, ori cravata de la Paris. Ne 
iubeai pentru că. deși vedeam 
că la capătul studiilor ne aș
tepta doar necunoscutul, noi tot 
munceam de sîrg. Știai că ne 
hrănim cu pîine furată din can
tine, că învățam pe cursuri îm
prumutate, că dormeam pe unde 
apucam. Dar îți eram dragi că 
ne pasiona știința,5 adevărul, li
bertatea, dreptatea. Iți eram 
dragi mai ales cînd cutezam să 
înfruntăm pe culuarele tale for
țele negre ale reacțiunii. Iți eram 
dragi că nu pierdeam curajul. 
Iți eram dragi că nădăjduiam ca 
și tine, în alte vremuri mai bune.

Vivat, crescat,

Cel mai mare amfiteatru al Universității...

mai drepte. Oricîta amărăciune 
ne-ar fi zăcut în inimi, noi tot 
îi ziceam un „Gaudeamus igi- 
tur“, un... „Dați-le-ncolo de chi
nuri și beți, viața-i frumoasă, 
băieți... Viața-i frumoasă bă
ieți..."

Cîntam, chiar dacă inima și 
ochii plîngeau. Cum am putea 
să te uităm, cara alma mater ?

Dar cîte generații, ca a mea, 
n-ai crescut tu, dragă Universi
tate, în secolul pe care l-ai trăit...

Unii dintre ucenici s-au întors 
iar la tine, ca profesori. Să te a- 
jute să urci tot mai sus și să în
treții tot mai bine, cu prisos 
sporit de lumină, făclia științei și 
culturii. A unei științi și culturi 
noi, mereu mai noi. împreună cu 
surorile tale din Iași și Cluj, ai 
ajuns azi să întruchipezi, pentru 
poporul și țara noastră noțiunea de 
frumos, de rațiune și umanitate, 
de știință și cultură, de bine și 
de patriotism și dragoste pentru 
oamenii muncii de pretutindeni.

De bună seamă că, dacă ți-ar 
găsi epistolar un student de azi, 

ar folosi alt ton și alt limbaj. El 
n-ar mai melancoliza elegiac. Ci 
ți-ar vorbi, mîndru, de complexul 
de cămine-cantine de la Groză
vești, de sporirea facultăților 
pînă la 12, de organizarea și 
îmbogățirea permanentă a pla
nurilor de învățămînt, de înze
strarea laboratoarelor cu cel 
mai modern utilaj, de grija deo
sebită pentru matematici, fizică, 
chimie, biologie, de întinerirea 
ta în conținut și formă, de cele 
1206 cadre didactice care slu
jesc la catedrele tale, instruind 
tineretul, întru știință nouă, și 
educîndu-1 întru umanismul so
cialist

floreat!
Sub acoperișul tău învață, a- 

cum în anul centenarului, peste 
13 400 de studenți. Muncesc în 
condiții confortabile și, de bună 
seamă, realizează mult mai mult 
decît am realizat noi. Nivel ri
dicat de trai înseamnă potențial 
ridicat de muncă. De aceea, a- 
cum, la venerabila vîrstă de un 
secol ești mai tânără și mai stră
lucitoare ca oricînd. In labora
toarele și bibliotecile tale se 
desfășoară o bogată și variată ac
tivitate de concentrare științifică, 
în care se întrec, ca-ntr-o olim
piadă spirituală, profesori cu 
experiență și studenți novici, ad
mirabili prin pasiunea de a cu
noaște și elanul de a proiecta 
știința spre zenit. Tu îi vezi, îi 
ocrotești și te bucuri. Ei fac ca 
între zidurile tale ospitaliere să 
se desfășoare o muncă științifică 
de predare și de cercetare, capa
bilă să reflecte, prin realizările 
ei, întreaga complexitate a știin
ței contemporane. îmbrățișezi, cu 
maternă căldură, sesiunile cercu
rilor științifice studențești și se

siunile științifice ale cadrelor di
dactice. Rînduiești sesiunile de 
examene, zîmbești cu satisfacție 
la procentul ridicat al notelor 
bune, urezi, în fiecare iulie, no
roc celor diplomați, plecați la lo
cul lor asigurat în producție, pri
mești în fiecare septembrie, con
tingente noi de tineri entuziaști. 
Și mai ales te bucuri cînd vezi că 
multe din cele cercetate în labo
ratoarele tale de fizică, de chimie, 
de biologie, de geografie ori în 
bibliotecile de la matematici sau 
de la științele umaniste, contri
buie la soluționarea problemelor 
puse- de dezvoltarea patriei 

noastre socialiste. Ești acum o in
stituție a întregului popor, pen
tru toți fiii poporului. Te în
conjoară cu prețuire, cu grijă, cu 
încredere, pe tine — ca pe în
treaga noastră școală superioară 
— Partidul. Ești și ai să fi așa, 
tînără, mîndră, activă, entuziastă, 
mereu actuală și în veacurile ce 
vor veni. Să trăiești, iubită Uni
versitate, puternică și sănătoasă. 
Puternică, prin numărul tot mai 
mare de profesori și studenți care 
vor veni la tine, în generații' fără 
sfîrșit, să învețe semnele mari ale 
științei, să se pregătească pentru 
a duce mai departe tradițiile tale, 
spre binele și înflorirea patriei 
socialiste. Sănătoasă, prin spiritul 
tău înalt științific, prin simțul tău 
patriotic izvorît din popor. Și în 
veci să propovăduiești o știință 
luminoasă ca soarele, o cultură 
și o artă inspirată și caldă ca ini
ma oamenilor. Să trăiești, să 
crești, să înflorești !

Vivat, crescat, floreat!
DUMITRU ALMAȘ

• In primul an de e- 
xistență— 18611-1965 
Universitatea centena
ră și-a început activi
tatea cu 143 de stu- 
denti; în anul univer
sitar 1915—1916 fi
gurau 4 380 studenți 
înscriși.

• In anul acesta, 
196*—1965, au în
ceput cursurile univer

sitare 13 435 de stu
dent! (9 224 Ia cursu
rile de zi și 4 211 la 
cursurile fără frecven
tă) care se vor specia
liza in cadrul a 12 fa
cultăți in 56 de dome
nii ale științei.

» După primul răz
boi mondial, la Uni
versitatea din Bucu
rești iuncțlona un nu

măr restrîns de cadre 
didactice. Astfel, în a- 
nul 1918—1919 în 
toate iacultătile erau 
doar 166 de cadre di
dactice; în anul 1937 
-1938 — 249. Astăzi, 
1 200 cadre didactice, 
printre care numeroși 
academiceni, membri 
corespondenți ai Aca
demiei R.P.R., proie- 
sori, doctori îndrumă 

activitatea didactică și 
științiiică a studenților 
care se iormează în 
Universitate.

• Intre 1924—1929, 
în cămine au iost 
găzduiți anual 600 
de studenți și luau 
masa la cantină circa 
2 200. Intre 1930— 
1931 erau acordate 
doar 487 de burse a

nual. In 1960 a fost 
dat în folosință Com
plexul studențesc ,,6 
Martie" cu 1 200 de 
locuri, o cantină mo
dernă și săli de lectu
ră. In 1961, din Com
plexul Grozăvești, U- 
niversității i-au revenit 
2 000 de locuri. In 
prezent, locuiesc in 
cămine peste 5 200 de 

studenți ai Universită
ții.

• Activitatea științi
fică a studenților s-a 
desiășurat anul trecut 
în cele 77 de cercuri 
științifice în care au 
fost prezentate 730 de 
teme. Numărul mem
brilor cercurilor știin
țifice este de 1 729.

Aici, în Biblioteca centrală uni versitară, studenții petrec ne- | 
numărate .ceasuri în tovărășia cărților. In ceasul de răgaz, l 
pe studenți îi găsim. „acasă“ — în căminele confortabile, așa l

• cum este cunoscutul complex studențesc „Grozăvești". |

O I
LUCRĂRI
OMAGIALE

Lucrările ce se 
află în curs de edi
tare, cu prilejul săr
bătoririi în această 
lună a centenarului U- 
niversității din Bucu
rești, prezintă . tot 
o data, alături de isto
ricul acestui vechi lo
caș al învățămîntului 
superior, dezvoltarea 
actuală a acestuia. De 
la trei facultăți, cîte 
avea la înființare, U- 
niversitatea-București 
întrunește astăzi 12 
facultăți — matenlati- 
că-mecanică, fizică. 

chimie, biologie, geo- 
logie-geografie, filo
zofie, istorie, limba și 
literatura romînă, 
științele juridice, iar 
grupate în cadrul In
stitutului de limbi și 
literaturi străine — 
facultăți de limbi și 
literaturi romanice și 
clasice, limbi și lite
raturi germanice și 
facultăți de limbi și 
literaturi slave. S-au 
creat, treptat, noi 
secții care oglindesc 
ultimele cuceriri ale 
științei și tehnicii 

contemporane, cum 
sînt: fizica macromo- 
leculelor, biofizica, 
mașini de calcul, fi- 
zico-chimia polimeri
lor și altele. Sporire.-; 
numărului facultățile r 
și secțiilor a deter
minat și o creșter 
considerabilă a numă
rului cadrelor didacti
ce. Dacă în 1937-1938 
existau numai 249 
cadre didactice, în a- 
cest an universitar 
funcționează mai mult 
de 1 200.

(Agerpres)



CUM PREMII 

iERmi

ANIMALELOR?
In continuarea anchetei noastre vom relata acum despre expe
riența unor gospodării colective din raionul Medgidia, regiunea 

Dobrogea.

Cerințe noi, 
construcții noi

Gospodăriile colective din 
raionul Medgidia au prevăzut 
să construiască anul acesta un 
număr mai mic de obiective 
zootehnice — doar 21. Faptul 
este firesc. Numărul adăpos
turilor construite în ultimii 
.ani asigură spații corespunză
toare pentru cazarea animale
lor. Volumul lucrărilor de 
construcții nu a fost, totuși, 
mai mic decît în alți ani. Fon
durile de investiții au fost 
dirijate în mare parte spre 
lucrări de modernizare a con
strucțiilor vechi, spre mecani
zarea lucrărilor care necesită 
un volum mare de muncă.

Care este acum situația? La 
construcțiile noi. 14 obiective 
sînt complet terminate, iar la 
celelalte ritmul de lucru este 
de la o zi la alta mai intens. 
Sînt pe punctul de a fi termi
nate lucrările de introducere 
a apei în adăposturi, instalarea 
agregatelor pentru muls, me
canizarea transportului gu
noiului etc.

Intr-un stadiu avansat am 
găsit aceste lucrări Ia gospo
dăria colectivă din comuna 
Ciocîrlia de Jos. Aici noul 
grajd pentru taurine, ca și 
cele două puiernițe, și-au pri
mit de curînd locatarii. Se e- 
xecută acum ultimele lucrări 
la construcția castelului de 
apă, se instalează în grajduri 
adăpătoarele automate, se con
fecționează ieslele. Secretarul 
organizației de partid din 
gospodărie, tovarășul Ion Șer- 
bu, ținea să sublinieze con
tribuția deosebit de valoroasă 
a organizației U.T.M. în reali
zarea la timp a acestui im
portant volum de lucrări. Cea 
mai mare parte a lucrărilor 
necalificate. cum ar fi trans
portul materialelor, manipu
larea lor pe șantier, săpătu
rile, lipitul și văruitul etc, au 
fost efectuate de tineri.

Acțiuni asemănătoare au i- 
nițiat și organizațiile U.T.M. 
din alte gospodării colective 
din raion, tinerii contribuind 
astfel în mare măsură la ur
gentarea ritmului construcției 
adăposturilor necesare anima
lelor proprietate obștească.

