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Toamna și-a rupt din 
calendar prima iilă: 1
septembrie. Peste 15 zile 
„începe școala“. Entuzi
asmul va deveni atunci 
un personaj omniprezent: 
îl vom întîlni în sălile de 
clasă, în laboratoare, în 
sălile de festivități, pe 
terenurile și în sălile de 
sport. Dar pînă atunci 
mai sînt 15 zile...

Totuși 1 septembrie se 
înscrie în calendar ca o 
sărbătoare a școlii. A de
venit o tradiție ca în a- 
ceastă zi școala să-i pri
mească pe cei mai tineri 
profesori ai săi: absol
venții institutelor de în- 
vățămînt superior care 
urcă pentru prima oară 
Ia catedră. Două tinere profesoare : Mihaela Vladimirescu și Rodica Stanchi.

Pe graficul de predare: • La Combinatul 
chimic Craiova

LA CATEDRELE

ÎNAINTE DE TERMEN!
9 fabrici iși aș
teaptă debutul

• Ritm si calitate*

la toate cotele

SATULUI

aAs ntregul colectiv al 
Combinatului chi
mic Craiova se 
află într-o adevă
rată întrecere cu 
timpul. Ca pretu
tindeni în țară, 
unde istoricele lu
crări ale Congre

sului partidului au declanșat 
noi resurse de forță și inteli
gență, se simte și aici lupta cu 
timpul: fiecare zi, fiecare oră 
câștigată din termenul de pre
dare a inștalațiilor înseamnă 
de fapt o zi sau o oră adău
gată la „viața productivă“ a 
fabricii respective. Cei aproape 
1 000 de tineri ai noștri, spu
nea tovarășul Gheorghe Ân- 
geru, locțiitor al secretarului 
comitetului U.T.C. din Com
plexul de șantiere construcții 
și montaje de pe marele com
binat chimic Craiova, muncesc 
cu hotărîre și entuziasm pen
tru scurtarea termenelor de 
montare și predare a instalați
ilor de la cele 9 fabrici ce își 
așteaptă debutul în combinat, 
alături de cele 5 intrate în 
funcțiune. Notam la fiecare 
popas „cu zece zile mai devre
me“, „cu 5 zile înaintea ter
menului de predare“ etc. De 
altfel pe întregul șantier pla
nul de construcții și montaj 
pe luna iulie a fost depășit cu 
11,3 la sută, iar în cele două 
decade ale lui August con
structorii și montorii au adău
gat noi și noi succese.

Fabrica de acetilenă. Electri
cienii muncesc cu hotărîre și

elan. Montarea instalațiilor de 
la stația , de transformare și 
conexiune nr. 11 la care se lu
crează, se apropie de sfîrșit.

Echipele lui Ion Benga și 
Vasile Hristea și-au respectat 
cuvîntul dat de a apropia gra
ficul de predare cu cîteva zile.

— Aburul constituie, sîngele 
întregului combinat — pulsînd 
prin mii de metri de conducte 
— ne spunea tovarășul Ion 
Macri, șeful echipei de montori 
de la estacada tehnologică, 
pentru transmiterea acestui 
„sînge“ în toate fabricile com
binatului. Fără aburi nici nu 
se poate concepe prelucrarea 
superioară a gazelor, continuă 
el, cu o mândrie pe care în
cerca cu greu s-o ascundă. E- 
chipa condusă de el a termi
nat montarea acestei estacade 
tehnologice cu 10 zile mai de
vreme decît prevedea termenul 
de predare. Și aceasta înseam
nă foarte mult pentru întregul 
combinat.

Statia de frig. Echipei 
cunoscutului montor Gheorghe 
Dușmănescu i-a fost încredin
țată aici una din cele mai 
grele probe la care a fost su
pusă pînă acum; montarea u- 
tilajelor de injecție (5 conden
satori și 5 vaporizatori) în 
greutate de 6 tone, la o înălți
me de 18 metri. Graficul pre
vedea pentru această lucrare 
61 de zile și 36 400 lei. Erau 
necesare lucrări pregătitoare ; 
montarea a 5 perechi de stîlpi 
speciali, a unor zăbrele din be
ton cu ancore, trolii etc. 
Folosind în locul instalați
ilor pregătitoare, o macara 
cu catarg suplimentar, lu
crarea a durat numai 14 
zile și s-au economisit 28 800 
lei. Un alt „cu 15 zile mai de
vreme“ s-a obținut și la ridi
carea și montarea instalațiilor 
de absorbție. Tot aici l-am în- 
tîlnit și pe tînărul șef de echi
pă Silviu Mistode, cunoscut 
printre montori pentru succe-

• De la 61 zile 
la 14 zile

sele echipei sale, și pe uteci- 
stul Gheorghe Peța, lăc'ătuș 
montor, evidențiat lună de lună 
în întrecerea socialistă. La 
montarea estacadelor exteri
oare și interioare ei au ținut 
cadența cu echipa lui Dușmă
nescu avînd același avans față 
de grafic. Și lista inițiativelor, 
a exemplelor de oameni har
nici ar putea continua încă pe 
multe pagini, deoarece trăsă
tura comună la fiecare loc de 
muncă este dorința unanimă 
de a apropia și mai mult ziua 
cind marele combinat chimic 
va lucra cu toate fabricile.

MIHAIL DUMITRESCU

ARITMETICA
SIMPLA

în probe 
tehnologice

La Complexul de. industria
lizare a lemnului din Sighetul 
Marmâției au intrat în probe 
tehnologice primele două sec
ții de producție ale fabricii de 
mobilă curbată, care va pro
duce, conform proiectului, 
600 000 scaune anual. Ca 
urmare a scurtării terme
nelor de execuție, con
structorii și montorii sînt în a- 
vans la noul ebiectiv cu peste 
două săptămâni față de grafic. 
In zilele următoare, aici vor 
intra în rodaj secțiile de bai- 
țuit și finisat, unde se montea
ză acum ultimele utilaje.

Muncitorii din celelalte sec
ții intrate în producție ale 
complexului, depășind indicii 
proiectați pentru prima etapă, 
au livrat pînă acum întreprin
derilor din regiunile Crișana și 
Maramureș o cantitate de pla
caj din care se pot fabrica 
1 400 garnituri de mobilă. Tot
odată, angajamentul anual de 
economii a fost depășit pînă 
acum de către muncitorii com
plexului cu peste 65 la sută.

(Agerpres)

Șantierul naval Oltenița. 
Vedere generală a rampei 
de lansare Ia apă a navelor

Foto : AGERPRES

O intilnire emoționantă: cei mai tineri profesori sînt intimpinați 
de cei mai tineri elevi, pionierii.

Fotografiile : O. PLECAN

A VALORII ZILEI-MUNCĂ

A scultîndu-1 pe tovarășul Nicolae Hudițeanu, Erou 
al muncii socialiste, președintele cooperativei â- 
gricole din Comana, regiunea Dobrogea, ai im
presia că participi la o lecție de autentică econo
mie agrară, a cărei temă s-ar putea sintetiza ast
fel : cum au ridicat țăranii cooperatori din Co
mana valoarea zilei-muncă la 50 lei ?

Creșterea valorii zilei-muncă a fost întotdeauna 
o preocupare importantă a consiliului de condu

cere al cooperativei, întrucît cointeresarea materială a țăranilor 
cooperatori, cîștigurile realizate de aceștia, mobilizează toate for
țele la muncă, influențîndu-se astfel sporirea producției.

Din 1961 valoarea zilei-muncă a crescut de la 34,70 lei, Ia 35 
lei în 1962, 41,83 în 1963, pînă la 50 lei în 1964.

Fără să părăsim terenul analizei economice, ne îngăduim să ne 
abatem numai o clipă de la rigurozitatea științifică, pentru a 
sugera cititorilor o imagine plastică : să ne închipuim o magazie 
imensă, în care sînt depozitate toate produsele cooperativei agri
cole și din care poți lua progresiv mai mult cu cît în ea se acu
mulează mai multe produse. Comparația aceasta invită la consi
derații despre fenomenul înțelegerii de către fiecare țăran coope
rator a rolului hotărîtor pe care EL îl are în sporirea averii

obștești și, prin aceasta, a propriului său belșug. Este o'chestiune 
de cointeresare materială cu adinei implicații în conștiință. Este, 
de fapt, esența socialistă a muncii și a retribuției. '

Pe plan economie, unica sursă care'contribuie .la-umplerea. ' 
„magaziei" pe care ne-am imaginat-o,‘ o constituie creșterea pro
ducției. în acestă direcție, la Comana s-au concentrat toate efor
turile, urmărindu-se dezvoltarea uniformă a tuturor ramurilor : 
cultura mare de cîmp, sectorul zootehnic, grădinăritul, livada, via. 
îndeplinirea și depășirea indicilor de plan la toate produsele, a 
asigurat în cea mai mare parte atingerea sumei de 50 lei, repre- 
zentînd valoarea zilei-muncă planificată în 1964. Producția medie 
obținută la gnu în 1964 a fost de 2 477 kg la hectar (în 1965 s-a ri
dicat la 3 244 kg). Anul trecut s-au realizat 4 564 kg de porumb 
boabe la hectar ; la floarea-soarelui 1 972 kg ; la producția de lap
te s-a obținut media de 2 510 litri de la fiecare vacă).

Producțiile mari obținute în toate sectoarele cooperativei agri
cole din Comana. au dus, direct, la sporirea corespunzătoare a 
veniturilor bănești, prin valorificarea surplusului de produse pe 
baza contractelor cu organizațiile comerciale ale statului. în 1964, 
pe această cale s-au încasat de la cultura mare 5 milioane de lei, 
iar din sectorul zootehnic, 3 milioane lei. Veniturile bănești reali
zate la suta de hectare s-au ridicat la 309 000 lei, fiind cu 100 000
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PREAMBUL

T e rog să te pregă
tești — mi-a spus 
prietenul meu — 
pentru nuntă; în 
septembrie, după 
culesul viilor, o să 
te poftesc la nunta 
mea.

Așadar, prietenul
meu, pe care-l cheamă Teofil 
Bădan și e țăran cooperator la 
Calicea Mare, regiunea Oltenia, 
se pregătește de nuntă... Dincolo 
de o mie de alte lucruri, s-ar 
părea că într-un mod deosebit 
îl preocupă ritualul evenimentu
lui.

Anul a fost bun, aurul griului

s-a revărsat ca o lumină peste 
cîmpiile țării, viile anunță rod 
bogat, nunțile se vestesc fastuoa
se și vesele. Nuntă ca la noi...

„...că la nunta mea,
A căzut o stea, 
Soarele și luna
Mi-au ținut cununa“...
Iată o viziune românească asu

pra nunții, o viziune care, chiar 
și în cadrul tragic al „Mioriței“, 
este desprinsă , cu totul de ritua
lul religios, fiind în armonie cu 
forțele întregii naturi, cu Cosmo
sul, care participă la sublima lo
godnă. Este o nuntă de la noi, 
o nuntă românească, poate cea
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ntilnirea cu școala 
a absolvenților din 
anul acesta are ioc 
în condițiile in 
care întregul nos
tru popor a trecut 
la intăptuirea Di
rectivelor celui 
de-al iX-lea Con

gres al Partidului Comunist 
Român. Pentru ei — slujitorii 
catedrei — Congresul a trasat 
sarcini de mare răspundere. 
„Nivelul actual al societății 
noastre — se arată in Raportul 
prezentat Ia Congres de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
impune ridicarea pe o treaptă 
și mai înaltă a cunoștințelor de 
cultură generală, științifice și 
tehnice, ale tuturor cetățenilor 
patriei. Școala, principalul izvor 
de cultură și factor de civiliza
ție, va cuprinde în țara noas
tră in următorii cinci ani aproa
pe un sfert din populație". Ti
nerii profesori își cunosc bine 
sarcinile ce le revin. Nu vor 
preda numai cunoștințe ; in pri
mul rind vor fi chemați să mo
deleze conștiințe, să imprime 
celor mai tineri cetățeni ai pa
triei socialiste trăsăturile carac
teristice omului zilelor noastre. 
Timp de cinci ani universitatea 
sau institutul le-au călăuzit ur
cușul spre Înțelegerea profundă 
a tainelor profesiunii, a îndato
ririlor prezente și viitoare. A- 
ceastă sarcină le-a fost trans
misă acum lor.

...Lehliu — 1 septembrie 1965. 
Școala medie din localitate găz
duiește sărbătoarea intîlnirii 
proaspeților absolvenți cu re
prezentanții organelor locale de 
partid și de stat. După tradițio
nalul ..bun sosit" rostit de iov. 
profesor Ion Dutnitrescu — șeful 
șecției raionale de învătămint, 
după cuvintele calde ale colegi
lor mai vîrstnici, care i-au ași-.

lei măi mari decît în anul anterior. Fondul de bază a atins, la 
• sfîrșitul anului trecut, 8 233 000 Tei. (319 000 lei la 100 de hectare 
‘de teren'agricol).

Nu .eștț, (desigur,'întîmplător faptul că adunările generale ale 
' organizației''U.T.C.'aii dezbătut de: mai multe ori problema par
ticipării tinerilor la muncă, aceasta fiind cea dinții caracteristică 
a disciplinei, socialiste. Corelația dintre prezența la lucru și va- 
loarea?zilei-muncă este directă ; tinerii au înțeles-o, iar efectul s-a 
concretizat în aceea că ei n-au înscris nici o absență în fișele zil
nice de ponțaj, iar lucrările pe care le-au executat au fost numai 
de bună calitate.

Dar puteau să se mulțumească numai cu atît ? Mai existau la 
i îndemîna lor și alte modalități de a contribui la creșterea acumu

lărilor și, pe această bază, a valorii: zilei-muncă ? Discuțiile pur
tate în cadrul unei adunări generale au condus la un răspuns a- 
firmativ, definit printr-o serie de acțiuni de economii. La această 
adunare, .ținută înaintea campaniei de recoltare, la care s-a discu
tat ce pot și. ce trebuie să facă tinerii în vederea sprijinirii seceri
șului și treierișului, s-a dezbătut și problema economiilor de ma-

ION MARINA

(Continuare în pag. a IlI-a)
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de Iile caru

mai veche mărturie despre vreo 
nuntă de pe aceste meleaguri.

„Și mi-au fost nuntași
Brazi și păltinași...
...Păsărele mii 
și stele făclii“.
Concepînd universul ca un tot 

armonic, trăind în armonie cu 
natura generoasă din jur, poporul 
nostru a dăltuit cu meșteșug în 
creația lui folclorică această con
cepție, naivă, desigur, dar plină 
de omenesc, despre lume și viață, 
în care elementul mistic este de

cele mai multe ori absent. De 
aici a izvorît tot cortegiul de da
tini și sărbători atît de pămân
tești, legate în majoritatea lor.de 
cultivarea pământului sau crește
rea vitelor,, .exprimând dragostea 
de viață, bucuria de a trăi, 'coo
perarea fructuoasă între om și na
tură. Ce altceva spun datinile'le- 
găte de sărbătoarea Anului nou 
sau cele legate de seceriș sau de 
sărbătoarea culesului de vii ? Ce 
altceva spun vechile datini româ
nești de nuntă, cu orațiile lor, 
ajunse în literatură la ceremonia

lul i din „Nunta Zamfirei“ a lui 
Coșbuc, său la nunta lui Călin, 
de Emihescu? Mai tare decît 
ritualul religios ■— plantat ulte
rior, în ■ mod parazitar, pe ve
chea^ ceremonie populară a nunții 
coexistind multă vreme .paralel 
cu ea, alteori fiind suprimat — 
era : cîndva prizonieratul averii 
personale. Cine gira fericirea a 
doi tineri, treziți fără voința lor 
sub1 patrafirul preoțesc, .în urma 
unor anevoioase. și venale tran
zacții pentru pămînt, pentru „zes
tre“, intervenită între două, fami
lii interesate ? (Este,epoca în care 
darul de ■ nunță, simbolic la în
ceput și cu o funcție nobilă, de

vine nunta cu ’dar, adică o pe
trecere cu chetă, o socoteală ne
gustorească de câștig, 'fără' nioi o 
legătură cu vechea ceremonie a 
nunții, ci, dimpotrivă' opusă și : 
ostilă ei!).

Sînt datini, și datini! Unele 
exprimă omenia și bucuria vieții, 
altele, ostile omenescului, denun
ță umilința omului,’: prizonieratul 
lui în fața unor forțe, pe care nu 
putea odinioară să.le, domine,

Pregătindu-și nunta în zilele 
noastre, în cadrul’epocii noastre, 
epoca mărețelor victorii ale omu
lui asupra naturii, prietenul meu

(Continuare 4n:pag. a IlI-a) .

gurat de tot sprijinul lor, ia cu- 
vîntul tinăra profesoara Mihaela 
Vladimirescu, absolventă a Uni
versității din București, care se 
face ecoul glodurilor colegilor 
ei:

— Trăim un moment deosebit, 
începem munca, pentru care 
ne-am pregătit cu pasiune și 
perseverență in anii studenției. 
Mulțumim din toată inima 
partidului și statului nostru 
pentru condițiile optime ce 
ne-au fost create ca să putem 
astăzi să ne numim profesori. 
Așteptăm cu nerăbdare con
fruntarea cu cerințele profesi
unii noastre și — mărturisim— 
sintem dornici să ne vedem cit 
mai repede și cit mai frumos 
concretizate în activitatea zil
nică de pedagogi cunoștințele 
acumulate în facultate. Sintem 
hotăriți să confirmăm speran
țele și încrederea cu care am 
fost așteptați. Știm că mai avem 
încă de învățat. Nu vom ezita 
să vă solicităm sfatul și îndru
marea.

Pe chipurile tuturor celor care 
pășesc o dată cu Mihaela Vla
dimirescu pragul profesiunii — 
printre care le-am recunoscut 
pe Eleonora Ștefan, Rodica 
Stanciu, Adriana Drăgan, noile 
profesoare de matematică, res
pectiv fizică și chimie — am 
putut descifra dorința de a se 
încadra cit mai competent și cu 
toată pasiunea în munca ins- 
tructiv-educativă, care de acum 
înainte va constitui, preocupa
rea lor primordială.

Așa a început dimineața pro
fesiunii pentru cei peste 80 de 
absolvenți repartizați în școlile 
din satele raionului Lehliu. Pe 
tot întinsul patriei prezentarea 
la catedră a noilor profesori a 
prilejuit ieri asemenea momen
te sărbătorești.

ADRIAN VASILESCUA începutrecoltatulporumbului
In raionul Călărași, pe unele 

suprafețe porumbul intră în faza 
de coacere deplină. Inginerii fac 
sondaje tot mai dese. La Ceacu, 
inginerul Vasile Neagu, președin
tele cooperativei agricole, îm
preună cu brigadierii a constatat 
că pe cele 250 hectare cu hibri
dul dublu 206 se poate începe 
recoltatul. S-a trecut imediat la 
treabă. In urma echipelor de cu
legători vin altele care taie coce
nii și transportă știuleții. La toate 
punctele principale de lucru or
ganizația U.T.C. antrenează zil
nic un mare număr de tineri.

La Ștefănești, Lehliu Sat, Răz- 
van și alte cooperative agricole 
din raionul Lehliu a început, de 
asemenea, recoltatul porumbului.

N. BARBU

RAMA
Tovarășului HO ȘI MIN

Președintele Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc din Vietnam 
-Președintele Republicii Democrate Vietnam 

Tovarășului FAM VAN DONG 
Primul ministru al Republicii Democrate Vietnam

HANOI
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de' Stat,, al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
Rcimânia, al poporului româniși al nostru personal, vă adresăm dum
neavoastră și’prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului 
celor .ce muncesc din .Vietnam, guvernului Republicii Democrate Viet- 
pam și poporului frate vietnamez cele mai cordiale felicitări și un cald 

i salut tovărășesc cu prilejul, celei de-a XX-a aniversări a proclamării 
Republicii Democrate;Vifetnam.

în cursul celor două decenii care au trecut de la proclamarea repu
blicii, poporul vietnamez, sub conducerea« încercată a Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam,, a .obținut, în partea de nord a țării sale, rea
lizări de seamă în .opera de'construire a socialismului, în dezvoltarea 
economică, și culturală, • în • ridicarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Lupta poporului vietnamez pentru .apărarea independenței și pentru 
libertatea completă*a.patriei șalețselbucură de întreaga solidaritate, 
simpatie șiisprijinul,poporului';român5Ne pronunțăm ferm pentru a- . 
plicarea prevederilor, acordurilor de la Geneva din 1954, încetarea 
războiului de agresiuneidus de.SîU.A.iîn Vietnamul de sud și a bom- ; 
bardamțntelor împotriva Republicii'Democrate Vietnam, retragerea • 
tuturor trupelor străine din Vietnam și respectarea dreptului inalie
nabil al poporului vietnamez ,de a-și, rezolva singur problemele sale in
terne, potrivit intereselor’și’voinței sale proprii.

Vă doriin din’toată inima,'dragi'to'vafăși,’ diimheavoastră și poporu
lui frate vietnamez; 'hoi': și mari succese iîn făurirea societății socia
liste. Exprimăm ■încrederșa!nestrăimutată ?a ,înfa'.egului popor român în , 
victoria luptei eroice,a poporului vietnamez pentru independența, su
veranitatea, unitatea ' și ■ integritatea teritorială a patriei sale.

Avem convingerea* că 'rel'ațiilb "de prietenie , și colaborare frățească 
statornicite între.țările 'noastre se vor- dezvolta continuu,' spre binele 

cauzei socialismului și păcii înoopoarelor român și vietnamez, al 
urne. ,
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REDACȚIEI
DOGARIU VICTOR — Piatra 

Neamț, reg. Bacău.
Direcția Generală pentru Me

trologie, Standarde și Invenții 
ne-a comunicat că extinderea 
autorizației de macaragii pentru 
macarale pe șenile la poduri ru
lante se poate obține susținînd 
un examen în fața comisiei con
stituită conform Instrucțiunilor

tehnice R 6—65, fără ca să mai 
urmați un curs de școlarizare.

Pentru aceasta este necesar să 
adresați, în scris, I.S.C.I.R., regio
nala Bacău, o cerere la care veți 
anexa adeverința de practică pe 
noul tip de macara pe timp de 
minimum o lună.

Cu cîtva timp în urmă ne a- 
flam la serviciul „personal-învă- 
țămînt“ al Fabricii de mașini- 
unelte și agregate din București. 
In birou a intrat un tînăr. Ab
solvise anul acesta școala profe
sională din cadrul Grupului șco
lar al Ministerului Învățămîntu- 
lui. Se prezenta aici cu o cerere 
de angajare.

— La noi nu mai sînt locuri 
pentru lăcătuși. Nu te putem 
primi — i s-a răspuns.

Ne-am pus, firesc întrebarea 
„de ce ?*. Știam că absolvenții 
școlilor profesionale sînt reparti
zați în producție conform con
tractelor încheiate cu întreprin
derile. Și purtam în minte ima
gini frumoase, întîlnite în nume
roase locuri din țară la intrarea 
absolvenților în uzină. Ce se în- 
tîmplase ? Ca elev, R. G. avea în
cheiat un contract cu întreprin
derea de Transporturi București, 
care se obliga să-l angajeze după 
absolvirea școlii. La absolvire, în 
urma vizitei medicale necesare 
pentru angajare, tov. dr. Dumi
tru Constantinescu, medic al poli
clinicii I.T.B., pusese însă Urmă
toarea rezoluție pe cererea de an
gajare : „Debilitate fizică ge
nerală. Apt pentru angajare 
în muncă ușoară, fără efor
turi fizice sau muncă de 
noapte“. Astfel stînd lucrurile, 
funcționarii serviciului personal- 
învățămînt al Direcției Generale 
I.T.B. i-au spus tînărului lăcătuș 
că nu pot respecta contractul 
— deși carnetul său de calificare 
atestă faptul că stăpînește cuno
ștințele necesare pentru un lăcă- 

în întreprindere neexistînd

locuri de muncă unde prescrip
țiile medicului să poată fi întoc
mai respectate și l-au trimis să-și 
caute singur de lucru, în alte în
treprinderi.

Ne-am propus să vedem dacă 
sînt frecvente situații asemănă
toare șl de cine depinde ca ele 
să nu se mai repete în viitor. Un 
prim răspuns îl dau actele : sînt 
foarte rare asemenea situații. Ne- 
fiind vorba de un număr mare 
de astfel de cazuri ni se pare că

cratică, injustă. Era cazul ca ser
viciul personaMnvățămînt al Di
recției Generale I.T.B. să ia ime
diat măsurile necesare, să stabi
lească legături cu serviciile si
milare ale altor întreprinderi în 
așa fel îneît toți absolvenții cu 
care I.T.B.-ul a încheiat con
tracte să fie angajați în mod co
respunzător pregătirii lor.

Cea mai bună soluție este evi
tarea repetării situațiilor de acest 
fel. Iată părerea și sugestiile to-

cu cererea de angajare; "Aceasta 
poate duce la diminuarea drago
stei pentru meserie tocmai în 
momentul cînd tînărul muncitor 
pășește de pe porțile școlii, entu
ziast și dornic de muncă. Pen
tru lăcătușul R. G., la Direcția 
generală I.T.B. ni s-a spus că 
se va găsi o soluție. Este însă 
vorba de o problemă de princi
piu și am pus-o ca atare. Școala 
trebuie să urmărească îndeaproa
pe, atent, repartizarea absolven-

„Accidente" birocratice

GHEORGHE PILOIU — Rm. 
Vîlcea, reg. Argeș.

Absolvenții institutelor pedago
gice de 3 ani se repartizează în 
învățămînt imediat după susține
rea examenului de stat, în ordi
nea mediilor obținute.

Predînd la catedră, absolvenții 
pot continua studiile la univer
sitate, aceeași facultate — anul 
III, — cursuri fără frecvență, sus- 
ținînd unele examene de dife
rență.

ION STANCU — comuna 
Licuriciu, reg. București.

Ca și dv., numeroși tineri ne-au 
scris despre pasiunea pe care o 
au pentru filatelie.

Pentru a vă îmbogăți cunoștin
țele în această direcție vă reco
mandăm să citiți lucrarea „Pri
mele mărci poștale românești“ — 
(autor Val. Tebeică — Editura 
Meridiane). Veți găsi relații am
ple despre evoluția mărcilor a- 
părute între anii 1852—1965 și o 
succintă prezentare a motivului 
heraldic „cap de bou“ pînă în 
momentul aniversării centenarului 
poștei de stat.

Lucrarea cuprinde un număr 
mare de planșe, cu explicațiile 
respective. Vă puteți abona și la 
revista „Filatelia“.

FERARU GHEORGHE 
București.

Secția de Gospodărie comu
nală a raionului T. Vladimirescu 
căreia i-am adresat scrisoarea ne-a 
răspuns că cele sesizate în legă
tură cu grădină publică din sta
ția 1848 sînt juste. în acest scop 
s-au luat măsuri pentru o muncă 
mai organizată de îngrijire a gră
dinii, a plantațiilor existente (ar
bori, arbuști, flori, peluze). Te
renul de joacă situat într-un 
colț al grădinii a fost mai bine 
amenajat, cu diferite jocuri di
stractive pentru cei mici.

rezolvarea lor putea și trebuia 
să fie făcută cu cea mai mare 
grijă, urmărindu-se pînă la capăt 
rezolvarea fiecărui caz în parte. 
Nu, desigur, prin încălcarea nor
melor. de încadrare a recoman
dărilor făcute de medic. Conside
răm însă că într-o întreprindere 
mare cum este' I.T.B.-ul sau în 
alte fabrici și uzine bucureștene, 
cu mai multă atenție și răspun
dere, asemenea probleme de an
gajare se pot rezolva favorabil. 
Trimiterea absolvenților pentru 
a-și rezolva singuri problemele 
de angajare este o soluție biro-

campanie
Un echipaj

plină...

apa repede a Timișului circulă vapoare...
Foto: GR. PREPELIȚA

DUMITRESCU MIRCEA — 
comuna Izvoarele, regiunea Argeș.

La școlile tehnice de maiștri 
se pot prezenta tineri în vîrstă 
pînă Ia 35 de ani, absolvenți ai 
școlii profesionale, încadrați ca 
muncitori calificați în categoria 
cea mai înaltă de salarizare, cu 
o vechime în meserie de cel pu
țin 3 ani, buni organizatori în 
producție. La înscriere trebuie 
să prezinte recomandarea între
prinderii la care lucrează.