Nutrețuri — pînă 
la recolta 

anului viitor
La G.A.C. Valea Dacilor 

continuă în aceste zile recol
tarea și depozitarea furajelor 
pentru iarnă. Este în plina 
desfășurare însilozarea porum
bului. Cantitatea de siloz a- 
flată în gropi se apropie de 
cea planificată (2200 de tone). 
Paralel cu recoltatul porum
bului, cocenii sînt strînși și 
depozitați cu grijă în apropie
rea sectorului zootehnic. De 
pe 150 de hectare, cocenii Vor 
fi tocați și depozitați în șire 
care se vor acoperi cu paie, 
înainte de a fi dați animale
lor, vor fi puși timp de 24 de 
ore la saramurat. Gama re
surselor do nutrețuri a fost 
lărgită în comparație cu anii 
precedent!. In depozite vor 
mai intra 50 de tone de sfe
clă furajeră și 10 tone de 
dovleci. S-au strîns, de ase
menea, 120 tone de pleavă, 
care va fi introdusă în hrana 
animalelor în amestec cu uru- 
ială și 80 de tone de orz. Fî- 
nurile cosite și uscate în vaTă 
totalizează 3 500 tone.

Acum, cînd agenda lucrări
lor agricole în gospodărie este 
foarte încărcată, la tăiatul și 
depozitatul cocenilor, la însi- 
lozări, comitetul U.T.M. din 
G.A.C. antrenează un număr 
mare de tineri. Ion Parpale, 
Muedin Caitaul, Paroo Ismail, 
conductori de atelaje, Elena 
Ciurea, Maria N. Mincă, Alexe 
Mihai prezenți zi de zi la re
coltarea și însilozarea porum
bului, sînt numai cîțiva dintre 
aceia care au adus și aduc 
o contribuție însemnată în a- 
sigurarea unei baze furajere 
îndestulătoare. Aceeași preo
cupare am întîlnit-o în multe 
alte G.A.C. din raion.

— Recent — ne spunea to
varășul Gheorghe Ciortan, in
giner. responsabil cu baza fu
rajeră la Consiliul agricol ra
ional — am analizat din nou 
balanța furajeră.

Cea mai mare parte din nu
trețuri este strînsă și depozi
tată în condiții corespunză
toare. Sînt însă unele sorturi 
de furaje care nu se pot asi
gura la nivelul cantităților 
planificate. Vom folosi în 
schimb alte rezerve pentru 
completarea necesarului de u- 
nităti nutritive. De pildă, pe 
lingă cele 63 000 tone de po
rumb siloz, s-au mai însilozat 
250 tone sfeclă furajeră, 8 000 
tone dovleci, precum și circa 
30 000 de tone coceni în a- 
mestec cu melasă, cu resturi 
din grădina de legume, cu po
rumb din cultura dublă. Prin 
valorificarea rațională a tutu
ror resurselor, se va asigura 
o cantitate de furaje care va 
ajunge pînă la recolta anului 
viitor.

Pregătirea 
profesională — 

un proces continuu
Ceea ce retine însă în spe

cial atenția in G.A.C. din ra
ionul Medgidia, este grija care 
se acordă pregătirii profesio- 
nale a îngrijitorilor de anima
le. In lunile din urmă, odată 
cu deschiderea cursurilor ini
țiate de Consiliul Superior al 
Agriculturii, ea a căpătat un 
caracter mai complex.

— Aceste cursuri profesio
nale — ne-a spus tovarășul 
Nicolae Tănase. medic veteri
nar, vicepreședinte al Consi
liului agricol raional — au 
fost organizate în raionul nos
tru. în 4 centre: la centrul 
școlar Na zare ea pentru îngriji
torii de taurine, la G.A.S. 
Castelu pentru cei de la fer
mele de porci, la Centrul șco
lar Topraisar pentru îngriji
torii de oi, iar la Centrul 
școlar Bălcescu pentru cei de 
la păsări. Au fost școlarizați 
pînă în prezent. în cele 5 se
rii. aproape 500 de îngriji
tori...

Din sectorul zootehnic ai 
G.A.C. Satu Nou. au foot șco
larizați la cursurile de specia
lizare. 15 îngrijitori, majorita
tea tineri. Printre aceștia se 
numără tineri cu experiență, 
cum ar fi Dumitru Alexa. Ion 
Pascu, Gheorghe Penciu, Ni
colae Stoica și alții. întorși a- 
casă. sub îndrumarea ingine
rei Ileana Badea au trecut la 
aplicarea în practică a celor 
învățate. In scurt timp, prin 
aplicarea unor metode învă
țate la cursuri, producția de 
lapte la grupele de vaci în
grijite de Pascu și Alexa a 
crescut de la 8 litri la 10 li
tri pe cap de vacă furajată.

Aceste rezultate au stimulat 
și interesul celorlalți tineri în
grijitori. Comitetul U.T.M. a 
organizat atunci mai multe 
discuții între mulgători cu 
care prilej cei doi (Alexa și 
Pascu) au împărtășit tuturor 
experiența lor, le-au vorbit 
despre cele învățate la cursu
rile profesionale. Urmarea: 
alți tineri îngrijitori înscriu 
pe graficele de producție re
zultate mai bune: Stan Mircea, 
de exemplu, care realiza în 
medie de la Iotul Iui cîte 8 
litri de la fiecare vacă, a reu
șit să sporească producția la 
10 litri zilnic.

E doar un exemplu, sufi
cient însă pentru a demon
stra, cu rezultate practice, o- 
portunitatea organizării cursu
rilor inițiate de Consiliul Su
perior al Agriculturii, însem
nătatea lor pentru continua 
îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale ale tinerilor în
grijitori, în scopul obținerii u- 
nor producții sporite.

Important este ca organiza
țiile U.T.M., așa cum s-a fă
cut la Satu Nou. să organizeze 
schimburi de experiență în
tre îngrijitorii școlarizați și 
cei care n-au urmat aceste 
cursuri, să organizeze discuții 
între aceștia privind noile 
metode de îngrijire și hrăni re 
a animalelor, cu care prilej 
să-și împărtășească unii altora 
experiența proprie.

VASILE CABULEA

Noul trauler „Constanța* in portul Galați.
Foto: AGERPRES

Vizitele oaspeților japonezi
Ministrul afacerilor externe, 

I Comeliu Mănescu, a primit 
joi dimineața pe dl. Aiichiro 
Fujiyama, conducătorul dele
gației Camerei reprezentanți
lor din Dieta japoneză.

Au fost prezenți membri ai 
ambasadei Japoniei la Bucu
rești

♦
In cursul aceleiași zile, oas

peții japonezi, însoțiți de de
putății Alexandru Boabă, ad
junct al ministrului industri
ei petrolului și chimiei și C.

Paraschivescu-Bălăceanu, pre
cum și de membri ai Amba
sadei Japoniei la București, au 
vizitat rafinăria Brazi.

în Capitală, au fost vizitate 
Muzeul de Artă al R. P. Ro
mine, stadionul .,23 August-1 
și Circul de Stat.

’★
Seara, Comitetul de condu

cere al grupului romîn al U- 
niur.ii Interparlamentare a 
oferit un dineu în cinstea oa- I 
speților, la Casa oamenilor de 
știință.

(Agerpres)
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• Simbătă 10 octonibre. de la ora 18. in sala 
Floreascâ din Capitală va avea loc ua interesant ca- 
plaj pugilistic. îa cedru! etape: a îl-a a campionatu
lui republican s« vor intilni formațiile : Oi^tp-.a 
București — Muscelul Cîapuhing si Steaca Bucu
rești — Cimentul Medgidia.

• Pa pista stadionului Dinamo din Capitală, d—i 
nică. 11 octombrie, de la ora 10. va avea xx no 
concurs internațional de dirt-trak cu participă re J 
unor valoroși moțiciclîtti din R. D. Germaaă. RSF 
Iugoslavie. R. P. Ungară si R. P. Rosînl. !n k>tu» tă
rii noastre figurează printre alții L Cucn. R_ Jurră 
Si Gh. Alexandrescu.

• Câmp, orarul republican de handbal programea
ză în Capitală. Ia srrrsrtal acestei săptăminu o se
ne de inulain interesante. Derbiul etapei Dmwao 
București — Stea-ș București va avea loc sirzixlL* 
10 oc*M>br>e de te era 1530. pe stadionul Dinar: •?

DuminScl 11 octombrie, pe stadicnul Progresai 
de la ora !• se tot ces.’tsura partidele : EJectre- 
naoretrea Bacarest: — Constructoru? TîEssoara ffe- 
ainin) : Progresul București — Rulmentul Brascr 

iar pe terenul Golești. de la ora 15.30 Ra
pid Rocaiesti — Recolta Hilchiu (masculin) si Ra
pid București — Confecția București (feminin).

• Noi intilniri de fotbal s-au disputat in cadraJ 
competițiilor conticentaJe:

CUPA ORAȘELOR TÎRGURI : LocoraoUv PMv<n 
— Voevodina Novisad 2—0 (1—0! ; f^tbalobi h*- 

« w calificat pen'rn turul urmilor și vot tatTi 
p® Petrolul Plows t: : Juventus Torino — St. GrUocs* 
1—0 îneci tur) Barcelona — Fiorentina 2—0 (1 —■0 
• meci tur).

CUPA CUPELOR : La Vrana s-a dispvtat 
al treilea meci dintre echipele Galatasasay 
si Aufban Magdebjrș. care s-a inche.a? tot la egaS- 
’a’e 1—1 <0—O). lupă prekmgiri. ?e—j tarei sm.*- 
*or *-a calificat formația rurcă. prin trecere te v— 
Fortuna Geleen — F .C. Torino 3—31 Moi Ii Ma
ltezi. învingători cu 3—1. s-au cahfîcM pentru tună 
următor ; West Ham United — La Gaoiorre 1—5 
fl—O).

POȘTA
REDACȚIEI

Paraschivescu Sever — Con
stanța.

Dansul a apărut în primele 
formațiuni sociale. Primele 
surse ale dansului le-a con
stituit diversitatea mișcărilor 
și gesturilor omului, inspirate 
de procesele de muncă, de 
impresiile rezultate din con
tactul cu lumea înconjurătoa
re, de observațiile asupra na
turii. Primele dansuri sînt cele 
rituale. în decursul istoriei 
s-au dezvoltat mai multe ti
puri de dansuri. Dansurile 
populare, dansurile de bal 
baletul. în Evul Mediu, In 
special în Europa, dansul s-a 
dezvoltat ca artă populară. în 
timpul Renașterii, ca artă pro
fesionistă. Cele mai renumite 
școli europene de dans sînt 
școlile italiană. franceză, 
rusă. Dansurile populare sînt 
cele mai răspîndite. Ele sim
bolizează modul de viață și

Elena Dumitrescu — Timi
șoara.

Condeiul de argint, care s-a 
folosit mai ales în secolele al 
XV-lea și al XVI-lea, se com
pune dintr-un miner de ara
mă sau alamă și un vîrf de 
argint. Acest tip de condei 
lasă o urmă fină de nuanță 
cenușie deschisă, care se oxi
dează curînd, căpătînd o cu
loare brună. Aveți dreptate, 
acest tip de condei se folosea 
mai ales pentru desenele fini
te. Desenul în condei de argint 
cere o grunduire îngrijită a 
suportului.

Ion Gheorghe — Craiova, 
Maria Popescu — Iași.

Intr-adevăr, cabana Colibița 
e mai puțin cunoscută, fiind 
recent amenajată. Această ca
bană e situată în stațiunea 
climaterică Colibița de pe ver
santul nordic al Munților Că- 
liman și oferă posibilitatea

„Săptămîna
Intre 24 și 30 noiembrie va 

J avea loc in întreaga țară tra- 
; diționala ..Săptăminâ a econo

miei-. Tot în această perioadă 
’ se va sărbători și centenarul 

Casei de Economii și Consem- 
I națiuni

în legătură cu acestea, joi 
dimineață a avut loc la Palatul 
Casei de Economii și Consem- 
națiuni o conferință de presă. 
Președintele Casei de Economii 

1 și Consemn ațiuni, M. Popovici,

economiei"
a făcut ziariștilor o expunere 
asupra istoricului economisirii 
banilor la C.E.C. în țara noa
stră. El a subliniat că în ulti
mii ani această acțiune a luat 
un caracter de masă. în cursul 
anului trecut populația a eco
nomisit la C.E.C. de peste 4 ori 
mai mult decît în anul 1959. 
La 30 septembrie anul acesta 
numărul depunătorilor pe li
vrete C.E.C. era de aproape 
5 500 000.