BEBERECHE ELENA — 
București, MURGOCI EMILIA 
corn. Dolhosca-Suceava, MI- 
NESCU ELENA-Slatina, SANTA 
BENIAMIN — Tr. Măgurele, 
ROIBAN AFRODITA — Calafat: 
Rețeaua școlilor tehnice de per
sonal tehnic și a școlilor tehnice 
de maiștri a fost publicată în zia
rul „Scînteia tineretului“ din 10 
august. Consultați ziarul; veți 
găsi amănunte în legătură cu a- 
ceste școli.

trăbăteam zig-za- 
gurile unui drum 
de hotar, printre 
lanuri de porumb 
și floarea soarelui, 
printre miriști și 
arături, stîrnind 
în urma noastră 
colburile cîmpiei. 

Plecasem din comuna Victo
ria, raionul Brăila, și mer
geam drept peste întinderea 
cîmpiei, spre Țăndărei. Ne a- 
flam în inima Bărăganului. 
La un moment dat în stingă 
noastră se deschide priveliș
tea unei miriști întinse. La 
marginea ei stă un băiat cu 
un fanion alb. Se aude un 
zgomot surd. Băiatul — mai 
trîziu i-am aflat numele : Di- 
mache Enache — ridică fani
onul în bătaia vîntului. E un 
semnal. Deodată, de după 
niște porumburi, apare un 
avion aparținînd aviației uti
litare. Zboară la mică înăl
țime, la cițiva metri, lăsînd. 
în urma lui un jet gros de 
praf alb care se împrăștie 
peste miriște ca un nor...

Ne aflăm pe pămînturlle 
G.A.S. Murgeanca, raionul 
Slobozia. Aici, după strînge- 
rea recoltei de grîu de pe cele 
3100 hectare s-a realizat o 
producție medie de 3 328 kg la

hectar. Acum toate forțele 
sînt îndreptate spre asigura
rea unei recolte îmbelșugate 
și în anul care vine. De aceea, 
în momentul de față, se des
fășoară în toate brigăzile gos
podăriei, acțiunea de admi
nistrare a îngrășămintelor chi
mice. Imprăștierea se face, 
după cum am văzut, cu aju
torul aviației. De la baza 
Otopeni, au sosit piloții Mun- 
teanu și Andronache, care au 
început lucrarea pe miriștile 
brigăzii întîi. Aici au de fer
tilizat 1 000 hectare. In prima 
zi — era după-amiază pe la 
orele 16 — împrăștiaseră în
grășăminte superfosf atice pe 
220 de hectare. Pînă seara ți
neau cu tot dinadinsul să rea
lizeze 400 hectare.

Administrarea îngrășămin
telor este una din principalele 
lucrări care hotărăsc 
parte, soarta recoltei 
Pînă acum citeva 
G.A.S. Murgeanca 
împrăștiate îngrășăminte fos- 
fatice pe 1 300 de hectare, iar 
azotat de amoniu pe 1 198 
hectare. Grija pentru această 
lucrare este o garanție a bel
șugului anului viitor.

în bună 
viitoare, 
zile, la 
fuseseră

VASILE CÄBULEA

varășului doctor Dumitru Con- 
stantinescu, medic al policlini
cii I.T.B. :

— „In afara vizitei medicale 
generale pe care elevii o fac 
înaintea examenului de admitere 
în școală, este necesară o vizită 
medicală și după examen, la re
partizarea pe meserii. La această 
vizită trebuie avut în vedere dacă 
ucenicul este apt și din punct de 
vedere medical să exercite o pro
fesie sau alta*.

Intr-adevăr, s-ar înlătura în a- 
cest fel de la început posibilita
tea orientării elevilor către pro
fesii pentru a căror exercitare sînt 
mai puțin apți din punct de ve
dere fizic.

De datoria școlii este ca, îm
preună cu întreprinderea pentru 
care a pregătit muncitori, să ana- 

vreme asemenea situa- 
fel îneît, la absolvire, 
nu mai fie nevoit să 
la un birou la altul

care a pi 
lizeze din
ții, în așa 
tînărul să 
treacă de

ților ei pînă în momentul primi
rii la locul de muncă, să colabo
reze mai strîns, și din timp, cu 
întreprinderea. Vor fi astfel evi
tate situații ca cele ale absolven
telor Alexandru Aurelia, Dinu 
Ștefania, Dumitrache Ileana, Bîn- 
dar Maria și Bradovschi George- 
ta cărora, deși s-au pregătit și 
au făcut practică în atelierele 
I.T.B ca electricieni de lumină și 
forță, li s-a propus să fie anga
jate în echipele de depanare pen
tru rețele aeriene și cabluri sub
terane — specialitate pentru care 
nu au nici pregătirea și nici apti
tudinile fizice cerute. Este cazul 
să arătăm aici că nici după săp- 
tămîni de zile de amînări și 
trimiteri de la un birou la 
altul, acestor absolvente nu li se 
rezolvase problema angajării, 
deși Direcția Generală I.T.B. ar 
fi trebuit să ia de urgență mă
surile care se impuneau, găsin- 
du-le un loc de muncă în confor
mitate cu pregătirea și posibili

tățile lor. Intr-un cuvînt: în
treprinderea care a încheiat con
tract să-și respecte contractele, 
iar școlile să urmărească modul 
cum sunt primiți absolvenții lor 
în producție, pentru a se evita 
situații cu totul rare dar și cu 
totul nedorite ca acelea înfăți
șate de noi.

P. S. In ultimul moment aflăm 
și cum au fost rezolvate cazurile 
in discuție.

La ora apariției acestui articol 
R. G. este angajat al I.T.B. Ca 
lăcătuș mecanic I Inexplicabil, în 
dosarul său se află acum o fișă 
pe care alt medic al policlinicii 
I.T.B., tov. dr. Valter Ștefanca, 
a pus următoarea rezoluție : 
„Normal. Apt pentru lăcătuș me
canic“. Miraculoasă transforma
re... în numai două săptămîni ! ? 1

I.T.B.-ul a renunțat să le pre
tindă celor cinci absolvente să 
lucreze în echipele de depanare 
pentru rețele aeriene și cabluri 
subterane. „Li s-a făcut loc în 
schemă“ ca... electricieni-auto.

„Am avut greutăți la angaja
rea acestora și a altor absolvenți 

■— ne spune tov. Constantinescu 
Virginia, șefa serviciului personal- 
învățămînt din Direcția Generală 
a I.T.B. Noi aveam nevoie în pri
mul rînd de electricieni pentru 
fir aerian și rețele subterane. 
La angajare ne-am trezit însă cu 
prea multe fete (jumătate din 
absolvenții claselor de electricieni 
au fost fete). Or, ele nu puteau 
lucra în aceste munci. Pe de altă 
parte, a trebuit să angajăm o cla
să de tîmplari de mobilă, deși 
în întreprindere nu aveam nevoie 
de ei. (N. red. De ce însă între
prinderea a încheiat și cu ei con
tracte ?)

Așadar, cazurile au fost solu
ționate. Sînt însă Acestea adevă
ratele soluții ?

ION TRONAC

: : >

Spirali de beton (scara inte-

rioară a unui nou bloc de

locuințe)

Foto : AGERPRES

romaneasca
SCHIȚĂ SATIRICĂ

de VASILE BARAN

In dimineața zilei de 2 septem
brie, intre orele 9—9,30, pe pla
toul Retezatului a fost văzută o 
astronavă neobișnuită din care au 
ieșit doi pitici cu nasul In ceafă 
și ochii luminoși. A treia zi astro
nava a fost văzută la poalele Pa- 
ringului pe un teren din apropie
rea unei școli de planorism.

Nava — au declarat elevii aliat! 
prin apropiere — era de mari di
mensiuni, de culoare galbenă și 
se sprijinea pe patru picioare. Doi 
omulefi, care nu depășeau 70 cm 
Jn Înălțime, cu fala acoperită cu 
o mască asemănătoare măștii de 
gaze a pămintenilor, au ieșit, cer- 
cetlnd brădișul, apoi au urcat la 
bordul astronavei 
după ce au lăsat 
de metal cu multe 
culori.

Examinată, timp 
mini, de specialiștii a șase institu
te — astronomie, astronautică, ma
tematică, electronică, cibernetică 
și lingvistică — rama cu bile s-a 
dovedit a fi un aparat cibernetic 
prin care misterioșii oaspeți pu
teau să comunice cu pămîntenil 
de orice limbă.

Prin modul în care erau dispuse 
bilele se transmitea următorul me
saj: „Sîntem din Eredera, adică
planeta fotbalului fere = planetă; 
dera s= fotbal). In vara anului pă- 
mintean 1966 planeta noastră va 
aniversa 1 000 000 de ani de cînd 
s-a dedicat în Întregime, fotbalu
lui. Ceremonia va cuprinde, prin
tre altele, și o mare întrecere in
terplanetară de fotbal. Vă invităm 
să participați cu cea mai bună e- 
chipă. Spre informarea dv., de pe 
Marte vor veni numai patru jucă-

lor), (întrucît, în urma unei groaz
nice furtuni de aer fierbinte echi
pa a fost descompletată acum 30 
de ani) iar de pe Venus — o e- 
chipă de femei (țoale extremă 
stingă din cauza alungiril „coar
nelor' planetei în faza de seceră

de cereri pentru lotul reprezentativ. 
Unele erau de-a dreptul emoțio
nante: „Am aflat cu adîncă fericire 

■— se scria Intr-o asemenea cerere 
— că se recrutează jucători pentru 
Eredera. 
pe mine, 
serie, pe 
la simplu 
șef adjunct".

La federația de fotbal s-au ținut 
două ședințe a ci te 14 ore fie
care. Dilema era imposibil de re
zolvat. Care este cea mai bună e- 
chipă ? Care dom'Ie ? Spune dum
neata ) Sau dumneata că ești an
trenor federal 1 Păi, dacă nu știe 
nimeni, atunci nu ne mai rămlne

Recrutali-mă, vă rog, si 
Pot îndeplini orice me- 
orlce stat de plată, de 

portar pînă ia inginer

NEMAIPOMENITUL
și au dispărut 

pe sol o ramă 
bile de diierite

de două săptă- MECI
subfire care (in aplecată intr-o 
parte această planetă). In rest, e- 
chipe normale. Așteptăm hotărirea 
dv. in următoarele cinci zile prin 
două semnale de culoare albastru 
și violet: ■

P. S. In astronavă vom putea 
să luăm, in afara jucătorilor pro- 
priu-iiși, Încă șaizeci de persoane'.

Mesajul a fost inminat federației 
de fotbal. Deși s-a hotărit ca a- 
supra acestei intimplări nemaipo
menite, să se păstreze un secret 
total, jucătorii tuturor echipelor 
de fotbal din tară intrară in fier
bere. In mai puțin de 24 de ore, 
pe adresa federației sosiră sute

ochii Închiși II cereri, 
rezerve și să decidem: 
asta, asta. Pe urmă să 
antrenorii. Care merg,

decît să dăm curs la cereri. Să a- 
legem cu 
plus patru 
asta, asta, 
vedem cu
care nu merg. Pe urmă...

In ușă se auziră citeva bătăi. 
Sedinjă 1

Ușa nu ascultă și se dMchise. 
De jos și pînă sus scara era plină 
de scriitori.

— Vasă-zică așa 7 Scriem, scriem 
la cronici, lăsăm totul de o parte și 
scriem la cronici, dar cînd e vorba 
de Eredera nu ne mai luafi in 
seamă 1 — spuse unul dintre ei In
tr-o stare atît de nervoasă că o

și mărturisi: Îmi vine să casc ! 
Erau acolo toii scriitorii-cronicari 
de fotbal, peste treizeci, șl federa
ția se intimidă și le promise 
n-o să rămînă nici unul 
lotului.

După trei zile se dădu 
cu două culori, lntilnirea 
la poalele Parlngului, lingă tere
nul școlii de planorism, seara Ia 
orele 19. Lotul de 74 de persoane 
merse cu un tren special pină la 
Tg. Jiu și de acolo cu 4 autocare 
spre munți. Era o veselie genera
lă, toată lumea cînta 
înălțați-vă 
falnic 
iar la cabana 
făcu o masă ca pe timpul olim
piadelor adevărate. Căpitanul duse 
cornul de taur la gură și după ce 
sorbi vinul rece și tare, strigă de 
răsunară pădurile străbune:

— Băiefi, peste o oră plecăm I 
Plecăm spre Eredera 1 Pentru vic
torie, de trei ori ura !

„Urraa I Urraa !', vrură să strige 
Iericitil.

Dar chiar în clipa aceea se pe
trecu un lucru uluitor. Pe deasu
pra meselor trecu o umbrelă lumi
noasă lăslnd o nouă ramă cu bile 
colorate.

„Spre informarea dv. — trans
mitea mesajul — trebuie să vă 
spunem că punctul cel mai fru
mos din programul ceremoniei este 
sfirșitul. La sflrșit, componenta 
echipei Învinse slnt aruncați prin 
niște găuri de pe Eredera, spre 
planeta natală. Să-i vedeți cum 
se rostogolesc în fintina iără fund 
a universului I Vă dorim să rîdem 
împreună în fata acestui spectacol 
deosebit de plăcut“.

Cheful încetă brusc. Cele patru 
autocare făcură cale întoarsă pînă 
la tren, 
clipită 
spre

A 
mal. 
nică, 
Vede, 
dintre Dinamo 
Roșiori.

că 
In aiara

semnalul 
tu fixată

,,Sportivi, 
fruntea / și piciorul 

spre minge să-l duceți", 
„Doi stejari' se

iar trenul porni intr-o 
cu locomotiva in spate 

Gara de Nord.
doua zi totul reintră în nor- 
La radio se anunță că dumi- 
pe stadionul din Roșiorii de 

va avea loc marele meci 
și Sporting Club

Așa arată o parte din cartierul Floreasca

De multă vreme, Editura Meri
diane ne-a obișnuit să avem pen
tru biblioteca noastră — edilii de 
finută — atit sub raport gratie 
cit, mal ales, al conținutului te
matic divers, major. Recentul vo
lum Scenografia românească 
Înscrie cu majuscule intre 
fiile notabile.