(Agerpres)

Optimism în blocul 10
^Dvpâ părerea mea echipa max- 
ctsluti de volei a Japoniei are un 
concarmt redutabil în formația 
R. P. Romine. Am căzui echipa 
dr hterind. Se prezintă bine, e 
oa formă, are șanse deosebite.

S. Oshmaa. șeful delegației 
sportivilor japonezi: „Cunosc- 
bine nivelul sportului mondial și 
dm acest unghi îmi îngădui să 
acord rom:nilor șansa tntîietuții 
la săritura m înălțime femei, vo
lei. canotaj, lupte.

Kasa Hara, antrenorul echipei 
de lupte al Japoniei: .Jn ceea 
ce pricește luptele libere sird 
ermeins că vom învinge noi japo
nezii. La lupte clasice, dau ca 
prim» favoriți rominii.

V-« învinge cine e mai bun... 
In fiecare țară inimile iubitorilor 
sportului bat m aceste clipe pen- 
tru sportivii care le poartă culori
le. Sportul are milioane de prie
teni de toate profesiile, de toate 
rirsteie. Aseară U Komazawa am 
făcut cunoștință — așteptmd 
enăndoi aerați autobuz — cu un 
bătrir, american oaspete al or așii- 
lui. Are 74 de ani, dar tn ciuda 
v'rstei a zburat pinâ la Tokio ca 
m încurajeze cu aplauzele sale 
e. hipa americană. 11 cheamă 
Duke Kahananoku, e originar din 
Hâtrei fi este o veche celebritate 
a sportului: a cîftigat medaliile 
de cur la înot pentru S.U.A. la 
Olimpiadele din 1912 ți 1920. 
Încă un fapt : azi dimineață la 
poarta satului olimpic Toyogi aș

— ■

teptau doi copii. Cereau să vor
bească neapărat cu șeful delega
ției japoneze. Oshima s-a pre
zentat. Cei doi copii i-au înmî- 
nat un dar pentru sportivii Japo
niei : 1 000 de cocori colorați de
cupați tn hîrtie, opera a 200 de 
copii de la grădinița Kurumi.

Inimile bat pentru sportivi. Ini
mile noastre ale tuturor. Inimile 
milioanelor de iubitori ai sportu
lui din Romînia bat în aceste cli
pe pentru sportivii romîni, urîn- 
du-le succes, urindu-le să cîștige, 
urîndu-le să contribuie cu toate 
puterile lor la întărirea spiritului 
olimpic, spiritul păcii și al priete
niei între popoare.

■Jr
TOKIO 8 (Corespondentă de la 

trimisul . special Agerpres, Iiio 
Goga). —

De 24 de ore la Tokio plouă to
rențial dar se pare că înrăutățirea 
bruscă a timpului nu va schimba 
cu nimic programul festivității de 
deschidere și al celorlalte ceremo
nii prevăzute pentru astăzi și mîi
ne. Sute de mii de locuitori ai ca
pitalei nipone, înarmați cu umbrele 
pictate în frumoase culori, au aș
teptat la ora prînzului sosirea ul
timelor două ștafete care au purtat 
flacăra olimpică pe teritoriul Ja
poniei pe o distanță de peste 
3 000 km. Primirea ștafetelor s-a 
făcut in fața clădirii Metropolita
ne unde se afla primarul Riotaro 
Azuma, membri ai C.I.O.. partici
pant! la Olimpiadă si o masă com
pactă de spectatori.

Cu tot timpul ploios, spor
tivii romîni și-au continuat cu in- 
lensitete pregttiriie. Echipa oiim- 
piel fotbal a Ueut ultimul an- 
rresmoeM Înaintea meciului pe 
c#re-l va sasrine duminică cu e- 

Mexicului. Fotbaliștii noș
tri «b jacat joi cu echipa japoneză 
Hytak: care activează în campio
natul orașului Tokio. Selecționa- 
bilii au obținut victoria cu scorul 
de 14—1. Pentru meciul cu Mexi
cul vom alinia următoarea forma
ție : Datcu, Greavu, Nunweiller III, 
Dan Coe, Hălraăgeanu, Petru Emil, 
Koszka, Pîrcălab, Constantin, lo- 
nescu, Creiniceanu.

A fost stabilit programul de des
fășurare a preliminariilor turneului 
olimpic de polo pe apă. Echipa 
R. P. Romine, care joacă în grupa 
A, va întîlni duminică, 11 octom
brie, Italia, și la 13 octombrie Ja- 
ponia.

INFORMAȚII
• Artista poporului Arta 

Florescu, care a făcut parte 
din juriul Festivalului inter
național de canto de la Tou
louse, precum și concurenții 
romîni — tenorul Ludovic 
Spiess și mezzosoprana Vio
rica Cortez-Guguianu, care, 

clasîndu-se pe locul I, au ob
ținut marele premiu al Festi-- 
valului, împreună cu pianista 
acompaniatoare, Victoria Ște- 
fănescu. s-au înapoiat joi sea
ra în Capitală.

Pe aeroportul Băneasa, oa
meni de artă 2u făcut solilor 
artei noastre interpretative o 
călduroasă primire, felicitîn- 
du-i pentru remarcabilul lor 
succes.

o Joi seara a sosit în Capi
tală o delegație culturală din 
R. P. D. Coreeană condusă de 
Kim Săn Ăk, adjunct al mini
strului culturii.

Cu același avion a sosit și 
Ansamblul de cîntece și dan
suri din Phenian care, sub 
conducerea artistului poporu
lui Hă Ge Bok, va întreprinde 
un turneu în țara noastră.

Joi, după-amiază, a avut loc 
în Capitală festivitatea înmî- 
nării premiilor atribuite parti- 
cipanților la expozițiile filate
lice „A XX-a aniversare a 
eliberării patriei", de la Bucu
rești, și „Philatec Paris 1964".

Juriul expoziției din Bucu
rești a acordat 15 premii, din 
care premiul I a fost atribuit 
unui număr de 3 participanți. 
Celorlalți expozanți li s-au 
acordat certificate de partici
pare.

La expoziția „Philatec 64" 
de la Paris au fost acordate 41 
de distincții.

In atenția absolvenților 
instituțiilor

de învățămînt superior

Potrivit unei tecente hotă- 
rîri a Consiliului de Miniștri, 
absolvenții instituțiilor de în
vățămînt superior din seriile 
1961—1962 și anterioare, care 
nu s-au prezentat la examenul 
de stat sau care s-au prezen
tat o singură dată și nu l-au 
promovat, se pot prezenta 
pentru a susține acest examen, 
în mod excepțional, într-una 
din sesiunile anilor 1965— 
1966.

(Agerpres)

----- •-----

IN CURÎND APARE: 

„In ajutorul 
instructorului 
da pionieri11 

începînd cu luna octom
brie a.e. apare publicația 
lunară ,.ln ajutorul instruc
torului de pionieri11. Publi
cația se adresează tuturor 
celor care muncesc cu pio
nierii, în scopul de a ajuta 
la îmbunătățirea muncii e- 
ducative în școli.

în legătură cu indicația 
Ministerului învățămîntului 
ca toate școlile să facă abo
nament la această publica
ție, astfel ca să existe co
lecția începînd cu primul 
număr, precizăm că abona
mentele pentru lunile oc
tombrie, noiembrie, decem
brie a.c. se primesc Ia ofi
ciile poștale pînă Ia data de 
15 octombrie 1964.

Anticipația
(Urmare din pag. I)

reia îi vom acorda cea mai 
mare atenție este practica în 
producție a elevilor anului III 
ai școlii profesionale. Ei sînt 
cuprinși în numărul mediu 
scriptic de salariați ai uzinei 
și participa, astfel, la realiza- 

. rea sarcinii de creștere a pro- 
I ductivității muncii. Și nu e 

vorba de 10—20 de elevi, ci 
de peste 200. Vom sprijini, de 

! asemenea, comitetul sindicatu
lui in generalizarea experien
ței fruntașilor și vom organiza

succeselor
în acest scop schimburi de ex
periență, emisiuni la stația de 
radioficare, concursuri „Cine 
știe meserie, cîștigă" etc.

★
Cele patra răspunsuri ale an

chetei noastre arata că la Uzina 
„Electroprecizia“-Săcele se cu
nosc precis căile pe care se va 
acționa pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan ale anului viitor. 
Dar nu numai că se cunosc. Ele 
au șî fost puse în practica. Nu 
întîniplăior tovarășul inginer-șef 
spunea ca viitorul se naște arfă’i.

cultură al poporului respectiv. 
Dansul clasic, sistem precis 
de mișcări artistice convențio
nale, a fost codificat de Aca
demia de muzică și dans din 
Paris întemeiată în timpul lui 
Ludovic al XIV-le a (de unde 
vine și denumirea de dans 
academic care se dă uneori 
dansului clasic).

Dansul istoric sau de bal a 
fost inspirat din dansurile 
populare. Menuetul, cadrilul, 
contradansul, mai tîrziu polca, 
valsul, mazurca au la bază 
dansurile populare.

cunoașterii unei regiuni a ță
rii noastre deosebit de fru
moasă. Vilele stațiunii sînt 
răspîndite prin poieni încon
jurate de codri de conifere. 
Iama se poate practica și 
schiul. In stațiune se poate a- 
junge cu trenul din Bistrița 
pînă la Bistrița Bîrgăului, iar 
de aici pînă la Colibița cu tre
nul forestier.

Excursii în împrejurimi se 
pot face la Borcut, la Piatra 
lui Orban, Lacul Zînelor, Pa
sul Tihuța, Izvorul Domișoa- 
rei.

Imagine de la recoltarea le
gumelor la G.A.C. Domnești. 
De Ia începutul acestui se
zon și pînă în prezent, co
lectiviștii din comuna Dom
nești au recoltat de pe cele 
190 ha grădină peste 1 500 
tone de legume și zarzava

turi

Foto i AGERPRES

CINEMA T O G R A F E

TITLUL DE ONOARE
(Urmare din pag. I)

dar iată, astăzi, citesc scrisoarea tovarășului Bo- 
gluț Nicolae, student în anul III la Institutul agro
nomic din Timișoara, sau scrisoarea tovarășei Paula 
Stănescu, strungar la Uzina „1 Mai" din Ploiești, 
sau a lui Niță Gheorghe, pedagog la o școală de 
mecanici agricoli, și recunosc același sentiment pu
ternic de dragoste pentru meseria pe care și-au 
ales-o, dragoste care le transformă munca zilnică 
într-o plăcere, și care este unul dintre numeroa
sele semne ale muncii în comunism. Dar să le dăm 
cuvîntul celor trei tineri.

„Doresc, scrie tovarășul Bogluț Nicolae, să ter
min cu bine Facultatea de agronomie pe care am 
început-o în 1962, la vîrsta de 26 de ani, după ce 
am lucrat 1 ani în producție la gospodăria colec
tivă. Îmi place mult meseria de agronom. După ter
minarea facultății doresc să muncesc la țară, la o 
gospodărie agricolă colectivă ca inginer agronom. 
Acesta este visul meu încă de mic copil".

„Datorită faptului că profesia pe care o am, scrie 
tînărul pedagog, este destul de grea, caut pe orice 
cale să-mi ridic nivelul profesional și cultural. Nu 
e ușor deloc să educi pe tinerii de mîine, mai ales 
cînd nici tu nu ești prea bătrîn. (Are 23 de ani. în-

tr-adevăr, ,.nu e prea bătrîn"). Studiez diferite cărți 
de pedagogie aparținînd marilor pedagogi și totoda
tă citesc foarte multe cărți de literatură beletris
tică pentru că îmi place să le insuflu elevilor mei 
dragostea pentru aceste cărți".

Scrisoarea tinerei Paula Stănescu mi se pare deo
sebit de emoționantă. Paula are 20 de ani și este 
strungar. „Pentru om nimic nu-i mai scump ca via
ța, scrie ea, arătîndu-ne că și-a însușit rodnic în- 
rîuririle unei lecturi. Nu trăim de mai multe ori și 
de aceea trebuie să ne trăim viața astfel încît să nu 
avem să ne reproșăm nimic meschin și rușinos. 
Oricînd să putem spune că toată viața ne-am trăit-o 
cum se cuvine. Dintre toate bucuriile pe care ni le 
aducem pentru fericirea întregii vieți, munca este 
cea mai mare."

Se vede limpede că Paula a chibzuit adînc asu
pra lucrurilor despre care vorbește și că răspunsul 
ei nu are nimic întîmplător, ci reprezintă în cea 
mai mare măsură oglinda fidelă a gîndurilor ei. 
„Dacă viața n-are nici un țel, dacă o trăim fără să 
ne gîndim prea mult, aceea nu e viață. De la termi
narea claselor elementare mi-am dorit să merg la 
o altă școală unde să-mi pot împlini năzuința mea 
cea mai fierbinte: de a ajunge strungar în fier. 
Știu că pentru o fată această meserie este mai grea

decît pentru un băiat, dar eu voiam cu orice preț 
să-mi împlinesc visul. Acest vis mi l-am implinit, 
mergînd la o școală metalurgică și devenind strun
gar. Nu m-am lăsat niciodată pradă gîndurilor fără 
rost care spuneau că n-o să reușesc. Astăzi îmi dau 
toată priceperea pentru a realiza piese de calitate 
necesare industriei noastre. M-am înscris la cursu
rile de ridicarea calificării, învăț, și trebuie să spun 
că am reușit să mă bucur din plin de ajutorul și 
stima colegilor de serviciu".

Fără îndoială că așa este. Faptul că una dintre 
cele mai nobile profesii care se pot închipui este 
profesia de muncitor calificat, a devenit astăzi un 
lucru de la sine înțeles — și cu dragoste înțeles — 
de către cei mai mulți tineri. A fi un bun meseriaș, 
a cuceri în felul acesta dragostea tuturor celor din 
jur reprezintă un titlu de onoare cu care se mîn- 
dresc nenumărați tineri. Nu numai un titlu de 
onoare, ci și o adevărată victorie. Așa cum declară 
cu mîndri,e tînărul cazangiu de la Uzinele „Grivița 
Roșie" din București, Andrei Pavel :

„Cea mai mare victorie în viața mea, este că am 
ieșit muncitor și că lucrez în secția cazane a Uzine
lor „Grivița Roșie", unde s-au dat lupte în Februa
rie 1933. Sînt fericit de această victorie".

„GH2PAKXX* - EiMirri 
(î-abefe «CTi rJeci ka 
orele 9 13 17 » Lecwfi-nl
o'ele 10 13 30 17 »30_ Melo
die orele M 13.3» 17.15 » ;
, ACATTONF* repezi W legobS- 
-.a orele 9-30 1145 14 iA» K45 
20,15 : «VIATA PArnCUUULV 
rulează la Festei-’ orele
9.45 12 14.15 »03» 11.45
21; „COLABOR-ATOWUL CHtA' 
rulează la C—Hei orele 10
12 14 1115 1030 21. lariOprea
între popoare orele 16 18.15 2DJ0. 
Modern orele 10 12 15 17 19 21 i 
„VTNÂTOAREA* — cramscop — 
lulează la Vioona erele 10 12 14 
16 18,15 20J0 ; ^HATARr — am
bele serii roieaxi te Bacweati ore
le 9.30 13 16 30 30. Fenrnar orele 
9,30 13 1630 20, G.~e*a orele 930
13 1630 20 i JXAMA OOCDUJ- 
El“ rulează te CMai c-eie 9.30
11.45 14 16.15 1830 2945. Dona
orele 10.45 13 15,15 1730 19 45 21. 
Miorițe orele 10. 1X15 1530 !•
20.30. Cosmos. orH* II 19 15
20.30, „JOCURI tNnaUPTB* ru

lează Ia Lumina orele 10 12 14 16 
18.15 20 30 , .J4OPT1LE CABIRiEf 
na’.ează te Carpați orele Î0 12 14 
Mi ..GALAPAGOS** rulează te 
Do:ne orele II.» 1X45 16 18.15
2030 (program pentru copii ora 
10) , „PAGINI DE ISTORIE* — 
.ROMÎNIA. ORIZONT -64* rulea
ză la Giuiești orele 9 14 18,30 i

„VARA TN NORDUL SĂLBATIC* 
r-riează Ia Timpuri Noi orele 10 — 
21 , „DOI COLONEI- 'u!eaz3 te 
Cultural orete 15 17 19 21 » „CAU
ZE DP.EPTE* rulează la Buzesti 
orele 14.30 17 19.» (cineoascon) ; 
„STNGURĂTATBA ALERGĂTORU
LUI DE CURSĂ LUNGĂ- rulează 
la Cringasi orele 16 18,15 20,30

(duminică ora 12). Flacăra orele
15.30 18 20,30: „BRAȚUL NEDREPT 
AL LEGII* rulează la Bucegi orele 
10 12 16 18.15 20.» Poouter orele
16 13,15 20.45. „SECHESTRATUL 
DIN ALTONA- rulează la Unirea 
orele 16 18,15 20 30 » „DRAGOSTE 
LA ZERO GRADE“ rulează la To
mis orele 9.15 11 30 13.45 16 18,15
20.30 Aurora orele 10 12 14 16.15
18.30 20.45 ; ..AVENTURA DE 1.A 
MIEZUL NOPTB- rulează la Vitan 
orele 16 18 20. Progresul orele
15.30 18 20.15 ; . FALSIFICATO
RUL4* rulează la Munca orele 15 
18,15 20 30. Colentina orele 16 18,15
20.30 ; MOR Al 63“ rulează la
Arta orele 14 16,15 18,45 21, Ra- 
hove: orele 16 18,15 20.30 r
„FLOAREA MANLO“ rulează te 
Cotroceni orele 16 18,15 20,30. 
„PÂSESC PRIN MOSCOVA*4 (cine
mascop) rulează Ia Moșilor orele 15
17 19 21. „DRAGOSTE NEÎMPLINI
TA" Un on orele 16 18,15 20,30, Lira 
orele 15 17 20,45; „OCOLUL PĂ
MÂNTULUI IN 80 DE ZILE*4 cinema
scop — ambele serii) rulează la 
Vitan orele 17 19,30.

Televiziune
VINERI 9 OCTOMBRIE 1964

Orele 19.00 — Jurnalul tele
viziunii. 19.10 — Pentru copii : 
De vorbă cu un... clopoțel. — 
Emisiune de versuri de Ion

Hobana și Mihnea Moisescu. 
19,35 — Filmul „Vînzătorul11 
cu Abot și Costello. 20,00 — 
Săptămîna. 21 — Carnet plas
tic. 21,20 — Melodii de dra
goste. în încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU INDUSTRIA 
ALIMENTARĂ DIN BUCUREȘTI
Str. Spătaru Preda nr. 16, raionul V. I. Lenin,

primește înscrieri de candidați pentru școala tehnică pentru per
sonal tehnic — tehnician în industria alimentară — industrializarea 
laptelui cu durata de 2 ani recrutați din orașele : București, Arad, 
Timișoara, Brașov. Constanța, Iași, Satu-Mare, Tg. Mureș, Craiova 
și Ploiești și pentru școala tehnică de muncitori calificați laboranți 
pentru industria alimentară cu 'durata de 2 ani recrutați din ora
șele : Sibiu. Oradea, Constanța, Iași, Tg. Mureș, Miercurea Ciuc, 
Sînnicolau-Mare, Lugoj, Tecuci și Alba-Iulia.

Se primesc absolvenți ai școlii medii de cultură generală în 
vîrsta de 17—25 ani.

Examenul de admitere începe în ziua de 26 octombrie a.c. ora 
7,00 dimineața.

Obiectele de examen sînt: matematică, fizică și chimie din nia- 
teria cuprinsă în programele școlare ale claselor VIII-XI.

Școala are cămin și cantină.
Se acordă burse.



— Tipul
de la cinema
Am cerut mai în- 

tîi unui cunoscut al 
meu, artist plastic, 
sa-i surprindă tră
săturile. Mi-a repli
cat că are preferin
țe pentru natura 
moartă. Și cu toate 
insistențele n-a vrut 
să mă creadă că 
tipul este intr-un 
fel tot natură... 
moartă. Nu voi pu
tea, deci, oferi por
tretul lui în linii și 
culori. De altfel, cu
lorile ar trebui sa 
fie țipătoare și linii
le groase pentru 
a-i semăna, fiindcă 
tipul de la cinema 
este strident ca un 
claxon răgușit, poa
te și pentru că este 
atît de rar. Fizic e 
greu să-l surprinzi 
intr-un tipar cu pre
tenții de asemăna
re cu modelul. Pen
tru că este, mai în
tâi, cînd blond, cînd 
brunet. Se intimtila 
să aibe cîteodată 
chiar părul sur dar 
cel mai adesea e in 
culoare aproxima
tiv naturală și tuns 
plastic. Mai întot
deauna nu se așea
ză la locul indicat 
pe bilet. îl amuză 
discuțiile cu specta
torul de drept al lo
cului. Dialogurile cu 
necunoscuți sînt o 
veche voluptate _a 
lut ,^i — Să se she 
— e un om cu sim
țul replicii*. își 
cunoaște fermitatea 
caracterului și c 
epidermei.

Se intîmplă une
ori să cedeze. E 
plictisit. Ți-O măr
turisește pririn- 
du-te pesimist și fi
lozof de parcă el, un 
nabab exotic, ți-ar 
face o favoare cere
monioasă cedîndu-ți 
propriul tău loc. Al
teori își însoțește 
privirea și de acel 
atît de expresiv ric
tus flegmatic în col
țul (sting sau drept, 
depinde) al buzelor. 
Atunci, cu siguranță 
lingă locul tău se 
afla o tinără sau 
mai puțin tinără ne
însoțita. Și el — 
s-ar fi vrut, da, în
soțit fiindcă nu este 
un individualist. Iar

dacă intimplarea 
face să renunți la 
loc, lasîndu-i plăce
rea perspectivelor 
bănuite, te va gra
tula cu un surîs a- 
mabil: „Se vede pe 
dumneata că ești 
om fin. Mersi'. 
(Bineînțeles, cuvin
tele nu le vorbește, 
ți le scrie discret cu 
ochiul drept; stîn- 
gul find ocupat cu 
vecina). Apoi, o da
tă cu genericul, își 
va începe spre „fe
ricirea* celor din 
jur monologul. Ti
pul își va etala pe 
rînd politețea, cul
tura și inteligența.

— Presupun că 
vedeți bine din un
ghiul dumneavoas
tră. Dacă nu, m-ați 
îndatora să schim
băm locurile—

Cel mai adesea 
este refuzat A- 
tunci :

— Am înțeles ci 
aveți o vedere 
bună- De altfel, 
iertați-mă, c-am 
văzut pe lumini, «- 
veți fi un profil Wt 
ații de intercmi. 
Știți, locul meu era 
in cită pa-rte <&-

Și după o pauză 
tn care zsteeptă ca 
vorbele sale de ex
tremă finețe să fie 
primit* ca atare, se 
înclină z-șor spre 
stingă, așc confe- 
siv z

— Sper ca m râ 
incomodez.