Studiul introductiv al lui

se
apari-

R O U M AI

Eugen

Schileru iamiliarizează cititorul cu 
datele scenografiei — ca artă de 
sinteză, ca element artistic inte
grat și integrator al reprezentației 
teatrale. Fără , să-și propună reali
zarea unui istoric al scenografici 
românești — criticul schițează e- 
volufia scenograiiei ca artă, in ca
drul dezvoltării teatrului româ
nesc, de la' începuturile lui pînă 
în zilele nâaslre. Argumentind prin 
exemple vechimea și continuitatea 
preocupărilor pentru scenografie 
în teatrul românesc, volumul rele
vă pregnantă dezvoltare a artei 
scenografice în anii de după Eli
berare. Privit în contextul varie
tății repertoriilor teatrului româ
nesc în deceniile socialismului — 
peisajul scenografiei este conturat 
în vastitatea și varietatea lui prin- 
tr-o suită de reproduceri după 
schije, machete, decoruri și scene 
din spectacole 
creația a 46 
contemporani, 
lorma astfel o 
supra viziunii, 
lor, tehnicii, 
în arta noastră scenografică — în
țeleasă nu ca simplu element 
decorativ ci ca artă cu 
toare funcție dramatică.

Legendele ilustrațiilor 
lemente, de asemenea, 
îmbogăți cunoștințele 
genul artistic al spectacolului pen
tru care a iost realizată lucrarea 
scenografică, titlul piesei, operei, 
operetei, baletului și numele dra
maturgului sau compozitorului res
pectiv, orașul și teatral unde s-a 
reprezentat spectacolul, date bio
grafice ale scenogralilor etc.

Cea de a treia parte a volumu
lui cuprinde un mozaic de imagini 
din spectacolele realizate pe sce
nele teatrelor din România.

F. P.

— selectate din 
scenografi români 
Cititorul își poate 

■ bogată imagine a- 
stilurilor, procedee- 
materialelor folosite

o integra-

cuprind e- 
menite a 

cititorului:

Marile : 
descoperiri

V-. . . . . . . . . . - # J

„Cele șapte 

minuni" (II)
Se vedea, intr-adevăr, lumina Farului din Alexandria de la 

o distanță de 180 km 7 Să fi‘avut, oare, oglinda concavă din 
virful acestei construcții dubla proprietate de a semnala apa
riția vaselor și de a le incendia, în măsura in care ar fi vrut să 
atace Alexandria ? Multe din ipoteze, firește, pot ii considerate 
azi de domeniul legendei ori al unei interpretări urmărind 
senzaționalul de o clipă în dauna veridicului. Dar și mai 
multe ipoteze, rezultind din relatările confruntate ale diferiților 
istorici, vor continua să aducă și in viitor, în fața cercetă
torilor, dificile și controversate semne de Întrebare. ])

Amplasarea Mausoleului din Halicarnas — cu pasionantele

>) Celebrele statui de piatră de pe Insula Paștelui — justificînd 
deopotrivă includerea lor în rîndul „minunilor" — au constituit și 
ele, zeci și zeci de ani, întrebări fără răspuns. Și numai recentele 
cercetări întreprinse de Thor Heyer.dahl au reușit să explice construc
ția statuilor de către locuitorii pri mitivi ai insulei. Pentru 
cei care n-au citit-o pînă azi recomandăm lectura neîntîrziată a cărții 
lui Thor Heyerdahl „Aku-aku“,
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sale probleme de reconstituire continuă să ne pasioneze Încă 
mult timp. (Poate și nedreptatea flagrantă a istoriei care 
a înălțat un monument funerar regelui Mausol și nu 
lui Flerodot, considerat „marele părinte al istoriei“, ori
ginar din același Halicarnas). Problemele de stabilitate ale 
Colosului din Rodos nu vor ii, cu siguranță, nici ele 
uitate (poate nici soarta tragică a unei statui înălțată 
din bronzul unor mașini de război și vindută, după 
prăbușire, unui alt armurier). Și, In egală măsură, va trebui 
poate, să ne întrebăm: Ce l-a determinat pe scriitorul antic 
Antipater din Sidon să plaseze înaintea tuturor „minu
nilor" Templul Artemisei din Efes? Să fi fost numai 
meritele excepționale ale sculptorilor Dinocrate, Scopos și 
Praxitele ?!). Sau poate reconstituirea propusă de Henderson 
e Încă departe de linia impresionantă a originalului ?

Oricite ar fi insă întrebările rămase fără răspuns în privința 
Grădinilor suspendate ale Babilonului sau ale Templului din 
Efes, ale Colosului din Rodos ori ale Farului din Alexandria, 
ale statuii Înălțate de Fidias spre preamărirea lui Zeus (și 
propria sa preamărire) ori ale Mausoleului din Halicarnas, ele 
nu vor putea concura niciodată, ca număr și complexitate, cu 
problemele legate de studierea „mesajului“ transmis umani
tății, acum 4 milenii, prin intermediul Piramidei lui Keops.

Diderot, așa cum aminteam, vedea in formele, dimensiunile 
și inscripțiile Piramidei un ansamblu de documente revela
toare. (Termenul „Piramidă" pare derivat din chaldeeanul 
„Urim-middin" traductibil prin noțiunea asociată de „lumini- 
măsuri", legat la rindul lui de termenul ebraic „urim" — re
velație). ,

Dar abia după un secol de la ipoteza lui Diderot, avea să 
se constate că „raportul dintre înălțimea Piramidei lui Keops 
și perimetrul bazei este egal cu raportul dintre diametrul cer
cului și lungimea circumferinței și că unitatea de măsură era 
dedusă din diametrul polar al pămîntului' (John Taylor — 
1850). Măsurători precise au confirmat intr-adevăr că valoarea 
lui „Pi“ (calculată de Arhimede abia după 2 000 de ani) era 
cunoscută de constructorii piramidei cu o exactitate relativ 
excepțională I (3,1415982 față de valoarea pe care o folosim as
tăzi : 3,1416). A devenit foarte clar, de asemenea, din interpre-

2) Rămîne să ne ocupăm într-un viitor articol — după prezentarea 
culturii elenistice — de contribuția marilor sculptori și arhitecți ai 
antichității la dezvoltarea civiliza țiilor, cu care prilej ne vom ocupa 
și de impresionantele temple din India și China din aceeași epocă.
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tarea diferitelor date geometrice, că vechii egipteni cunoșteau 
renumitul „triunghi dreptunghic" cu toate proprietățile lui, de
venit după alte două milenii... „triunghiul lui Pitagora".

Amplasarea Piramidei, astfel incit cele patru fețe ale ei să 
corespundă exact celor patru puncte cardinale, n-a putut fi 
egalată nici cu prilejul construirii observatorului din Paris in 
1666. Deviația Piramidei, pe direcția nord-sud, față de cea a 
observatorului este mai mică de aproape cinci ori. Arhitecții 
Georgeta și Troian Chițulescu ne semnalează in lucrarea lor 
închinată celor șapte monumente celebre șl un alt fapt sem
nificativ. Ănalizind amplasamentul piramidei pe globul pă- 
mintesc „se constată că atît meridianul cit și paralela pe care 
se află centrul bazei piramidei traversează cea mai mare în
tindere de uscat, iar meridianul Piramidei împarte uscatul în 
două părți egale. De unde și părerea, că ar fi fost mai just 
ca meridianul 0’ să treacă prin axa Piramidei decît pe la 
Greenwich".

In continuare, de data aceasta fără nici un alt comentariu 
(deși, sub rezerva descoperirilor viitoare):

— Unitatea de măsură egipteană pentru lungimi — „Cotul 
sacru" — utilizată la construcția Piramidei, reprezintă a zecea 
milioana parte din raza polară a Pămintului și este egală cu 
0,635660 m.

— S-a constatat că axa coridorului descendent al Piramidei 
a fost îndreptată către un punct de pe cercul de precesie care, 
in anul 2170 i.e.n. corespundea cu poziția stelei „ALFA“ din 
constelația Balaurului, cunoscută sub numele de Alfa Draco- 
nis și considerată, acum 4 000 de ani, drept Stea Polară (deși 
fenomenul de precesie a fost formulat pentru prima oară de 
Hipparc in anul 130 i.e.n. ’).

— Adunind cele două diagonale ale bazei obținem cifra de 
25826,54222 care reprezintă valoarea în ani a perioadei de pre
cesie a echinocțiilor.

— Perimetrul bazei in degete piramidale — 36524,2465 — 
reprezintă durata in zile a 100 de ani tropici. ‘).

— Înălțimea Piramidei reprezintă a miliarda parte a distan
ței de la pămînt la soare.

— Degetul piramidal, a 25-a parte dintr-un „cot piramidal" 
reprezintă a suta miliarda parte din lungimea pe care o par
curge păminlul pe orbita sa in 24 de ore.

’) Oscilîpd în jurul centrului său, axa pămîntului descrie, în apro
ximativ 26 000 de ani, o circonferintă numită cercul de precesie.

4) Durata dintre două treceri consecutive ale soarelui prin punctul 
de intersecție dintre ecliptică și planul ecuatorului constituie anul 
tropic.

3

— Umbrele Piramidei — umbrele proprii și umbrele purtate 
— constituie și azi un foarte exact calendar. ‘)

...Intrerupem aici seria „straniilor coincidențe" și, In fapt, a 
neașteptatelor cunoștințe de care făceau dovadă constructorii 
Piramidei, obligați fiind să reținem că toate aceste cunoștințe 
matematice, geodezice, astronomice constituiau zestrea lor 
științifică încă acum 4 500 de ani.6). ,

Firește, interpretind „mesajul" Piramidei n-au lipsit nici 
ipotezele, considerate nu fără temei fanteziste, care au atribu
it construcția ei unor oameni veniți de pe alte planete. (Au 
existat asemenea ipoteze și în privința apariției focului...). 
Explicațiile științifice moderne ni se par, însă, mai judicioase 
și, infinit... mai onorabile.

Minunile lumii antice reprezintă, incă o dală, minuni ale 
geniului omenesc, ureînd din greu scara descoperirilor și a in
ventivității, minuni ale epocii respective.

Sursele noastre de energie nucleară (și cele în perspectivă 
datorită fuziunii nucleare), emițătoarele stimulate de unde 
magnetice — laserele — cu consecințele lor de neimaginat 
(ghiduri optice pentru transmiterea energiei, radiocomunicații 
cosmice, un miliard de convorbiri telefonice pe o singură linie 
etc.), succesele geneticii moderne și cucerirea spațiului cosmic 
reprezintă, comparativ, pentru epocă, aceleași fenomenale 
minuni. r)

...Că au mai rămas fără răspuns o serie Întreagă de Întrebări 
legate de realizarea „celor șapte minuni" ? Indiscutabil. Dar, 
in zilele noastre, cind microminiaturizarea deschide cele mai 
largi perspective realizării unor mașini cibernetice de marc 
complexitate și de volum mic, mai puțin costisitoare, avem 
dreptul să sperăm... Poate că tocmai aceste mașini cibernetice 
cu ,xtuto program" ne vor ajuta să lămurim integral ultimele 
secrete ale primelor șapte „minuni".

Să fi intrat și noi în domeniul ipotezelor fantastico-științi- 
fice ? Mai curind, sperăm, am enunțat un anumit raport de 
stimă și apreciere reciprocă intre „minunile" de atunci și „mi
nunile" pe care le Întrevedem.

5) îdeea calendarului solar, și chiar a unui ceasornic solar o reîn- 
tîlnim și la monumentele de la Abu Simbel.

e) N-ar fi exclus ca tocmai în această perioadă să fi apărut pentru 
prima oară profesiunea de inginer, din necesitatea de a construi 
(proiecta) mașini, ziduri, valuri de pămînt etc.
’) Marile centrale hidroelectrice ale lumii solicită azi fără în

doială un volum de lucrări mult mai important decît Piramidele. 
Volumul de pămînt deplasat la hidrocentrala de pe Bratsk, de exem
plu, reprezintă de aproape opt ori volumul Piramidei lui Keops.

DOREL DORIAN
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CUM PREGĂTIM

de

di
ti

Aniversarea proclamării

R. D. Vietnam

Adunarea festivă din Capitală

mpreună cu între
gul popor, tinere
tul patriei noastre 
a primit cu uriașă 
însuflețire istori
cele hotărîri ale 
Congresului al IX- 
lea al Partidului 
Comunist Român,

hotărîri de o covîrșitoare im
portanță care cuprind progra
mul multilateral al dezvoltării 
României Socialiste, liniile 
rectoare ale continuării pe 
treaptă superioară a operei de
desăvîrșire a construcției 
cialisffiului.

în documentele elaborate 
Congres sînt exprimate cu cla
ritate mărețele sarcini de viitor 
în a căror îndeplinire fiecare 
tînăr vede propriul său pro
gram de muncă și luptă.

La baza noului an de învăță- 
mînt politic U.T.C. va sta stu
dierea aprofundată a documen
telor celui de al IX-lea Con
gres al P.C.R.

Asemenea celorlalte comi
tete regionale, Comitetul re
gional București al Uniunii Ti
neretului Comunist a trecut la 
pregătirea condițiilor pentru 
buna desfășurare a noului an 
de învățămînt politic al U.T.C. 
Am început prin organizarea 
studierii documentelor Con
gresului al IX-lea de către ac
tivul comitetului regional, al 
comitetelor raionale ale U.T.C. 
și organele de conducere ale 
U.T.C. din unitățile socialiste și 
din comune.

O deosebită importantă s-a 
acordat recrutării propagandiș
tilor. Biroul comitetului regio
nal al U.T.C. și comitetele ra
ionale și orășenești, cu sprijinul 
organelor și organizațiilor de 
partid au ajutat organizațiile 
de bază ale U.T.C. în selecțio
narea ca propagandiști a celor 
mai buni tineri, membri de 
partid, său uteciști, cu o temei
nică pregătire politică, ideolo
gică, culturală.

Odată terminată recrutarea 
și confirmaroa propagandiștilor 
am trecut la instruirea lor. 
Recent, s-a încheiat cursul 
de zece 
tirea 
rile ' 
toate 
mare 
tirea 
politic al U.T.C. 
uitat nici un moment că nive
lul de cunoștințe ale propa
gandiștilor, priceperea lor me
todică, au un rol hotărîtor in 
asigurarea dezbaterii profunde, 
eficiente a documentelor Con
gresului partidului în cercurile 
politice ale U.T.C.