Am crea să pre
cizăm că alteori, fo
losește dUe fraze. E- 
sen;ialul ramine în
să același ți. deșt 
nuanțele de voca
bular sînt diferite, 
toate cuvintele sale 
năzuie politețea. 
Dar dacă m pri
mește răspuns de
vine dintr-o dată 
nervos și, radical 
schimbat, trece la 
persoana a 11-a (sin
gular).

— Văd ci nu ești 
dispusă să discu
tăm-

E un fel de a fi, 
o ipostază din mul
tele, ale atît de 
complicatului „tip 
de la cinematograf, 
pasăre rară, mai 
bine-zis, rar cocoș

de noapte... Pentru 
că tot el e autorul 
acelor emoționante 
expresii memorabile 
(să-l invidieze toți 
cronicarii cinemato
grafici !) ți interjec
ții de natură sub 
(era să scriu sup-c. 
umana... E un deli
ciu cînd se sârusâ 
doi pe ec^-Q- (tn 
sală, ar mai înțele
ge și ei). Scoate 
așa ca un guițat, c- 
tît de caracterele 
lui, și numai hri— 
Ori, cind î-eee 
$ehera2aâa jni 
cercuri. Ir. țuguie 
buzele, plescăie ad
mirativ și dedare 
cu roce zare (are 
curajul opixn-or):
„Mișto. damăr vâ 

spun, fără c ezxge- 
ra, acest lacome 
comentator ere ua 
limbaj al tai, perso
nal, pe care ți l-a 
îmbogățit as prCc- 
jul uaor schimbi”- 
de erpenexU P* 
bulevard (ecmul 
tai panoramic și 
cotidieni

Se mtinpâă des
tul de des. foarte 
des. să fie dezapre- 
bat_ Jta se supără. 
Gusturile nu M 
dunii Cu toate 

el «u-r. 
schh^bâ opende. Și 
cind Șehemzada C-o 
mai eres e* și dl 
nume, dar ce eon- 
tea=ă“) apere din 
r.ou, eî se întoarce 
spre vecinul cert 
l-a rugat să facă 
liniște și-i replici 
..Orice-a- zice, e 
rslabtlâ domule, 
și pace! Te rog 
să nu ma contra
zici !*— Și plescăie, 
și guiță...

Dar nu uitați: 
tipul de la cinema 
e în stare să vă 
acuze de incultură 
dacă-i contraziceți 
interjecțiile.

Contraargument ? 
Prietenul meu, pic
torul, cel care a re
fuzat să-i facă por
tretul, propunea cc 
acolo unde este în
tâlnit să fie luat de 
guler ți dat afară. 
De reținut!

N. SEVER

O AMOEBĂ...
„Ce mai iaci f“ 
Intr-o bună zi Luna 
A întrebat Pămîntul.

De milioane de ani 
II tot vedea muncinduse 
Muțind mările dintr-un continent 

I Intrai tul,
Experimentînd ghețari și vulcani 
Și stricind zilnic o grămadă de munți. 
„Ce mai iaci 
A repetat ea.

Pămîntul a răspuns obosit și grav : 
„O amoebâ'.

Atunci Luna a încruntat din sprincene. 
S-a făcut că înțelege
Misterul creației și al vieții
$i a plecat mai departe gîndindu-se 
„Fleacuri de-ale bărbaților-,

PRECAUȚIE
Mmdb îmbrăca* c-o armură 
Făcută dia pietrele care-an rămas 
După ce a trecut apa.

Mi-am ous o pereche de ochelari 
In ceaiă.

I Ca să pot vedea «zzmei 
Cu mfr’ea romismlui 
De pe urmă.

MJ-am protejat 
Miinîle, picioarele, gin^urile. 
.VeJăsicd akua Joc liber
Care sd poată ii aiisi de miugiierl. 
Ori de alte otrăvuri

Chiar inima din piept
Mi am acczerî!-o ca o cerca*a 
De broască țestoasă 
Ce-a trăit 800 de ard.

Ciad totul a iost gate
l-am răseaju :
— Și en le robesc.

DOMNIȘOARA
lu ființa aceasta nu i nimeni acasă 
De mai mulți ani.
Și pe gură, pe ochi, pe umeri 
Și pe alte mobile 
Praful s-a așternut în voie. 
Pentru că iemeea 
Creată pentru dragoste 
A plecat de mult din ea. 
Fără să lase măcar un bilețel. 
Ori vreo altă explicație.

MARIN SORESCU

(Din ciclul „Don Quijotte*)

Stafia de radioamplificare din comuna Poenari, raionul 
Ploiești funcționează după bunul plac al operatorului; 
în unele zile deloc iar în altele se trece de la o emi
siune la alta și cel mai des în timpul emisiunii „Teatru 

la microfon* îndrăgită de locuitorii comunei.

„Unde — 
merge mia,

merge și suta“

— - ~ 52 re 5"j. re «-2 ip.îimplat pînă Ia urmă cu
Hamlet—

Desen : M. CARANFIL

In tomna atndni trecut, ufe- 
miștii de h l.GO. Roșioni de 
Vede l-au ales ea secretar ai eo- 
mitettdui UITAI, pe tznărul ingi
ner prf Teodor Hrncu. In aceecji 
tcamnâ, tocarăud Hincu a fost 
ales ți MCJubiu m amufeftd oră- 
fenesc U.TJJ. După citeca zile 
a fost ia comitetul orășe
nesc U.TAf. și i s-a spus:

— Dud tot ești secretar și 
membru in bi-yul comitetului o- 
rășenesc, de ce td nu fii președin
tele comisiei economice ? Vorba 
ceea... -unde a mers mia. mese 
fi suta*. Duutneata ești ftndr, m- 
țmer

— Vasirid trei la mini — 
Sindi rnrinervl. O si ud descurc 
oare?

EL aici a- merze. De. de» 
r rrșhme» C.T_W„ cere ere o co- 
swie economice, comisie in cere 
e necoăe de tineri rn^neri, spe- 
riehpi .

E cm mult ? De ce? Daci 
eszi U re zsune țtii să muncești la 
mu p deci ești le raion știi ce 
ei de făcut in organizația de baza 
U.TA1. Și d&că știi atitea lucruri 
ce te împiedici să fii și propa- 
gendist?

Der comiăa inginerilor și tehni
cienilor nu are ți ea nevoie de 
membri ? Are.' Și nu trebuie să-i 
recruteze din riadul specialiștilor? 
Trebuie.'

— Am prea multe sarcini tova
răși — a spus inginerul.

— Bine, dor acelea rint pe linie 
de organizație — i s-a spus.

Apoi a fost ales, numit, nici el 
nu știe precis, responsabilul co
misiei de inorațiL resporuaMul 
cabinetului tehnic etc„ etc.

Intr-o seară, cind a făcut in
ventarul funcțiilor pe care le are, 
a ajuns la vreo 10. Bine că-i o 
cifră rotundă. Dar de la o vreme 
a observat că și consiliul U.C.F.S. 
îl îndrăgește tot mai mult. Pre
ședintele venea mereu pe la el, se 
consulta cu el. Intr-o zi i-a zis:

— Mă uit la dumneata, tovară
șe inginer, și te invidiez. Ai o 
aliură de sportiv. Ce bun ai fi de 
președinte al asociației „Energia*.

— Am multe sarcini, zău, ere- 
deți-mă, nu pot să primesc.

— Bine, dar pe tărîm sportiv 
nu aveți. La noi e nevoie de 
băieți buni cu care să putem lu
cra. Și înainte ca tînărul să apuce 
a spune da sau ba, președintele 
cu o sportivă strîngere de mînă, 
îl felicită:

— Să trăiești și la mai mare! 
Dacă ești președintele asociației 
sportive, e bine să faci parte din 
consiliul U.C.F.S...

In biroul inginerului șef de la 
l.G.O. e imposibil de muncit. Te
lefonul zbîrriiie continuu, pe fir 
se încrucișează voci care anunță 
ședințe pe tărîm sportiv, confe
rințe pe tărîm cultural, adunări 
pe tărîm profesional. Și să nu 
uităm, tînărul nostru 'este și ingi
ner șef la o întreprindere unde 
prezența sa, în calitate de specia
list, este foarte mult solicitată.

GH. NEAGU

-o pair a — membru cercu fui de balet al Casei pionierilor din Brașov ascultă muzică 
Foto: N. STELORIAN

DISPECERII LUMINII
xisfă in București,

^^WnTil: pe o străduță foarte 
fiK'uIatâ, o casă 
t,,u^e se prirec zil- 
mc niște fapte pe 
care le-aș socoti 
printre cele mai in

teresante din cite am cunoscut 
in ultima creme. Firma (..Stația 
de deefriatafe București — 
Centru*) e modestă și casa foar
te liniștită. La etajul patru al 
acestei clădiri există însă o în
căpere care ar putea fi asemuită 
cu cabinele stațiilor dirigente a 
rachetelor cosmice: un pupitru 
semicircular de comandă cu zeci 
de beculețe și aparate de mă
sură, cu un număr impresionant 
de telefoane, iar m fața acestui 
pupitru, pe un perete imens, o 
hartă a țării pe care sînt dese
nate toate stațiile producătoare 
de energie electrică — de la Lu- 
du, In Bicaz, de la Dobroețti la 
Ișalnița, de la Sadu la Brazi... Pe 
trei fotolii rotitoare trei oameni 
sica în permanență atenți la 
acele mereu mișcătoare ale apa
ratelor. Aproape, fără întrerupere 
se aprind beculețe și telefoanele 
au rareori răgaz. ,^\ici Clujul...* 
„Aici lașuT, ,Aici Constanța*.., 

Oamenii aceștia (cu tofiț vreo 
10 la număr, cu toții tineri și 
foarte tineri) supraveghează în
treaga rețea de lumini electrice a 
țării. E ca un vis fantezist, nici 
nu-ți vine să crezi că toate li
niile de forță a sute de orașe, a 
mii de sate și de întreprinderi, 
se pot concentra — aproape sim
bolic— într-un singur tablou de 
comandă pe care, cel puțin umil 
din aparate, indică, secundă cu 
secundă, raportul dintre energia 
electrică produsă în întregul sis
tem energetic național și cerin
țele de consum.

în ziua în care am vizitat pri
ma dată „dispeceratul național al 
luminii* era de serviciu echipa 
de specialiști condusă de ingine
rul Mircea Pîntea, un tînăr vesel 
și, din cite mi s-a. spus, foarte 
priceput, de altfel și cel mai vechi 
om de serviciu. „Alo, Sadu 
cinci, Sadu cinci !* vorbea cine
va la microfon. (Aici legăturile 
telefonice cu cele mai îndepăr
tate colțuri ale țării sînt de si
guranța legăturii prin fir dintr-o 
cameră în alta). „Sadu cinci in
troduce din producție un gene
rator de 15 MW*.

In fapt munca acestor tineri 
este mult mai complicată decît 
s-ar vedea din exemplul dat 
(citat mai mult pentru a sugera

operativitatea și atenția), răspun
derea dispecerilor fiind atît de 
mare incit o simplă greșeală sau 
mtirziere poate face să „cadă* 
zone întregi de rețele ale țării 
și regiuni întregi să se trezească 
dintr-odată în întuneric. Fiindcă 
există niște cauze știute dar im
previzibile ale deranjamentelor, 
constelația electrică — nu numai 
la noi dar peste tot — în lume 
— și cu acești dușmani trebuie 
să te porți cu mare vigilența. E 
rolul principal al celor 19 tineri 
de la „dispecerat*.