La cursul organizat de Comi
tetul nostru regional în Capi
tală, au participat 620 de 
pagandiști. Ce le-a oferit 
pagandiștilor acest curs ?

în primul rînd, tuturor 
ticipantilor la cursul de 
zile le-au fost create condiții 
bune pentru a aprofunda idei
le, tezele, prevederile cuprinse 
în documentele Congresului 
al IX-lea. Orele de studiu in
dividual au alternat cu semi
narizările și consultațiile în
tr-un program judicios întoc
mit. Pentru a se ușura dezba
terea și clarificarea probleme
lor, propagandiștii au fost 
grupați în 25 seminarii cu cîte 
22—25 pârtiei panți.

Un rol deosebit l-au avut 
dezbaterile în seminarii. Aici, 
odată cu aprofundarea principa
lelor idei din materialul studiat, 
s-a pus un mare accent pe le
garea problemelor teoretice de 
sarcinile concrete ale dezvoltă
rii continue a industriei și agri
culturii în regiunea București. 
Seminariile — cele mai multe 
— desfășurate în felul acesta au

instruirea 
încheiat 

zile pentru pregă- 
propagandiștilor. Cursu- 

acestea, programate în 
regiunile tării, au o 

importantă pentru pregă- 
noului an de învățămînt 

Nu trebuie

pro- 
pro-

par- 
zece

constituit pentru propagandiști 
un model al modului în care 
trebuie conduse dezbaterile, asi
gurată o legătură firească între 
problemele studiate și viață.

Cunoștințele acumulate prin 
studiul individual, seminarii și 
consultații au fost îmbogățite 
prin expunerile făcute în fața 
propagandiștilor de activiști de 
partid și de stat cu munci de 
răspundere, Oameni de știință și 
cultură, specialiști. Amintim, 
astfel, expunerea pe tema 
„Dezvoltarea economică a regi
unii București" făcută de tova
rășul Nicolae Mateescu, pre
ședintele Sfatului popular re
gional București, sau aceea a 
conferențiarului universitar Gh. 
Băluță, cercetător la Institutul 
de Cercetări Agricole Fundulea, 
despre felul în care va arăta a- 
gricultura României în 1970.

Și prin alte acțiuni ca, de 
pildă, vizitarea Uzinelor Grivița 
Roșie sau organizarea unui con
curs gen „Cine știe, răspunde" 
pe tema : „Chipul României So
cialiste la capătul cincinalului" 
s-a urmărit îmbogățirea și a- 
profundarea cunoștințelor pro
pagandiștilor legate de docu
mentele Congresului partidului.

Cursul de pregătire de zece 
zile a oferit, totodată, tuturor 
propagandiștilor prilejul unui 
larg și valoros schimb de expe
riență.

în cadrul consfătuirilor meto
dice (organizate separat pentru 
propagandiștii din orașele regi
unii și pentru cei din unitățile 
agricole) cei mai buni și mai 
experimentați propagandiști au 
prezentat referate despre acti
vitatea și metodele lor de lucru 
cu ctirsanții pe teme ca:

— în ce fel mă preqătesc 
pentru expunerea materialului 
și cum leg expunerea de speci
ficul locului de muncă al 
cursanților.

— Cum orqanizez convorbi
rile în cadrul cercului și cum 
urmăresc eficacitatea învăță- 
mintului politic.

— Cum îi ajut pe cursanti în 
desfășurarea studiului indivi
dual, în conspectarea celor mai 
importante probleme.

— Ce acțiuni instructiv-edu- 
cative organizez pentru a-i a- 
juta pe cursanti la însușirea 
materialului studiat.

Bine orientate, aceste consfă
tuiri metodice au pus accentul 
atît în referat cît și în dezba
terile purtate pe marginea"ac^ 
stora pe asemenea probleme e- 
sentiale ca importanța deosebită 
a studiului individual al cursan
tilor, legarea strînsă a tezelor 
teoretice de practica construc
ției socialiste, necesitatea abor
dării concrete, specifice, a în- 
datoriilor ce revin tinerilor pen
tru îndeplinirea sarcinilor eco
nomice ce stau în fata între
prinderilor sau unităților agri
cole în care lucrează.

Stibliniindu-se însemnătatea 
studiului individual ca formă de 
însușire profundă a documente
lor de partid, s-a insistat asu
pra ajutorului pe care trebuie 
să-l acorde propagandistul 
cursanților A reieșit că 
propagandiști care nu se 
tează să se întîlnească 
cursantii doar atunci 
au loc convorbirile, 
cercul politic, ci între 
vorbiri, dau consultații, 
trolează și-i ajută pe tineri să 
pătrundă tezele și ideile princi
pale ale temelor studiate ob
țin rezultate bune la cursuri, 
orizontul politic ideologic al 
cursanților lărgindu-se mereu.

îmbogățind orizontul poli- 
tico-ideologic al tinerilor, învă- 
tămîntul politic al U.T.C. dezvol
tă la aceștia răspunderea și spi-

acei 
limi

ci! 
sind 

în 
con- 
con -

ritul de disciplină în producție 
și învățătură.

Relevînd necesitatea orientării 
permanente a activității cercu
rilor politice în direcția mobili
zării tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, partici- 
panții la consfătuirile metodice 
au accentuat cerința ca fiecare 
propagandist să fie la curent 
cu sarcinile economice care stau 
în fața întreprinderii, șantieru
lui sau a unității agricole res
pective, să cunoască felul cum 
muncește fiecare membru al 
cercului pentru a lega organic 
convorbirile din cerc de activi
tatea de zi cu zi a tinerilor. în 
aceeași ordine de idei a fost 
apreciată experiența valoroasă 
acumulată de unii propagan
diști în organizarea de întîlniri 
cu cadre de partid, conducători 
ai unităților socialiste, ingineri, 
tehnicieni, fruntași în producție, 
care Ie vorbesc tinerilor cu com
petență despre sarcinile econo
mice, despre căile și mijloacele 
concrete de îndeplinire a obiec
tivelor trasate de partid.

Un loc important l-au ocupat 
consfătuirile metodice, dezbate
rea asupra modului în care tre
buie conduse convorbirile, astfel 
încît ele să decurgă într-un mod 
viu, atractiv, să stimuleze par
ticiparea tuturor cursantilor. 
S-a remarcat ca o experiență 
pozitivă, care trebuie generali
zată, folosirea de către propa
gandiști a materialului intuitiv 
cum ar fi. grafice, hărți, diafil- 
me, organizarea unor vizionări 
sau a unor seri literare pe teme 
legate de aria tematică studiată 
în cadrul cercului.

Ca un fir roșu a străbătut 
discuțiile din consfătuirile me
todice ideea că sarcina de mare 
răspundere a propagării con
vingătoare și pasionate a ideo
logiei și politicii partidului no
stru necesită temeinice cuno
ștințe politice și de cultură ge
nerală. S-a subliniat că pe pro
pagandist trebuie să-l intere
seze totul: dezvoltarea econo
miei și culturii, noutățile teh- 
nico-știintifice, literatura și 
arta.

Ajutînd propagandiștii să-și 
adîncească cunoașterea 
mentelor Congresului al ' 
al P.C.R., facilitînd un 
schimb de experiență, 
pregătitor de zece zile a 
propagandiștilor o bază 
pentru desfășurarea la un 
pivei a activității lor.

în perioada ce urmează, 
tentia biroului comitetului re
gional stă sprijinirea comitete
lor raionale, în vederea instru
irii propagandiștilor cadre di
dactice și celor care au rămas 
neinstruiți din rîndul celorlate 
categorii, în cursuri de 4-5 zile. 
De asemenea, vom acorda un 
sprijin substanțial comitetelor 
orășenești în pregătirea propa
gandiștilor de la orașe, în in
struirea acestora prin cursuri 
serale, fără scoaterea din pro
ducție. La toate aceste cursuri, 
prin organizarea judicioasă a 
consultațiilor și seminariilor, 
prin invitarea unor activiști de 
partid și de stat pentru a ține 
expuneri, îi vom ajuta pe pro
pagandiști să-și însușească pro
fund tezele, ideile cuprinse în 
documentele Congresului parti
dului. De asemenea, și cu acest 
prilej, vom ajuta, prin dezba
teri metodice, efectuarea unui 
cît mai bogat și mai eficace 
schimb de experiență între pro
pagandiști.

Vom îndruma și sprijini orga
nele și organizațiile U.T.C. din 
regiunea noastră astfel încît să 
fie luate toate măsurile nece
sare ca încă de la începutul 
anului să se asigure învățămîn- 
tului politic al U.T.C. un bogat 
conținut, o creștere a eficacită
ții lui în munca de formare șl 
dezvoltare a conștiinței socia
liste a tinerilor, de mobilizare 
a lor la înfăptuirea mărețului 
program trasat de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

Lacul Sf.

Puternicul braț al excavatorului (fabricat la Uzinele ..Progresul" 
Brăila) e supus la un ultim examen

Foto : AGERPRES
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secretar ai comitetului regional 
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Perspectivă spre
Ana de lîngă Tușnad

Foto : AGERPRES

PRIMIREA OE CĂTRE 
PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE STAT 
CHIVU STOICA 

A AMBASADORULUI 
ELVEJIEI

a.c.» 
de

Miercuri, 1 septembrie 
președintele Consiliului 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a pri
mit în audiență de rămas bun 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Elveției la 
București, Emile Bisang, în 
legătură cu plecarea sa defi
nitivă din Republica Socialistă 
România. Audiența s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă. A fost de față Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat.

INFORMAȚIE
La 1 septembrie a avut loc 

la sediul Marii Adunări Națio
nale, sub . președinția tovară
șului Ion Pas, ședința Comite
tului de conducere al Grupu
lui național român al 
niunii interparlamentare, 
mitetul a ales delegația 
va participa la cea de a 
conferință a Uniunii interpar
lamentare, ce va avea loc la 
Ottawa între 7 și 17 septem
brie, și r rezolvat probleme 
curente. ,

U-
Co-

care
54-a

(Agerpres)
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La unul din sectoarele între
prinderii forestiere Curtea de 

Argeș

Foto : AGERPRES

Preambul la nunțile toamnei
(Urmare din pag. I)

va invita — mi-a spus — toate 
vechile datini, în tot ce au ele 
mai strălucit. Și tiți — ca el— 
nu vor face la fel ?... Mă gîndesc, 
cînd scriu aceste rînduri, la o 
inițiativă tinerească despre care 
presa a scris acum cîțiva ani, ini
țiativa unor organizații de tineret 
din regiunile Dobrogea și Mureș- 
Autonomă Maghiară, pornite să 
„organizeze“ nunți care să rivali
zeze în farmec și fast tot ceea 
ce are mai frumos tradiția ro
mânească. Inițiativa a fost, a- 
tunci, îmbrățișată de mulți tineri 
de pe cuprinsul țării, tradusă în 
viață și îmbogățită după speci
ficul fiecărui loc. Să sperăm că 
nu a fost uitată. Fiecare regiune 
are tradițiile și datinile ei de 
nuntă, fiecare sat sau grupă de 
sate cultivă anume obiceiuri pi
torești legate de ceremonia că
sătoriei. Aceste datini, obiceiuri, 
tradiții populare îmbogățesc și 
înfrumusețează sărbătoarea nunții. 
(In Oltenia, de exemplu, coope
rativele meșteșugărești din cadrul 
U.R.C.M. au primit, de la începu
tul lui august, aproape 700 de 
comenzi — făcute de tineri — 
pentru costume naționale, desti-

nate nunților din septembrie !) 
Alegînd cu grifă, și cu respect 
față de moștenirea spirituală a 
trecutului, tot ceea ce este pro
fund umanist și nobil în vechiul 
ceremonial folcloric, tinerii miri 
și cei apropiați lor, prietenii, ru
dele, tovarășii de muncă, vor 
ști, în același timp, să împleteas
că tradiția cu noul conținut, pro
priu omului contemporan al epo
cii socialiste. Pentru că tinerii că
sătoriți de azi, eliberați de griji 
materiale și educați în idealurile 
epocii noastre, văd în oficierea 
căsătoriei nu o formalitate goală 
de conținut, ci actul solemn, de 
înaltă răspundere, al unor vieți 
care se leagă pentru totdeauna ; 
actul prin care noua familie se 
înscrie, public, drept parte anga
jată a societății noastre, sporin- 
du-i zestrea de energii morale 
cu o nouă putere. Și acest act 
trebuie îmbrăcat în veștmintele 
frumoase pe care le merită, pe 
care le cere.

Și este drept, este firesc să fie 
așa, o dată ce azi, în zilele noa
stre, acestei ceremonii — eliberate 
de vechiul prizonierat — i s-au 
restituit puritatea, lumina, ampli-

SPORT
Știința Cluj a debutat cu succes

in //

Echipa de fotbal 
Știința Cluj a debutat 
cu succes în noua edi
ție a „Cupei cupelor", 
învingind ieri formația 
austriacă „Wiener 
Neustadt” cu scorul 
de 1—0 (0—0). Dispu
tat pe stadionul din 
Wiener Neustadt, în 
fata a 7 000 de spec
tatori, meciul a scos

• La Viena s-a des
fășurat miercuri meciul 
internațional de fotbal 
dintre 
matei 
chipa 
rești.
terminat la egalitate: 
1—1 (1—1). Punctele
au fost marcate 
Constantin (min. 
și Herford (min.

selecționata ar- 
austriece și e- 
Steaua Bucu- 
întîlnirea s-a

de
17)

20).

clujene. Unicul 
al partidei a fost 

în minutul 70 
Ivansuc care l-a

în evidentă buna pre
gătire tehnică și pu
terea de luptă a echi-

pei 
gol 
înscris 
de 
surprins cu un șut pu
ternic de la circa 30 
de metri pe portarul 
Schneider.

Returul acestui meci 
va avea loc la 6 oc
tombrie la Cluj.

★ ★

lu-
CongresuluL^niuă

• Cu prilejul 
crărilor C 
F.I.S.U. de la Buda
pesta, s-a stabilit ca 
viitoarea ediție a U- 
niversiadei din anul 
1967 să aibă loc la To
kio.

• Intre 5 și 12 
septembrie, în orașele 
Zreniani, Ljubliana și 
Zagreb se vor disputa 
trei importante com
petiții de dirk-track. 
Tara noastră va 
reprezentată de 
Sinea, Al. Datcu 
Al. Pop.

ii 
Al.

și

la• Sîmbătă, de 
ora 19, pe ringul mon-

t.at în incinta stadio
nului Republicii, în
cepe turneul interna
țional de box pentru 
tineret, cu participarea 
unor pugiliști din 
U.R.S.S., R.D. Ger
mană, Iugoslavia, Un
garia, Bulgaria și Re
publica Socialistă Ro
mânia (două formații), 
în vederea acestui e- 
veniment, tinerii bo
xeri români își conti- 

antrenamentele. 
Din lot fac parte, prin
tre alții, C. Pop, N. 
Gîju, C. Stanev, V. 
Dobre, Gh. Chivăr, N. 
Motoc și alții. Cea 
de-a doua reuniune 
este programată 
minică de la ora 
tot pe stadionul 
publicii.

tui eveniment. Lotul 
de lupte libere are în 
frunte pe campS^nul 
european Fr. Boiler, I. 
Focaru și D. Poale- 
lungi, iar cel de lupte 
clasice pe N. Marti- 
nescu, I. Baciu 
Neguț.

și N.

du-
10. 

Re-

• Cea de-a 14-a 
ditie a balcaniadei de 
lupte clasice și libe- 

va desfășura 
și 12 septem- 
orașul bulgar 
Luptătorii, ro-

e-

re se 
între 9 
brie în 
Jambol.
mâni se pregătesc in
tens în vederea aces-

• Astăzi, la 
Sebastian încep 
pionatele mondiale de 
ciclism. In prima zi, 
pe programul întrece
rilor ligurează proba 
de 100 km contra-cro- 
nometrului pe echi
pe, probă rezervată a- 
matorilor. Sîmbătă, 4 
septembrie, au loc în
trecerile de fond (fe
minin) pe circuit cu 
un total de 51,945. km., 
și fondul pentru ama-, 
tori. Această probă, 
care va avea loc, de 
asemenea, 
măsoară 
171,900 km 
cîte 19,100

Saint 
cam-

pe circuit, 
In

(9 ture 
km).

total
a

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 20-a a- 
niversări a proclamării Republicii 
Democrate Vietnam, miercuri du- 
pă-amiază a avut loc în sala Tea
trului C.C.S. din Capitală o adu
nare festivă, organizată de Comi
tetul orășenesc București al 
P.C.R. si Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv 
și secretar al C.C. al P.C.R., Pe
tre Blajovici, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Mia Groza, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Mihnea Gheorghiu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Vasile 
Lixandru, vicepreședinte al Sfa
tului popular al Capitalei și 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București.

în sală se aflau reprezentanți 
ai conducerii unor instituții cen
trale și organizații obștești, oa
meni de știință, artă și cultură, 
muncitori din întreprinderi 
bucureștene, ziariști, precum și 
membri ai Ambasadei R. D- 
Vietnam lă București.

Luînd cuvîntul tovarășa Mia 
Groza, a spus :

Alături de poporul prieten 
vietnamez, sărbătorim astăzi îm
plinirea a 20 de ani de la pro
clamarea Republicii Democra
te Vietnam. Ziua de 2 sep
tembrie 1945 a marcat în
ceputul unei ere noi, de impor
tante transformări revoluționare 
în viața poporului vietnamez și 
a patriei sale.

După conferința de la Geneva 
din 1954, muncind cu entuziasm 
harnicul popor al R. D. Vietnam 
a izbutit să vindece rănile pro
vocate de războiul dezlănțuit de 
cercurile colonialiste franceze și 
să pună bazele unei economii 
naționale de sine stătătoare, 
transformînd țara dintr-o colonie 
semifeudală într-un stat indepen
dent socialist.

Cea de-a XX-a aniversare a 
proclamării Republicii Democrate 
Vietnam, a subliniat tovarășa 
Mia Groza, este sărbătorită de 
către poporul vietnamez cu un 
bogat bilanț de realizări. Vorbi
toarea s-a referit pe larg la suc
cesele obținute de poporul viet
namez în agricultură, industrie, 
în domeniul culturii, în ridicarea 
nivelului de trai.

în continuare, vorbitoarea a 
spus : Este un prilej de satisfac
ție să constatăm că între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democrată Vietnam s-au 
statornicit relații de prietenie și 
colaborare frățească. Poporul 
român se bucură din toată inima 
de realizările și succesele obți
nute de poporul frate vietnamez 
în construirea socialismului în 
pațria ’sa>- în apăraiea cuceririlor 
sale revoluționare.

Alături de popoarele țărilor 
socialiste și ale altor state iubi
toare de pace și libertate, po
porul român și-a ridicat glasul, 
condamnînd cu cea mai mare 
fermitate agresiunea S.U.A. în

Vietnam, atacarea țării socialiste 
surori — R. D. Vietnam — expri- 
mîndu-și deplina solidaritate cu 
lupta Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. Gu
vernul și poporul român consideră 
imperios necesar să se pună în 
aplicare în mod strict prevederi
le acordurilor de la Geneva din 
1954. Guvernul și poporul român 
își reafirmă întreaga lor solidari
tate, simpatie și sprijin față de 
cauza dreaptă a poporului viet
namez.

în continuare a luat cuvîntul 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București, care a 
spus : La 2 septembrie 1945, în 
piața istorică Badinh din Hanoi, 
președintele Ho Și Min a procla
mat, în numele întregului popor 
vietnamez, independenta țării și 
înființarea Republicii Democrate 
Vietnam.

După lupta plină de sacrificii 
împotriva colonialiștilor francezi 
acordurile de la Geneva din 
1954 au recunoscut independen
ta, suveranitatea, unitatea și in
tegritatea teritorială a Vietna
mului.

în Vietnamul de nord, complet 
eliberat, ponorul nostru, sub 
conducerea Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, înfruntînd 
multe greutăți și-a reconstruit 
țara și înaintează pe drumul so
cialismului.

în Vietnamul de sud, în ace
eași perioadă de 10 ani, de la 
restabilirea păcii, imperialiștii 
americani au săvîrșit și săvîrșesc 
o agresiune barbară, încercînd 
să-l transforme într-o colonie de 
tip nou. Poporul din Vietnamul 
de sud a dat și dă lovituri zdro
bitoare imperialiștilor și clicii lor 
de marionete. Astăzi, Frontul Na
țional de Eliberare a eliberat 
'4/5 din teritoriul țării cu 10 din 
cele 14 milioane de locuitori ai 
Vietnamului de sud. Poporul 
nostru este ferm hotărît să lup
te împotriva imperialiștilor ame
ricani pînă la victoria finală.

Reafirmăm încă o dată, a sub
liniat vorbitorul, că o soluție po
litică pentru rezolvarea proble
mei Vietnamului nu este posi
bilă decît printr-o declarație so
lemnă în care guvernul Statelor 
Unite să recunoască cele patru 
puncte precizate în declarația 
guvernului Republicii Democra
te Vietnam.

Vietnamul și Republica Socia
listă România, a spus vorbitorul 
în încheiere, sînt două țări socia
liste surori, avînd legături strînse 
de prietenie stabilite încă de 
mult. Poporul român și-a expri
mat deplina solidaritate acordîn- 
du-ne sprijin și ajutor în lupta 
noastră justă. Aceste manifestări 
ale poporului român sînt consi
derate de poporul vietnamez 
drept o expresie strălucită a in
ternaționalismului proletar.

Folosind acest prilej, exprim 
recunoștința noastră sinceră gu
vernului și poporului român pen
tru. ajutorul prețios acordați* po
porului nostru.

Cuvîntările au fost 
de aplauze.

în încheiere a fost 
un program artistic.

subliniate

prezentat

Țăndărică - amfitrion
I-am solicitat tov. regizor 

Ștefan Lenkisch citeva informa
ții cu privire la Festivalul in
ternațional de păpuși și mario
nete, care va avea foc intre 
10—25 septembrie la București.

— Mai întîi, o întrebare care 
se referă la participarea dum
neavoastră personală la. festi
val: Cu ce piese vă veți pre
zenta in fafa spectatorilor fes
tivalului ?

— Cu două piese pentru co
pii : este vorba de „Elefănțelul 
curios" de Nina Cassian, după 
povestirea lui R. Kipling, și 
basmul „Amnarul", după H. C. 
Andersen.

Prima piesă se joacă de mai 
bine de 
născută 
reștean. 
stadiul
Este primul basm de Andersen 
pe care il montează teatrul 
nostru și trebuie să mărturisesc 
că atit pentru mine ca regizor, 
cit și pentru Ștefan Hablinski, 
care a realizat păpușile și de
corul, tntilnirea cu universul 
poetic al marelui povestitor

un an și, deci, este cu- 
spectatorului bucu- 

„Amnarul" este Încă in 
repetițiilor generale.

ficate prin lumina nouă a vieții 
noi. Din folclorul tradițional — 
vast repertoriu de artă — al ce
remonialului nupțial, se aleg azi 
de la sine, pe măsura cadrului 
nou social, clntece care slăvesc 
bucuria muncii, fertilitatea pro
verbială a pămîntului românesc 
(„în spic cît vrabia, în pai cit 
trestia“), metafore ale hărniciei, 
pledoarii pentru cinste și demni
tate, pentru lealitate și frumosul 
cotidian, pentru încrederea în lu
minile viitorului, cărora nimic nu 
le mai stă împotrivă. Serbare co
lectivă a întregului sat, înconju- 
rînd o sărbătoare în doi, gigan
tică horă în jurul unei tinere pe
rechi, ceremonia e patronată, ne
declarat (dar cît de firesc!), de 
cooperativele agricole de produc
ție ; de cîtțiva ani, aceste cere
monii se desfășoară, foarte ade
sea, la sediul cooperativelor agri
cole de producție, care șînt casa, 
cea mare a satului, simbol al 
bucuriei și frumosului contempo
ran, iar cîntecelor vechi li se ală
tură, germinînd o nouă tradiție, 
programul artistic prezentat de 
brigada de agitație a căminului 
cultural pregătit de organizația 
U.T.C.! Au intrat astfel, pe ne
simțite, între rigorile unui folclor 
milenar niciodată clintit, elemen
te care trec dincolo de tradiție, 
dincolo de sărbătoarea propriu- 
zisă a nunții, transmutînd-o și

cu
Inferviu

Ștefan Lenkisch

nu a fost lipsită de e- 
fncercarea noastră de

danez 
moții, 
înscenare a căutat să se apro
pie cît mai nuanțat de lirismul 
fermecător și de simbolica de
osebit de expresivă a basmu
lui. Alegerea lui nu a fost in- 
timplătoare. Dincolo de epica 
propriu-zisă — întâmplările 
soldatului sărac Întors din răz
boi — vrem să transmitem co
pilului spectator sensurile mo
rale adinei: valoarea prieteni
ei, puterea dragostei, distrugă- 
toarea patimă a banilor.

— Ce impresii v-au lăsat 
confruntările internaționale de 
pină acum ?

— E greu de spus in citeva 
cuvinte. Este o adevărată u- 
niversitate liberă de teatru. 
Cele două festivaluri bucu
reștene, de pilă, au avut da
rul nu numai de a consemna 
relieful contemporan al artei

de păpuși, ceea ce este, fără 
îndoială, un merit deosebit, 
dar au și orientat mișcarea pă- 
pușerească internațională spre 
căutări novatoare, spre o vi
ziune mai stringent contempo
rană. Cu fiecare intilnire de 
acest fel, crește și exigența . 
spectatorilor, care capătă un 
orizont artistic mai vast.

— Vor avea loc și discut ii 
teoretice ?

— Desigur. Și sub acest as
pect festivalul se anunță foar
te interesant. Un ciclu de con
ferințe la care vor participa cu 
lucrări teatrologi eminenți 
va desfășura cuprinzind 
teme :

Caracteristicile teatrului 
păpuși contemporan,
populari ai teatrului de păpuși 
din Europa, Teatrul de păpuși 
în Extremul Orient. La ele se 
va adăuga o expoziție interna
țională, proiecții de filme și, 
desigur, discuții amicale Intre 
colectivele participante.

Nu ne rămîne declt să vă 
urăm succes.

Spectacol de gală
La cinematograful „Republica“ 

din Capitală a avut loc miercuri 
seara un spectacol de gală cu fil
mul „Satul plutitor“ ■— o pro
ducție a studiourilor din R. D. 
Vietnam — organizat de Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă 
cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
XX-a aniversări a proclamării Re? 
publicii Democrate Vietnam.

Regizorul Mircea Drăgan a vor
bit despre însemnătatea acestui 
eveniment, despre munca și lupta 
poporului vietnamez și despre suc. 
cesele cineaștilor din această țară.

Cu prilejul aceluiași eveniment, 
la cinematograful „Lumina" din 
Capitală se desfășoară între 2 și 5 
septembrie „Zilele filmului viet
namez".

(Agerpres)
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Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Democrate Vietnam, 
tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
a transmis călduroase felici
tări și urări de succese în ac
tivitatea tovarășului Nguyen 
Duy Trinh, ministrul afaceri
lor externe al Republicii De
mocrate Vietnam.

confundînd-o cu sărbătoarea în
tregului sat: elemente folclorice 
care țin de viața cotidiană a sa
tului, în multiplele ei ipostaze, în 
care cântecul, bucuria, sînt pre
zente festiv lingă muncile timpu
lui.

Anul de astăzi a fost hun, viile 
vestesc rod plin; nunțile vor fi 
fastuoase și vesele, invitînd tradi
ția în capul mesei, lingă miri și 
nuni, lingă cartea viitorului des
chisă larg sub soare. Anul a fost 
bun, și din pridvorul lui privim 
noi anotimpuri fertile. In curînd, 
„colăcarii“ — vorniceii mirilor — 
oprindu-și caii lîngă porțile mi- 
reselor, vor cînta, înălțîndu-se-n 
scări, ca să se audă cîntecul pînă 
departe :

„...Stați nuntași împrejurați, 
Stați puțin și ascultați. 
Casa asta ce se face
Face-se pe zid de pace 

Și pe loc
Cu noroc...“.

Noua ta casă, tinere contem
poran, casa în care vei păși cu 
aleasa inimii, este pusă suh aco
perișul, sub ocrotirea acestei mari 
și unice clădiri, pe care și tu o 
înfrumusețezi: patria noastră so
cialistă.