...A fulgerat undeva, în noapte 
pe niște munți și săgeata trăsne
tului sau forța furtunii a lovit o 
linie care alimenta o marc uzina. 
Arcurile voltaice în cuptoare s-au 
stins, luminile pe străzi și în ca
sele din acel oraș s-au stins și 
ele. Dacă persistă deranjamentul 
se strică șarje, se decalesc oțe
luri, într-un spital bisturiul chi
rurgului rămine suspendat deasu
pra bolnavului... Trebuie lumină... 
Urgent, fără întîrziere... El, Pîn
tea și tovarășii lui din schimbul 
pe care-l vizităm sînt răspunză
tori pentru lumina care trebuie 
trimisa acolo. Ca la o mașina de 
calcul a acționat gîndul, s-au 
operat rapid calcule („cine e ex
cedentar r, „de unde pot trimi
te curent ?* „pe ce linie ?* etc...) 
și mina s-a și întins spre un bu
ton : ,Alo, Sibiule, Sibiule, ur
gent curent spre..*. Sînt chemați 
Paroșenii, e chemat Ludușul...

Aproape nu știi să exprimi în 
cuvinte ce mare răspundere e 
dată pe mina acestor tineri. 
Fiindcă nu e vorba numai de 
minutele de întuneric, din cutare 
oraș, dar — printr-o naturală lege 
a echilibrului — atunci cînd în- 
tr-o regiune s-a întrerupt o sursă 
importantă de putere, automat 
întreaga rețea electrică a țării în
cearcă să suplinească „ștrangula
rea*, pe odgoanele de aramă se

pompează „mii de kilovați peste 
capacitatea obișnuită și atunci se 
produce acea „pîlpîire*, a becu
rilor, „cadențarea* cum e numită 
științific și care anunță că fără 
o intervenție rapidă se vor pro
duce deranjamente și mai mari.

Pe orice hotărîre comunicată 
telefonic de acești băieți — ei 
pun semnătura marii răspunderi, 
a răspunderii la nivelul țării.

Dar tocmai prin aceasta, mun
ca lor este excepțional de fru
moasă. Am asistat, în alt schimb, 
condus de inginerul Ion Lăptoiu 
— tot tînăr și tot entuziast ca și 
Pîntea — ta momentul cînd, ve
nind seara, la ora cînd miliarde 
de becuri se aprind în case și pe 
străzile orașelor și satelor, din 
această cabină se comandă mă
rirea debitului de energie. în ju
rul orei 19 începe aici un iureș 
de convorbiri directe. Se comandă 
marii hidrocentrale de la Bicaz, 
se comandă hidrocentralelor de pe 
Bistrița, Moroenilor, Brazilor, 
Dobroeștilor, Ludușului, Ișalniței, 
Govorei, Grozăveștilor... începe 
perioada „curbei celei mari* din 
zi, vîrful de consum a energiei 
electrice.

...îi priveam pe băieți în ora 
aceea de mare răspundere cînd 
trebuie să fie atenți la o mie și 
una de lucruri — de la nivelul 
apei pe lacul Bicaz, pînă la con
sumul de energie necesar blumin- 
gurilor Hunedoarei, pînă la cali
tatea imaginii de pe ecranele te
levizoarelor.

Apelînd la mitologie, cineva îi 
numise pe acești tineri „noii Ju- 
piteri* dar imaginea zeului care 
stăpînea fulgerele e depărtată și 
fantastică cei 10 băieți îndepli
nesc o sarcină omenească. Pînă 
și numele lor — „dispeceri na
ționali ai luminii* — e mult mai 
frumos.

EUGEN FLOREȘCU

La Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale

Foto : SORIN DAN

„Biochimiștii“ 
pe Venus și Marte

foblema existenței 
vieții pe alte pla
nete reprezintă, firi 
îndoială, una din 
cele mai perionen- 
te enigme ide ștsa- 
ței modeme. In

ultimele decenii, sovanți de re
nume din diverse țâri au emis 
în această prirință teorii cere de 
care mai îndrăznețe, s-au contra
zis deseori între ei, au încercat 
observații directe, astronomice și 
spectrale, dar toate s-au sol

dat cu noi fi noi semne de în
trebare.

Există oare viață fi tn afara 
planetei noastre ? Constituie Pi- 
mintal cu adevărat o excepție 
unică în Univers ? Ne vom pu
tea oare răspunde la ccerte în
trebări decît atunci cînd primE 
Columbi ai Cormos-uhă vor de
barca pe celelalte plantele ?

lată numai citeva din noianul

omului si fie expediați pe bor
dul unor rachete spre Marte și 
Venus.
Nu animale gigantice ci... 
molecule I

Unii cititori se vor gindi pro- 
habd că soluția acestei proble
me constă, în transmiterea unor 
imagini televizate, așa cum s-a 
procedat pentru observarea feței 
necunoscute a Lunei. In realitate, 
oamenii de știință au în vedere 
un obiectiv mult mai puțin 
spectaculos. Explicația este lesne 
de înțeles: într-odevăr, să ne 
imaginăm că pe cele două pla
nete ar trăi animale asemănă-

lară și tocmai în acest domeniu 
pot înfăptui minuni biochimiștii — 
nu savanții biochimiști ci deo
camdată biochimiștii... electro
nici.

Vești de la milioane de 
kilometri

Cum procedează un biochi- 
mist în fața unei substanțe necu
noscute, pentru a stabili dacă a- 
ceasta este de origină vie ? El 
analizează substanța cu reactivi, 
cu măsurători spectrometrice, 
pentru a descoperi substanțele 
organice fundamentale. Dar efec
tuarea unor analize de acest fel

Să ne imaginăm că dorim să 
știm dacă praful cules pe solul 
planetei Marte conține A.D.N., 
adică faimosul acid desoxi-ribo- 
nucleic care reprezintă baza vie
ții celulare. O asemenea infor
mație ar însemna o dovadă si
gură că viața de pe Marte sea
mănă cu formele de viață de pe 
planeta noastră.

Nu rămîne decît să introducem 
o cantitate de pulbere într-o 
capsulă transparentă și s-o lumi
năm cu un fascicul luminos care 
după ce străbate capsula trece 
prin prisma unui spectroscop. Se 
știe cu precizie locul de pe scara 
spectroscopului unde-și lasă ur-

o
Muncitoarele Ana Corlcovac și Iosif Elena, luciind Ia verifica, 
rea unei noi centrale telefonice automate construite la Uzina 

„Electromagnetica" din Capitală
Foto: AGERPRES

de întrebări care — datorită u- 
nor lucrări deosebit de ingeni
oase — își vor primi în curind 
răspunsul.

Este vorba de una dintre cele 
mai mari experiențe științifice 
care a fost cîndva întreprinsă : 
stabilirea dacă pe Marte și Ve
nus există viață sau nu. Nume
roși oameni de știință americani 
pregătesc cu multă grijă fi de 
multe luni această experiență 
grandioasă, și, în acest scop, au 
construit o serie întreagă de ma
șini. Se pare că acum totul e 
pregătit, se așteaptă doar o po
ziție favorabilă a planetelor față
de Pămînt pentru ca acești emi
sari electronici fi mecanici ai

nalizele biochimice în vastul la
borator al Universului.

Un aspirator de... 
microorganisme

Primul aparat pentru detecta
rea vieții, ce a fost realizat 
primit denumirea de multivator 
și funcționează ca un aspirator. 
Un tub lung de 25 cm în con
tact cu solul de pe Marte sau 
Venus aspiră praf și microorga
nisme. Dacă solurile acesor pla
nete seamănă cu al nostru, viața 
microbiană poate fi acolo destul 
de abundentă pentru a fi ime
diat pusă în evidență. Prdftil

PE TEME ȘTIINȚIFICE
toare cu cele de pe Pămînt. 
Care ar fi probabilitatea ca o 
cameră de luat vederi, părăsită 
la voia înltmplării, să aibă „no
rocul* să descopere un asemenea 
exemplar ? Să ne imaginăm 
ce-ar putea fixa în obiectiv o 
asemenea cameră parașutată la 
voia tntîmplării pe Pămînt, de 
pildă I

Nu, cel puțin deocamdată, 
problema vieții extra-terestre se 
situează pe un plan cu totul di
ferit și anume pe cel al biochi- 
miei. Intr-adevăr, numitorul co
mun al tuturor formelor de via- 
fă te găsejJ# fa fqari mplecu-

la distanțe de zeci de milioane 
de kilometri pare o sarcină im
posibil de realizat. Și totuși au 
fost găsite unele soluții ingeni
oase.

La Universitatea Stanford din 
California, laureatul premiului 
Nobel pentru medicină, dr. Le- 
derberg, se pasionează pentru 
„exo-biologia* cum a botezat el 
însuși știința care studiază exi
stența vieții extraterestre. Toată 
problema, a declarat el recent, 
este de-a se obține pe calea un
delor radio informații simple și 
pe care zgomotele parazite să nu 
Ia. ppață falsifica.

mele A.D.N.-ul: în ultra-violet, 
la 2 700 Angstromi. Se centrează 
acum exact pe această lungime 
de undă o celula foto-electrica ; 
dacă ea „vede* A.D.N.-ul, celula 
va transmite prin radio această 
informație care poate fi lesne 
descifrată pînă și în cel mai mare 
vacarm Cosmic. In acest fel, cel 
mai simplu din limbaje de radio 
ne va putea transmite cel mai 
subtil mesaj biochimic.

Principiul descris mai sus nu 
este insă singurul. Iată, evident, 
foarte pe scurt, principiile de 
funcționare ale altor mașini elec
tronice capabile să efectueze a-

este insuflat prin intermediul 
unor canale de distribuție rădiâle 
în camere de reacție. Acestea 
conțin substanțe chimice speciale 
care reacționează cu proteinele, 
compuși tipici ai materiei vii. 
Dacă în praful aspirat sînt pre
zente organisme vii, reacția se 
produce și un semnal radio 
transmite această informație pe 
Pămînt.

Guliver pesculește... 
microbi

Acest aparat a fost numit Gu
liver, fiind uriaș în raport cu

microbii pe care trebuie să-i des
copere. Principiul de funcțio
nare se bazează pe trei fire 
lungi fiecare de 15 m și îmbi
bate cu o substanță lipicioasă. 
Firele sînt proiectate în afara a- 
paratului cti ajutorul unor pro
iectile. Particule de sol și even
tual microorganisme se lipesc 
de fire care sînt apoi readuse în 
mod automat în interiorul apa
ratului prin înfășurarea pe un 
ax. Firele sînt apoi introduse, 
tot în mod automat, într-un 
bulion de cultură universal, a- 
cllcă într-o soluție nutritivă, ca
pabilă să întrețină viața tuturor 
microorganismelor cunoscute pe 
Pămînt.

Dacă bacterii sau alte orga
nisme vii sînt prezente pe fire 
și dacă metabolismul lor nu este 
complet diferit de tot ceea ce 
cunoaștem noi, ele se vor înmulți 
și prezența lor va putea fi depi
stată. Semnale radio, emisd în 
măd automat spre planetă noa
stră, ne vOT comunică rezultatele 
acestei cercetări.

Dispozitivele descrise mai sus 
și alte modele de acest gen sînt 
pregătite, ca în calitatea lor de 
biochimiști-roboți să întreprindă 
această vastă experiență în Cos
mos. Iar în ziua cînd omul va 
pune personal piciorul pe solul 
acestor planete, el se va putea 
asigura în ce măsură a fost bine 
informat de ștafetele sale elec
tronice.

Ing. ION SUCEVEANU



ÎNTREVEDEREA

MAO TZEDUN
DE PARTID

TOVARĂȘULUI M. FLORESCU

CU MINISTRUL FRANCEZ

AL INDUSTRIEI
si de stat a R. P. Romine

k R. P.
PEKIN 8 Corespondentul A- 

gerpres, E. Soran, transmite : 
Președintele Comitetului Central 
al P. C. Chinez, Mao Tze-dun, 
și alți conducători de partid și 
de stat — Liu Șao-ți, Dun Bi-u, 
Ciu De, Ciu En-lai, Den Siao- 
pin, Pîn Cijen și Li Sien-nfen 
— au avut în după-amiaza zi
lei de 8 octombrie o întîlnire 
prietenească, cordială cu dele
gația de partid și de stat a R. P.

Prinz oferit de tovarășul

Ion Gheorghe Maurer

Romîne: Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
conducătorul delegației, Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al C.C. al P.M.R., și 
Dumitru Gheorghiu, ambasado
rul R. P. Romîne la Pekin.

La întîlnire au mai participat 
U. Siu-țiuan, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, și Van Bin-nan, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

PARIS 8 — Corespondentul 
Agerpres, T. Vornicu, trans
mite : Joi dimineața, ing. Mi
hail Florescu, ministrul in
dustriei petrolului și chimiei, 
însoțit de Vasile Răuță, se
cretar general în Ministerul 
Comerțului Exterior, și de am
basadorul R. P. Romîne la 
Paris, dr. Victor Dimitriu, au 
avut întrevederi cu dl. Mau
rice Bokanowski, ministrul 
francez al industriei. Cu acea
stă ocazie s-au discutat pro
bleme privind schimburile e- 
conomice între cele două țări 
și îndeosebi cele cu privire la 
instalațiile și produsele chi
mice.

in R. D. Germană

PEKIN 8 — Corespondentul 
Agerpres, E. Soran transmite: 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Biroului politic al Comitetu
lui Central al P.M.R., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, a oferit joi un 
prînz de rămas bun în saloanele 
ambasadei romîne din Pekin.

Au participat Ciu En-lai, vice
președinte al C.C. al P.C. Chi
nez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Pîn Cijen, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepre
ședinte al Comitetului perma
nent al Adunării reprezentanți
lor populari din întreaga Chină, 
He Lun și Li Sien-nien, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 

P.C. Chinez, vicepremieri ai 
Consiliului de Stat și alți con
ducători de partid și de stat chi
nezi.

Din partea romînă au luat 
parte Emil Bodnăraș’, Paul Nicu
lescu-Mizil, Dumitru Gheorghiu, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
R. P. Chineză și alte persoane 
oficiale.
Tovarășii Ion Gheorghe Maurer 

Și Ciu En-lai au rostit toasturi.
Prînzul s-a desfășurat într-o 

atmosferă caldă, prietenească.

LUCRĂRILE ADUNĂRII 
GENERALE A ASOCIAȚIEI 

INTERNAȚIONALE 
DE SECURITATE 

SOCIALA
WASHINGTON. — Prof. dr. 

Mihail Maurer, directorul In
stitutului de expertiză și re
cuperare a capacității __ 
muncă, care a participat din 
partea R. P. Romîne la lucră
rile celei de-a 15-a Adunări 
generale a Asociației interna
ționale de securitate socială 
(A.I.S.S.) a prezentat rapoarte 
pe diferite teme care au fost 
discutate în comisiile perma- 
nente și o rezoluție privind 
problemele de expertiză a ca
pacității de muncă și acțiunile 
de reabilitare a deficiențelor. 
Rezoluția a fost adoptată de 
către Adunarea generală.

La încheierea lucrărilor, re
prezentantul romîn a fost rea
les președinte al Comisiei pen
tru evaluarea invalidității și 
readaptare, pentru viitorii trei 
ani, pînă la următoarea adu
nare generală a asociației, ca
re va avea loc în 1967 la Le
ningrad.

de

Sesiunea Adunării Generale

la 10 noiembrie
WASHINGTON 8 (Agerpres). 

Citind surse oficiale, agenția 
France Press anunță că cea 
de-a 19-a sesiune ordinară a 
Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite, care se 
va deschide la 10 noiembrie, 
va dura în principiu pînă la 
26 februarie 1965, cu o între
rupere între 22 decembrie și 4 
ianuarie, pentru sărbătorile de 
sfîrșit de an. Se apreciază că 
dezbaterile generale, în cursul 
cărora miniștrii de externe ai 
țărilor membre enunță în fie
care an în linii mari politica 
țărilor lor, se vor ține între 11 
noiembrie și 3 decembrie. Un 
anumit număr de probleme 
urmează să fie reglementate 
înainte de sfîrșitul anului, în 
prima parte a sesiunii. Prin
tre acestea figurează alegerea 
membrilor nepermanenți în 
Consiliul de Securitate și în 
Consiliul economic și social, al

căror mandat expiră la 31 de
cembrie. Grupul țărilor afro- 
asiatice va trebui să se pună 
de acord începind de pe acum 
asupra succesiunii Marocului 
în Consiliul de Securitate și la 
care aspiră Iordania și Mali.

Adunarea Generală va acor
da prioritate în dezbaterile 
sale raportului Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dez
voltare, asupra căruia Comisia 
economică urmează să adopte 
hotărîri practice care să per
mită punerea în aplicare a 
mecanismului prevăzut de 
Conferința de la Geneva. 
Chestiunea Ciprului ridicată 
la O.N.U. atît de Cipru cît și 
de Turcia, va fi luată, fără în
doială, în dezbaterea Adunării 
Generale înainte de Anul Nou, 
fie în adunare generală, fie în 
cadrul Comitetului politic spe
cial, mai ales că mandatul 
forțelor O.N.U. în Cipru expi
ră la 26 decembrie.

•I
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y» Safe.

Programul în „șase puncte"

■
 I rogramul în „șase

puncte" adoptat la 
începutul acestei 
luni la Bonn în ve
derea „unificării 
politice" a Europei 
occidentale, confir

mă tendința diplomației vest- 
germane de a-și asuma o poziție 
precumpănitoare în sistemul de 
alianțe occidentale. „Dincolo de 
Rhin se face multă agitație pen
tru a scoate Europa (occidentală 
N.R.) din toropeala" — scria în- 
tr-un editorial ziarul „LE 
MONDE". Forma ipoteticei „u- 
nități politice" este deocamdată 
destul de nebuloasă. Dar chiar 
în faza actuală a inițiativelor se
parate și uneori contradictorii se 
remarcă insistența vest-germană 
de a dobîndi un rol sporit. Au
torii programului în „șase punc
te" au luat în considerație ca 
„unificarea politică" să-și ia 
startul chiar fără participarea 
Angliei, pomindu-se de la insti
tuțiile existente ale Pieței comu
ne. Totodată, oferta cancelarului 
Erhard de „a media" între 
S.U.A. și Franța, făcută într-o 
conferință de presă de la Bonn, 
ca un prolog la programul în 
„șase puncte", a indicat că di
plomația vest-germană nu se li
mitează la „cadrul european".

Dar pînă la realizarea planu
rilor de unificare", propunerile 
și contrapropunerile respective 
reflectă încercarea de a birui ac
tualele disensiuni prin crearea 
unor instituții suplimentare. Vi
zita făcută săptămîna trecută la 
Bonn de primul ministru olan
dez, Victor Marijnen, și de mini
strul de externe, Joseph Luns, nu 
s-a soldat cu adeziunea guver
nului olandez la programul vest- 
german, ci dimpotrivă cu expri
marea împotrivirii față de orice 
pas întreprins fără participarea 
Angliei. După cum nota ziarul 
„LE MONDE", „d-nii Marijnen 
si Luns au evocat însemnătatea 
absenței engleze... Va fi deci

timp pentru crearea unei Ev::*: 
(occidentale N.R.) integrate, Ie
șind ușa deschisă Angliei, fără 
de care, potrivit d-lui Ltms, Co
munitatea europeană nu va acea 
greutate în alianța atlantică și in 
lume".

De fapt, neînțelegerile privi
toare la participarea sau nepar- 
ticiparea Angliei formează doar 
o parte — și încă nu cea mai de 
seamă — a divergențelor privi
toare la „unitatea politică". 
Alinierile pro și contra diferite
lor programe de „unitate" sînt 
în funcție de dispoziția de a ce
da sau nu diferite atribute ale 
suveranității naționale și, impli
cit, de interese economice bine 
definite. Ministrul de externe 
olandez, Luns, a declarat la 
Bonn : „Sînt înclinat să cred că 
ideile germane se apropie mai 
mult de supranaționalitate decît 
concepțiile franceze"...

Acum se conturează mai lim
pede că propunerea făcută luna 
trecută de ministrul de externe 
al Belgiei, Paul Henri Spaak, de 
a se constitui un fel de „Consi
liu al înțelepților" care să elabo
reze recomandări a căror apli
care experimentală să fie luată 
ca bază pentru viitoarea „uni
tate" se apropie de punctul de 
vedere vest-german, iar poziția 
olandeză este legată de cea 
franceză.

Apar deci inevitabil la supra
față divergențele de ordin eco
nomic, așa cum s-au manifestat 
la întîlnirile ministeriale ale Pie
ței comune. „Guvernul (vest) 
german dacă vrea într-adevăr să 
dezghețe Europa (occidentală), 
scria „LE MONDE", trebuie 
să-și dea seama că Parisul va 
acorda foarte puțină atenție 
propunerilor sale, dacă ele nu 
vor fi completate cu sugestii 
foarte concrete pe un teren mult 
mai ferm pe care noi îl urmărim 
îndeaproape, și anume cel al po
liticii agricole comune". Or, se 
știe că reprezentanții oficiali

nitățîi poebee*.
De altfel. acele» 1 

vergente in prcoiCT-J- 
rii agricole* pa sab 1 
trebâni și dtsne*? 
prezentate de Cora-«i 
mune prezidată de Wj 
stein (R-F.G.) în doco 
titulat ..Inițiativa 19W 
stă „inițiativă" se pri 
ca în Piața comună sa 
turate tarifele
sfîrșitul anului 1966. O reamo»- 
ștere a acestei situații o consti
tuie și faptul câ -Imțatr. 
sugerează o amînare cu un an - 
creării Pieței agricole comune, 
după înlăturarea tarifelor vama
le la produsele industrial?.

Revenirea inevitabilă la discu
tarea divergențelor pe tărim eco
nomic, atunci cînd se înregistrea
ză diverse propuneri pentru 
„unificarea politică", indică de
părtarea tot mai accentuată a 
pozițiilor guvernelor francez și 
vest-german. Or, la Bonn chiar 
în rîndurile partidului guverna
mental U.C.D. se fac auzite gla
suri care cer să nu se renunțe la 
Tratatul franco-vest-german în
cheiat pe vremea lui Adenauer ; 
s-a menționat în această ordine 
de idei că în urma insistențelor 
depuse de U.C.S. (ramura bava
reză a U.C.D.), programul în 
„șase puncte" nu va fi aplicat de
cît dacă se va bucura de spriji
nul unanim al tuturor membrilor 
Pieței comune.

în contextul atîtor condițio
nări, „unificarea politică" nu a- 
pare ca o soluție pentru înlătu
rarea divergențelor existente.

Z. FLOREA

DRESDA 8 (Agerpres). — 
Delegația de partid și de stat 
a R. P. Romîne, condusă de 
Nicolae Ceaușescu, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.R., care se află în 
R.D.G., a făcut joi o vizită la 
Dresda. Oaspeții au fost sa
lutați de reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat.

Delegația a vizitat Galeria 
de stat pentru pictură și o- 
biecte de arta, primind expli
cații din partea directorului 
general al Galeriei, prof. Max 
Seydewitz. In cursul după-a- 
miezii delegația a vizitat în
treprinderea ..Rafena”, produ
cătoare de televizoare și apa
rate de telecomunicații din 
Radeberg, unde a avut loc un 
miting. Oaspeții au fost salu
tați de Hans Hubner, secretar 
al Comitetului regional al 
P.S.U.G., și de alți vorbitori.

Luînd cuvîntul, Nicolae 
Ceaușescu a subliniat însem
nătatea istorică a întemeierii 
primului stat al muncitorilor 
și țăranilor germani, arătînd 
că aceasta a îngăduit poporu
lui din R. D. Germană să în
făptuiască adînci prefaceri in 
viața economică, socială și 
culturală a țării. El a urat oa
menilor muncii din R. D. Ger
mană noi cuceriri în lupta 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste și soluțio
narea pe cale pașnică a pro
blemei germane.