Nunțile toamnei de roade se 
vestesc fastuoase și vesele...

Aritmetica simplă a valorii 
zilei - muncă

(Urmare din pag. I)
teriale, a recondiționării uneltelor, a grijii pentru avutul obștesc. 
Chestiunea fusese abordată în legătură cu campania de vară, dar 
ea are un caracter general și o valabilitate permanentă. Iar efec
tul acțiunii acesteia, inițiate de către organizația U.T.C., poate fi 
contabilizat. De pildă, cît se economisește și, pe această cale, cu 
cît sporește valoarea zilei-muncă prin repararea sacilor ? Un calcul 
simplu ar arăta că sporul este de cîțiva bani. S-ar părea că o ase
menea „cîtime" e neglijabilă, însă tinerii și-au propus să adune 
bănuț cu bănuț. Pentru că, în afară de saci, mai sînt și uneltele, 
a căror viață poate fi prelungită, iar în afară de unelte — mai 
sînt și atelajele și așa mai departe. Desigur că acțiunea de eco
nomii nu-i privește numai pe tineri, dar pornind de la ei, ea s-a 
generalizat. S-a creat o puternică opinie pentru gospodărirea a 
tot ceea ce este bun obștesc. în registrele contabile opinia aceasta 
își arată roadele înscrise la capitolul reducerii cheltuielilor de 
producție, din care reținem următoarele cifre : economii la chel
tuielile pentru cultura plantelor de cîmp, 183 000 lei; economii 
la cheltuielile pentru creșterea animalelor, 27 000 lei.

Necesitatea folosirii chibzuite a fondului de zile-muncă a im
pus consiliului de conducere să examineze cu atenție modul în 
care se face normarea tuturor lucrărilor, precum și modul în care 
brigadierii și șefii de echipe execută pontajele, astfel încît mun
ca prestată, exprimată în zile-muncă, să fie înregistrată exact, 
fără rotunjiri.

Mai sînt și alte căi pe care le-au folosit cu succes țăranii coo
peratori din Comana. în felul acesta au reușit ei ca în 1964 să-eco
nomisească 2 000 zile-muncă, reprezentînd 100 000 lei, sumă din 
care o parte s-a adăugat la valoarea zilei-muncă.

★
Anul 1965 este un an bogat. Roadele iau calea hambarelor. Va

lorificarea produselor în condițiile deosebit de avantajoase crea
te de stat țăranilor cooperatori, adaugă mereu noi fonduri în con
tul cooperativei agricole. Există astfel toate premisele ca în 
1965 valoarea zilei-muncă să depășească 50 lei.

I
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Marea sărbătoare a R. Æ Vietnam

Evoluția crizei politice
de la Atena -,

I 
I

Consiliul de Coroană, convocat pentru a discuta criza politică 
din Grecia, a început miercuri seara la orele 18,00. In afara rege
lui Constantin, la Consiliu participă foști prim-miniștri. printre 
care Pipinelis, Dovas, Novas și Tsirimokos, precum și lideri ai 
partidelor politice, Papandreu, Canelopoulos și Markezinis. Pre
ședintele Comitetului executiv al Partidului E.D.A., Pasalidis, nu 
a fost invitat să participe la Consiliu. I

i
șj F
*

Observatorii politici consideră 
că întrunirea Consiliului de Co
roană constituie o nouă încerca
re de a se rezolva criza politică, 
care durează de aproape șase 
săptămîni. Cercurile apropiate 
Uniunii de centru sînt de părere, 

însă, că șansele de a se ajunge 
la acea-ta sînt in prezent -foarte 
mici, deoarece Papandreu susți
ne, ca o măsură imediată, orga
nizarea unor noi alegeri.

Comitetul Executiv al Partidu
lui E.D.A. a dat publicității un

------------e------------

comunicat în legătură cu convo
carea Consiliului de Coroană, 
de la care a fost exclusă partici
parea conducătorului partidului 
E.D.A. Comunicatul subliniază 
că, prin convocarea Consiliului 
de Coroană, „se urmărește pre
lungirea situației anormale din 
țară. Hotărîrea Consiliului nu 
poate angaja poporul, nici țara. 

Observatorii politici își expri
mă părerea că este posibilă în
credințarea mandatului de for
mare a noului guvern fostului 
vicepremier Stephanopoulos. In 

--—r prezent se depun eforturi pentru
...
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de Gauile-Ball
PARIS 1 (Agerpres). — 

Miercuri dimineața a avut loc 
o ședință a Consiliului de mi
niștri francez, în cursul căreia 
președintele de Gaulle, s-a re
ferit la convorbirea pe care a 
avut-o marți cu subsecretarul 
de stat american, George Ball. 
De Gaulle a calificat această 
întîlnire „utilă, amicală și 
normală în raporturile franco- 
americane“.

Ministrul informațiilor Pey- 
refitte, a confirmat că convor
birile de Gaulle—Ball 
referit la problema 
namului și la cea a 
anței nord-atlantice. în 
blema Vietnamului, a 
el, „nu poate fi vorba de 
vreo mediere, deoarece în pre
zent acest lucru nu poate fi 
imaginabil“. Generalul de 
Gaulle și Ball și-au expus 
punctele lor de vedere. Ge
neralul de Gaulle i-a repetat 
lui Ball că Franța face parte 
din alianța nord-atlantică 
însă că problema acestei orga
nizații este deschisă și trebuie 
să fie ridicată la un moment

a determina un alt grup de circa 
10-15 deputați ai Uniunii de 
centru să provoace o nouă fisu
ră în grupul celor 134 de depu
tați credincioși lui Papandreu. 
Dacă va 
el se va 
liderului 
care și-a
tărîrea anterioară, de a nu mai 
sprijini un al treilea guvern al 
Centrului.

reuși această manevră, 
bucura și de aprobarea 
E.R.E., Canelopoulos, 
revizuit între timp ho-

o
REPUBLICA DOMINICANĂ. — 
Pe străzile orașului Santo 
mingo, după demisia juntei 

litare a lui Barerras.

Do-
mi-

Santo Domingo : Semnală „actului

de reconciliere“
In cadrul unei ceremonii care a avut Ioc marți 

seara la Santo Domingo, reprezentanții guvernului 
constitutionalist dominican și ai Comisiei de me
diere a O.S.A. au semnat „Actul de reconciliere“, 
care prevede crearea unui guvern provizoriu con
dus de Hector Garcia-Godoy, fost ministru al afa
cerilor externe in guvernul Juan Bosch.

Adunarea Generala 0.HI.U
s-au 

Viet- 
ali- 

pro- 
spus

si-a reluat lucrările
J»

NEW YORK 1 (Agerpres) — 
Miercuri seara au fost reluate la 
New York, sub președinția lui 
Alex Qauyson Sackey, ministrul 
afacerilor externe al Ghanei, lu
crările celei de-a 19-a sesiuni â 
Adunării Generale a O.N.U. (Se
siunea a 19-a a început la 1 de
cembrie 1964 și a fost întrerup
tă la 18.februarie 1965).

Adunarea Generală a adoptat 
fără obiecții concluziile Comite
tului special al O.N.U. pentru o-

a înființarea lor, în secolul al XVI-lea, universitățile 
latino-americane erau destinate să formeze și să in
struiască o elită colonială pusă în slujba conchistado
rilor spanioli. După războaiele de independență din 
continentul sud-american, această elită trebuia să 
servească dictaturile succédante și biserica. Pînă la 
începutul veacului trecut, datorită dictatului cato
lic exercitat de Spania, influența confesională în 
universitățile latino-americane a fost covîrșitoare. 
însă, tineretul studențesc provenit din păturile 

s-a situat în avangarda luptei împotriva feuda-

perațiunile de menținere a păcii, 
care a recomandat ca Adunarea 
Generală să-și continue normal 
lucrările în conformitate eu re
gulile ei de procedură, articolul 
19 al Cartei să nu mai fie invocat 
în legătură cu operațiunile din 
Congo și Orientul Mijlociu iar difi
cultățile financiare ale Organiza
ției să fie soluționate prin con
tribuții benevole ale statelor 
membre, țările mai dezvoltate 
vărsînd sume mai mari.

A luat apoi cuvîntul secretarul 
general al O.N.U., U Thant care 
a vorbit despre gravitatea situa
ției financiare a O.N.U. și a 
chemat țările membre să contri
buie voluntar la ieșirea din a- 
ceastă situație.

I

Tot marți seara, șefii militari 
ai juntei demisionate au anunțat 
că sînt dispuși să semneze acest 
act. Ceremonia semnării actului 
de reconciliere de către imber- 
tiști a avut loc la' baza de la 
San Isidro, pentru imbertiști sem- 
nînd Francisco Riviera Camine- 
ro, ministrul forțelor armate al 

-juntei.
Observatorii politicii din capi

tala dominicană consideră că 
astfel s-a deschis calea unei re
glementări a crizei dominicane 
care a durat peste patru luni. 
Această criză a fost provocată 
prin intervenția armată a S.U.A. 
și a O;S.A. în această țară, care 
a costat viața unui număr de 
aproape trei mii de persoane și 
a dus la rănirea altor 3 500. „Ac
tul de reconciliere“ a putut 
semnat după ce, cu 24 
mai înainte,
Barreras, conducătorul 
militaro-civile de dreapta, 
anunțat demisia guvernului

fi 
de ore 

generalul Imbert 
juntei 

a 
său.
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oporul vietnamez sărbătorește 
astăzi a 20-a aniversare a unui 
eveniment memorabil al istoriei 
sale: proclamarea Republicii
Democrate Vietnam.

încununare a luptelor 
duse pentru scuturarea 
colonial, revoluția din 
și întemeierea la 2 septembrie 

1945 a statului independent, au marcat un 
moment de mare importanță pentru viața 
și destinele poporului R.D. Vietnam.

în perioada imediat următoare, poporul 
vietnamez a fost nevoit să-și întrerupă mun
ca pașnică și să ducă o luptă îndelungată de 
eliberare împotriva agresiunii cercurilor co
lonialiste. Bucurîndu-se de solidaritatea po
poarelor iubitoare de pace, poporul vietna
mez a obținut victoria în lupta sa dreaptă.

în anii care au trecut de la încheierea 
acordurilor de la Geneva din 1954, oamenii 
muncii din Republica Democrată Vietnam, 
sub conducerea Partidului celor ce Muncesc, 
au reușit să vindece rănile grele ale războiu
lui și au dobîndit succese importante în con
struirea socialismului.' Realizările obținute de 
R.D. Vietnam, în dezvoltarea industriei, 
agriculturii, învățămîntului și culturii au con
stituit pași înainte în înfăptuirea sarciniloi’ 
primului plan cincinal (1961-1965), în con
struirea bazei tehnico-materiale a socialis
mului.

Realizările R.D. Vietnam apar și mai preg
nant în contrast cu situația din Vietnamul 
de sud. unde domnesc ruina economică, re
presiunile antidemocratice, teroarea. Inten
sificarea luptei patrioților, schimbările dese 
din cadrul juntei de la Saigon, sînt expresia 
împotrivirii crescînde a maselor largi din 
Vietnamul de sud față de actualul regim și 
susținătorii lui din afară.

p eroice 
jugului 
august

Cuvîntarea lui

Intervenția Statelor Unite în Vietnamul de 
sud, „escaladarea“ spre nord de paralela 17, 
constituie acte fățișe de agresiune, încălcări 
ale acordurilor internaționale. Creșterea 
continuă a efectivelor americane în Vietna
mul de sud, bombardamentele piraterești 
asupra centrelor' populate, spitalelor și școli
lor din R.D. Vietnam au stîrnit indignarea 
unanimă a oamenilor cinstiți din lumea în
treagă. Declarația guvernului Republicii So
cialiste România cu privire la extinderea in
tervenției americane împotriva poporului 
vietnamez exprimă cu toată tăria soli
daritatea și sprijinul poporului nostru 
față de lupta dreaptă a poporului vietnamez. 
Tn Declarație se arată că guvernul țării noas
tre, dind glas gîndurilor și sentimentelor în
tregului popor „consideră ca imperios nece
sar să se pună în aplicare prevederile acor
durilor de la Geneva din 1954, să înceteze 
bombardamentele aeriene și orice încălcare a 
suveranității și securității Republicii De
mocrate Vietnam, să se pună capăt războiu
lui de agresiune în Vietnamul de sud, să fie 
retrase toate trupele străine din Vietnam. 
Poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve 
singur problemele sale interne, în conformi
tate cu interesele și voința sa proprie“.

între Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Vietnam se dezvoltă rela
ții de prietenie și colaborare frățească, baza
te pe principiile internaționalismului socia
list, relații care servesc intereselor ambelor 
popoare, cauzei socialismului și păcii.

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a 
proclamării Republicii Democrate Vietnam, 
tineretul și poporul nostru transmit poporului 
frate vietnamez și tinerei sale generații, noi 
succese în lupta sa eroică, pentru construirea 
socialismului, pentru reunificarea țării, pen
tru o pace durabilă.

Fam Van Dong

Cu timpul, 
burgheze s-.. ------ ... —-o , ,
lității și catolicismului, militând în numele burgheziei tn ascen
siune pentru liberalizarea vieții publice. Așa se face că reforma 
universitară inițiată la Cordoba, in Argentina, a acordat universi
tăților independența față de guvern și cler. Reforma, preluată 
ulterior de toate țările continentului, a instituit o autonomie care 
înglobează dreptul la extrateritorialitate — poliția nu poate pă
trunde în incinta universității — și dreptul la autodeterminare, 
potrivit căruia consiliul universitar își alege rectorul, hotărăște an
gajarea profesorilor și programa analitică- Dar laicizarea totală a 
universităților latino-americane, prevăzută de reforma de la Cor
doba, a întâmpinat mari dificultăți în aceste țări atât de fervent 
catolice. Și, cum în America Latină învățămîntul superior nu este 
monopol de stat (în afară de Uruguay), viața universitară de pe 
continent suferă și astăzi de pe urma diviziunii între universită
țile de stat — laice, și cele particulare — catolice. Acest fenomen 
are repercusiuni politice tot mai limpede conturate în ultima 
vreme: universitățile catolice, utilizînd vechile dar subtilele lor 
arme, încearcă, și în parte izbutesc, să determine la pasivitate o 

parte din tineret, 
în timp ce stu
denții institutelor 
de stat participă 
frepvent la viața 
universitară , și 
politică.