Au fost vizitate apoi diferite 
secții ale uzinei.

Continuîndu-și călătoria în 
regiunea Dresda, delegația a 
vizitat stațiunea climaterică și 
turistică Bastei.

Seara, în saloanele hotelu
lui „Astoria", a avut loc o re
cepție în cinstea oaspeților ro- 
mîni.

U.R.S.S.: Vedere din orașul 
Baku.

Foto :
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Greva generală a sindicatului cadrelor

Conferința la nivel înalt
a țârilor neangajate

CAIRO 8. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: Luînd cuvîntul 
în ședința de joi diminea
ța a Conferinței la nivel 
înalt a țărilor neangajate, 
primul ministru al Cambod- 
giei, prințul Norodom Kantol, 
s-a ocupat în special-, de situa
ția din Peninsula Indochineză. 
El a condamnat participarea 
S.U.A. la războiul împotriva 
partizanilor din Vietnamul de 
sud și a cerut ca participanții 
la Conferința de la Cairo să 
recomande reunirea imediată 
a țărilor care au participat la 
precedenta conferință de la 
Geneva pentru Indochina cu 
scopul de a găsi o soluție de
finitivă situației din această 
regiune.

în cuvîntarea sa, primul mi-

nistru ceylonez< Sirimavo Ban- 
daranaike, a propus crearea 
unei zone denuclearizate care 
să cuprindă întregul continent 
african și regiunea Oceanului 
Indian și a părții de sud a O- 
ceanului Atlantic. Vorbitoarea 
a cerut participanților la con
ferință să urmeze exemplul 
Ceylonului, să închidă portu
rile și aerodromurile pentru 
toate navale și avioanele care 
transportă sau sînt capabile 
să transporte arme nucleare 
și să interzică traversarea 
spațiului aerian de către avi
oane susceptibile să transpor
te arma nucleară. „Aceasta ar 
fi o contribuție prețioasă la 
pacea mondială", a spus d-na 
Bandaranaike. Ea a condam
nat vestigiile colonialismului 
și s-a pronunțat pentru re
glementarea pe cale pașnică 
și prin eliminarea interven
ției străine, a situației din 
Vietnamul de sud, Congo și 
Cipru. Țările neangajate, a 
declarat primul ministru cey- 
lonez, ar trebui să pună la 
punct un cod al 
pașnice pe care 
aprobării O.N.U.

CAIRO 8 (Agerpres). — Lu
crările conferinței țărilor ne
angajate au continuat joi 
după-amiază sub președinția 
lui Ahmed Balafrej, reprezen
tantul regelui Hassan al II-lea 

al Marocului și șeful delegației 
marocane. Primul vorbitor a 
fost conducătorul delegației 
Siriei, Amin El Hafez.
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didactice din Argentina
BUENOS AIRES 8 (Agerpres). 

— Sindicatul cadrelor didactice 
din Argentina, care reunește 
peste 240 000 membri, a decla
rat o grevă generală de 48 de 
ore în semn de protest împotri
va neîndeplinirii de către autori
tăți a promisiunilor de sporire a 
alocațiilor pentru învățămînt și 
de majorare a salariilor și pen
siilor cadrelor didactice. In urma 
grevei și-au încetat activitatea 
școlile elementare, medii și teh
nice de specialitate, la care în
vață peste 4 milioane de elevi.

După cum relatează ziarul ar
gentinian „Popular", studenții și

cadrele didactice de la Univer
sitatea din Buenos Aires au ini
țiat o serie de noi acțiUni în ca
drul luptei lor care urmărește 
sporirea de către guvern a alo
cațiilor pentru învățămînt.

A intrat în cea de-a treia săp- 
tămînă greva celor 45 000 de 
muncitori și funcționari de la 
oficiile poștale și telegrafice din 
Argentina, care revendică îm
bunătățirea condițiilor de muncă 
și majorarea salariilor. In urma 
grevei, în clădirile poștelor s-au 
strîns peste 8 milioane de scri
sori și colete neexpediate.

coexistenței
să-1 supună

CAIRO 8 (Agerpres). — Mi
niștrii de externe ai țărilor 
neangajate au avut joi dimi
neață o reuniune în cursul că
reia au dezbătut recomandă
rile subcomitetului politic. 
După cum relatează agenția 
M.E.N., ei au început, de ase
menea, < ’ 
pe care Conferința de la Ca
iro o va adresa întregii lumi. 
Agenția subliniază că această 
declarație va adresa un apel 
tuturor țărilor lumii cerîn- 
du-le să recunoască principiul 
coexistenței pașnice ca „sin
gura cale de întărire a pă
cii mondiale pe baza libertă
ții, egalității și dreptății uni
versale".

I
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:i au început, de ase- | 
alcătuirea declarației |

Campania

electorală

din Anglia

Mesej de protest adresat
președintelui Congoului

• Membrii ambasadelor R.A.U. și Algeriei au pă
răsit Leopoldvilleul • Chombe continuă să rămina 
la Cairo, pînă la plecarea din Congo a tuturor ce

tățenilor R.A.U.

CAIRO 8 (Agerpres). — Șe
fii de state și guverne ai țări
lor africane participante la 
Conferința țărilor neangajate 
de la Cairo au adresat preșe
dintelui Ccngou-lui — Kasa- 
vubu — un mesaj în care pro
testează împotriva măsurilor 
luate de autoritățile congo
leze împotriva personalului 
ambasadelor RA.U. și Algeri
ei din Leopoldville. Aceste 
măsuri arbitrare, se arată în 
mesaj, nu pot fi explicate prin 
tratamentul ce i s-a aplicat la

traditionale

alegerilor 
britanice,

de 
S.

Vedere din avion a orășelu
lui minerilor Gavirjov, 
lingă Ostrava din R.

Cehoslovace.
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Cairo primului ministru. Moi-
se Chombe•. deoarece acesta
știa dinam'Le că va fi mtvQrif»—
ral ca nea-venit la Contain!a
țărilor r.eaetajate. Cei 26 de
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din Leopoldville
LEOPOLDVILLE 8 (Ager

pres). — Autoritățile congoleze 
au permis joi după-amiază, 
membrilor ambasadelor R.A.U. 
și Algeriei să părăsească Leo
poldvilleul, plecînd lâ Brazza
ville.

CAIRO 8 (A.gerpres). — Au
toritățile R.A.U. au anunțat că 
nu vor permite plecarea pri
mului ministru congolez, 
Chombe, din Cairo pînă ce 
toți cetățenii R.A.U. din Leo
poldville nu vor fi autorizați 
să plece din Congo. Ele au 
subliniat că măsura de a per
mite personalului ambasadei 
să părăsească Leopoldville-al 
nu este suficienta. Agenția 
MXK. precizează că la Li 
poldville se află, t* rw*

e*

Chombe nuta 
reședuița se 
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e fiecare dată, cu 
prilejul 
generale
corpul electoral en
glez ia cunoștință 
de faptul că în afara 
celor trei partide 

politice, așa-zise „tradiționale" 
care sînt reprezentate în parla
ment : conservator, laburist și li
beral și a partidului comunist, a 
cărui influență pe scară națională 
înregistrează mereu progrese, în 
Anglia există o puzderie de par
tide mai mici care propun candi
dați proprii. La fel se petrec lu
crurile și acum, în preajma alege
rilor parlamentare de la 15 oc
tombrie.

Din cei 1 716 candidați care-și 
cor disputa anul acesta cele 630 
de locuri ale Camerei Comunelor, 
1617 reprezintă partidele „tradi
ționale", restul de 99 reprezentînd 
alte partide și grupări. Dintre a- 
cestea, cel mai mare număr de 
candidați — 36 — îl prezintă 
comuniștii. Ei își desfășoară cam
pania electorală în condiții grele 
tntruât, în ciuda cererilor și pro
testelor unei însemnate părți a 
opiniei publice, autoritățile au 
refuzat să permită candidaților 
comuniști să-și facă cunoscut pro
gramul electoral prin intermediul 
radioului și televiziunii. aceste 
două mijloace dc propagandă e- 
Icciorrdă fiind rezervate numai 
candidaților partidelor conserva
tor, laburist și liberal.

Dar există o serie de partide 
regionale, ale căror programe 
electorale, prevăd... reprezentarea 
la Organizația Națiunilor Unite, 
crearea de parlamente regionale 
etc. „Țelurile lor fanteziste — 
erată agenția „FRANCE PRES- 
SE~ — fac ca ele să nu fie luate 
în serios în Marea Britanie". Unul 
dintre acestea, considerat ca fiind 
cel mai bine organizat, este Plaid 
Cymru (Partidul național din 
Țara Galilor) care prezintă la ac
tualele alegeri 23 de candidați 
pentru 36 de circumscripții elec-

iorăle. Galezii se referă la patria 
lor ca la „ultima colonie a impe
riului britanic" și critică guvernul 
conservator pentru faptul că „a 
neglijat dezvoltarea economică a 
regiunii lor". Ostili conservatori
lor, ei sînt într-o confruntare di
rectă cu liberalii care se bucură 
de influență în această regiune a 
Angliei și cu laburiștii.

Un partid asemănător, despre 
care se consideră însă că are 
„mai puțină greutate și o organi
zare mai slabă" decît cel din 
Țara Galilor, există și în Scoția. 
Cei 15 candidați ai acestui partid 
arborează idei cu o tendință re
publicană și se referă deseori la 
istoria Scoției. Ei folosesc în ca
drul campaniei electorale două 
posturi clandestine de radio care 
emit pe frecvențele posturilor de 
televiziune de stat.

Un număr de 12 candidați pre
zintă în Irlanda de nord partidul 
de dreapta „Sinn Fenn“ care, la 
alegerile din 1959, a suferit o în- 
frîngere zdrobitoare, datorită me
todelor teroriste folosite. Despre 
acest partid, observatorii conside
ră că „nu ta primi decît voturile 
fanaticilor".

In sfîrșit, mai există 13 candi
dați, unii „independenți", alții re
prezentând diferite societăți din 
cele mai fanteziste a căror pre
zență pe scena electorală nu are 
altă semnificație decît de a-și 
face reclamă.

Pentru prima oară după ultimul 
război mondial, la alegerile gene
rale nu va participa anul acesta 
partidul de tendință neonazistă 
„Mișcarea uniunii" creat de Os
wald Mosley, fost prieten perso
nal al lui Hitler. Vestea aceasta a 
fost comunicată oficial de fiul 
lui Mosley care conduce în pre
zent această grupare. Uitînd la
mentabilul eșec suferit în alege
rile din 1959 el a căutat să-și jus
tifice absența prin dorința de a... 
nu stînjeni campania electorală a 
conservatorilor.

VIETNAMUL DE SUD
Principalele șosele care leagă Saigonul 
de restul țării se află sub controlul 

forțelor patriotice
SAIGON. — Observatorii de 

presă de la Saigon subliniază 
o creștere serioasă a acțiunilor 
forțelor patriotice în ultimele 
zile. Majoritatea șoselelor 
principale care leagă Saigonul 
de restul țării se află sub 
controlul forțelor patriotice. 
Singura cale de acces spre 
Saigon, considerată ca „si
gură", este șoseaua Saigon- 
Dalat. Pentru a evita izolarea 
capitalei sud-vietnameze, gu-

vernul a dispus transferarea 
diviziei a 25-a din centrul ță
rii în partea de sud-est a ca
pitalei, unde s-a format o așa- 
numită „zonă specială". Auto
ritățile de la Saigon manifestă 
o deosebită îngrijorare, deoa
rece în ultimul timp „manifes
tările ostile guvernului au loc 
ziua-n amig^ mare" și ar pu
tea degenera „într-o adevărată 
catastrofă".

s..ua