In vara acestui 
an, studențimea 
latino - america
nă din universi
tățile de stat s-a 
manifestat ca o 
forță de mare 

■ v dinamism, reven-
| dicările universi

tare punînd nia- 
-------- 1 joritatea guver

nelor în fața u- 
nor probleme 

grave, cu profunde implicații politice. Studenții de la Uni
versitatea San Simon din orașul bolivian Cochabamba au or
ganizat zilnic demonstrații antiguvernamentale, cerînd îmbunătă
țirea situației financiare a universității. Universitatea din Rio de 
Janeiro a declarat grevă de protest împotriva arestărilor operate 
în rîndul studenților și a destituirii unor profesori invinuiți de ac
tivitate subversivă. La Congresul Uniunii Naționale a studenților 
din Brazilia reprezentanții tineretului universitar au decis catego
ric să nu se supună liotărîrii autorităților de a dizolva această 
organizație, potrivit „acțiunii de epurare“ a guvernului Branco. 
Recent, studenții columbieni din Tunja au participat la o puterni
că manifestație de solidaritate cu greva profesorilor lor, terminată 
printr-un marș de 160 kilometri spre Bogota, unde și-au susținut 
cu tărie revendicările. Dar nu numai atât : studenții columbieni 
de la Politehnica Bacaramaga au pornit în regiunile unde se duc 
lupte de guerilă pentru a-i sprijini pe partizani. Tn vara aceasta, 
de la studenții universității din Caracas, plecați în regiunile de 
luptă printre guerilleros, au sosit alte vești: 10000 de barili de 
petrol, proprietate Texas Oii Co, au sărit in aer la Pamacualito, ca 
și alte depozite, instalații, conducte de petrol, exploatate de com
panii americane, în provinciile Oriente și Anzoategui. Pagubele 
se cifrează la 1000 000 de dolari. Sub amenințarea pedepsei cu 
moartea, instituite recent pentru insurgenți și cei care-i sprijină, 
studenții din Lima dau ajutor partizanilor din Munții Ahzi. La 
Bogota studenții anunță organizarea unei greve generale în caz 
că guvernul nu va lua imediat masuri pentru îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale populației muncitoare. In ajunul deschiderii 
anului universitar, studenții din Uruguay boicotează pregătirile 
unor cursuri inițiate de O.S.A., iar Universitatea San Carlos din 
Guatemala a respins planul de studii trimis de o universitate din 
Michigan, plan orientat în spiritul „ideologiei“ Washingtonului.

Imaginea generală a actualei stări de spirit studențești nu este, 
deloc încurajatoare pentru cercurile imperialiste, care se tem că 
în America Latină se va crea o intelectualitate stânjenitoare pen
tru interesele și perspectivele lor în acest continent.

VIORICA TĂNĂSESCU

Artiștii români și-au încheiat

Garcia Godoy a anunțat în- 
tr-o scurtă cuvîntare că instala
rea guvernului provizoriu va 
avea loc vineri în palatul prezi
dențial, ocupat în prezent de 
trapele braziliene din cadrai 
forțelor O.S.A. Principala sarci
nă a acestui guvern este organi
zarea de noi alegeri într-o pe
rioadă de 9 luni și luarea pri
melor măsuri pentru restabilirea 
unei vieți economice normale în 
țară. Președintele guvernului 
constituționalist, colonelul Fran
cisco Caamano, a declarat 
rîndul Iui mulțimii adunate 
fața sediului guvernului 
„lupta pentru apărarea 
piilor constituționaliste 
înceta“.

Potrivit acordului 
forțele constituționaliste 
da armele după instalarea 
vernului provizoriu, iar militarii 
din aceste forțe se vor încadra 
în unitățile regulate ale armatei 
dominicane. într-un gest de bu
năvoință, constituționaliștii au 
eliberat marți un număr de 150 
prizonieri, în mare majoritate 
polițiști aflați în slujba fostei 
junte a lui Berreras. La cererea 
O.S.A., alți 200 de deținuți poli
tici au fost puși în libertate 
poliția imbertistă.
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în 
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în America Latină

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
La 1 septembrie trapa de balet 
a Teatrului de Operă și Balet din 
București a dat la Moscova ulti
mul său spectacol.

In timpul turneului de 10 zile 
au fost prezentate baletele cla
sice „Lacul Lebedelor“ și „Gisel- 
le“ și baletul „întoarcerea din 
adîncuri" de Mihail Jora.

Ministrul culturii al U. R. S. S. 
E. Furțeva, a oferit la 1 sep
tembrie în saloanele hotelului

„Ukraina“ din Moscova o recep
ție în cinstea ansamblului Tea
trului de Operă și Balet din 
București și a orchestrei de es
tradă a radioteleviziunii române 
care au întreprins turnee în U- 
niunea Sovietică.

La recepție au participat F. Ili- 
ciov, locțiilor al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., A. Kuz- 
nețov, prim-locțiitor al ministru
lui culturii al U.R.S.S. și alte 
persoane.

Un decret

semnificativ
Printr-un decret lege, semnat 

de șeful juntei militare de la 
Saigon, toți cetățenii Vietna
mului de sud — bărbații intre
17 și 45 de ani, iar femeile intre
18 și 25 de ani — trebuie să-și 
Îndeplinească „obligațiile na
ționale". Aceasta înseamnă mo
bilizarea tuturor vietnamezilor.

D omodedovo... Nu- 
I mele aeroportului, 

cu sonorități rotun
de, îndeamnă gîndul 
spre marile depăr
tări. Nici nu se 
putea o mai armo
nioasă, alunecare de 
vocale, ca într-un 

ecou prelungit. Clădit din sticlă 
și, lumini, cu largi săli de aștep
tare, ca niște tuneluri aeriene, 
aeroportul modern de lingă Mos
cova este, mai ales, dispeceratul 
păsărilor de aluminiu care taie 
cerul siberian spre inima și mar
ginile Asiei. L-am cunoscut ' 
noaptea, cînd i sutele de călători 
așteptau într-o . liniște somnoroa
să vocea crainicului, amintind 
măsurat rutele, , orele de-plecare, 
numărul avionului. Cuprins - în 
lumini .albe de neon, îmi părea 
o promisiune subtilă a . zăpezilor 
argintii pe . care le așteptam 
să-mi vină-în întâmpinare .în. a- 
dîncurile taigalei siberiene.

Deci, la ■ era 11 și 10 mjnute 
seara cu un Tu-104. ne despăr
țim de Moscova. Aeroportul mo
dern, purtând — paradoxal — în 
traducere numele ele „casa bu
nicului“' (Domodedovo) rămîne 
în urmă cu luminile lui care par 
de sus, o uriașă flacără albă. 
Pornim'. din apropierea miezului 
de noapte în întâmpinarea soare
lui. Prima escală la Novosibirsk. 
Din cînd în cîncl, printre porțile 
largi dintre nori tresar jos, la 
7-8 mii de metri în fulgerări de 
lumini, orașele și satele siberie
ne. Pasagerii: cei mai mulți pen
tru stația terminus, ' sînt tăcuți și 
indiferenți. Înțeleg că multora 
călătoria aceasta nu le mai pare 
de mult ceva neobișnuit; cunosc 
locurile mărturisite de luminile 
ce aleargă în urmă, măsoară dis
tanțele după ele. Par, în ’ gospo
dăreasca măsurare a distanțelor, 
niște stăpîni pe mari întin
deri care după ce mai scrutează 
încă o ’• dată nemărginirile de de-

desubt, își caută cea mai potri
vită poziție și adorm simplu, le- 
gănâți ușor ca într-un hamac 
uriaș,, azvîrlit deasupra munților 
și apelor. Mai puțin obișnuit cu 
asemenea „aventuri aeriene“, un 
copil de vreo doi ani, rotofei, 
cu ochi puțin oblici, mongolici, 
vrea — cu ambiția tuturor copii
lor — să stea ' la fereastră ■ în . 
timp ce avionul taie aerul cu 
800 km. pe oră. Poate rotofeiul 
face un prim antrenament pen
tru viitoarele zboruri 'interplane
tare.

După ora 4 avionul părăsea > 
NovOsibirskul, unde ‘ făcuseră o - 
escală de o oră și vizitasem ae
roportul clădit din sticlă și lu
mină. După ora 4 a început lupta

treptat către roșu și devin, în 
fine, o mare sîngerîndă în care 
s-au depus toate petalele lumi
nii. Nuanțele alunecă trep
tat către una singură și cînd fo- 
cuT cuprinde totul iar sub avion 
se întinde doar o lavă roșie, ne
tedă și liniștită, rostogolit pe ne
simțite, soarele solemn și alb ră
mîne nemișcat pe acest jăratic 
aerian. O clipă doar și ochiul 
prins într-o halucinantă admira
ție vede acea zmulgere teribilă 
a soarelui în sus. Soarele roșu, 
se așează parcă în dreptul aripii 
avionului, aproape, nedescris de 
aproape. Se ascunde apoi în norii 

ice-și pierd din culoare, apare 
din nou. Cînd răsare definitiv, e 
deja departe sus, spre răsărit.

ÎN TAIGAUA
t

HANOI 1 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, la mitingul 
care a avut loc la Hanoi, cu pri
lejul celei de-a XX-a aniversări 
a proclamării R. D. Vietnam, 
Fam Van Dong, președintele 
Consiliului de miniștri al R. D. 
Vietnam, a rostit o cuvîntare, în 
care a făcut o trecere în revistă 
a rezultatelor obținute de po
porul vietnamez în construcția 
socialismului.

„Începînd din 1954, a subli
niat el, revoluția poporului nostru 
a intrat într-o nouă fază de dez
voltare. Partea de nord a țării 
merge pe calea socialismului, iar 
partea de sud continuă revoluția 
sa națională democratică și popu
lară, întreaga țară luptă pentru 
aplicarea acordurilor de la Gene
va și reunificarea națională pe 
cale pașnică“.

Menționînd succesele obținute 
de poporul vietnamez. Fam Van 
Dong, a arătat că în domeniul a- 
gricullurii producția a crescut, în 
ultimii II ani, cu aproape 50 la 
sută, ceea ce a permis lichidarea 
foametei cronice din timpul re
gimului colonialist.

Tn domeniul industriei, a sub
liniat el, valoarea producției a 
crescut în aceeași perioadă de a- 
proape 20 de ori. Ponderea in
dustriei în valoarea globală a pro
ducției industriale și agricole a 
ajuns la 50 la sută în 1964. Refe- 
rindu-se la succesele obținute în 
domeniul cultural și social, pri-

mul 
sută 
și să citească, iar un sfert din 
numărul populației frecventează 
în prezent cursurile unei școli. 
Numărul studenților a crescut de 
23 de ori într-o perioadă de zece 
ani, iar numărul cadrelor formate 
în școlile superioare și secundare 
este de 50 de ori mai mare decît 
numărul cadrelor formate în a- 
proape un secol de dominație co
lonială.

In continuare, primul ministru 
Fam Van Dong s-a referit la 
lupta împotriva agresiunii S.U.A. 
dusă de populația din Vietna
mul de sud, arătînd că Frontul 
Național de Eliberare are un cu- 
vînt hotărîtor în rezolvarea pro
blemei sud-vietnameze. El a ară
tat apoi că nu este nimic mai 
prețios decît libertatea și inde
pendența și poporul vietnamez 
este hotărît să facă toate sacri
ficiile necesare pentru libertatea 
și independența sa fiind gata să 
lupte 5, 10, 20 sau chiar mai 
mulți ani pentru realizarea țelu
rilor sale. El a arătat că declara
țiile despre „pace“ și „tratative“ 
ale oficialităților americane sînt 
ipocrite și că S. U. A. urmăresc 
prin acestea continuarea războ
iului de agresiune.

Unicul dram pentru asigura
rea unei păci adevărate și dura
bile este înfrîngerea agresorului 
în războiul din Vietnamul de 
sud și acțiunile sale de „esca-

ministru
din populație știe să scrie

a arătat că 95 la ■ ladare“ împotriva R. D. Viet
nam, zdrobirea planurilor sale de 
extindere a războiului.

Popoarele din Vietnam și din 
lumea întreagă trebuie să lupte 
cu hotărîre pentru a pune capăt 
războiului de agresiune din Viet
namul de sud, și pentru a de
termina guvernul american să 
respecte acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire Ia Vietnam.

Sărbătorind a 20-a aniversare a 
proclamării R. D. Vietnam, între
gul popor vietnamez este hotă
rît să dezvolte tradițiile revolu
ției din august 1945 și să ducă 
lupta pînă la capăt pentru în
frîngerea agresiunii imperialiste 
și reunificarea țării.

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a proclamării Republi
cii Democrate Vietnam, Fam 
Van Dong, președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Viet
nam, a oferit o recepție.

La recepție au participat pre
ședintele Ho Și Min și alți con
ducători de partid și de stat. Cu 
acest prilej, primul ministru Fam 
Van Dong a toastat pentru victo
ria deplină a poporului vietnamez 
în lupta împotriva agresiunii ame
ricane. De asemenea, el a mul
țumit, în numele Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, al guver
nului și poporului vietnamez, 
popoarelor din lumea întreagă 
pentru sprijinul și simpatia față 
de poporul vietnamez.

R. D. VIETNAM. — In ultimii ani, in orașul Hanoi s-au construit noi edificii cultural-știin- 
tifice. Printre acestea se numără și Institutul de cercetări pentru experimentarea materiale

lor de construcție pe care îl prezentăm în fotografie.

revoluționară de luptă. Locuitorii 
săi s-au acoperit de glorie în 
zbuciumatul an 1917, au partici
pat la mișcarea împotriva gar
diștilor albi și a intervenționiști- 
lor străini, contribuind la elibe
rarea de către Armata Roșie, la 
7 martie 1920, a Siberiei răsări
tene.

Toate acestea mi le relatează 
în amănunțime și nu fără o urmă 
vizibilă de mîndrie Leoșea Kan- 
begov, redactorul șef al ziarului 
de tineret din regiunea Irkutsk, 
localnic de obîrșie, și un foarte 
bun cunoscător — cum aveam 
să mă conving — al istoriei tre
cute și prezente, al obiceiurilor 
mai noi sau mai vechi ale sibe- 
rienilor din această parte. A ținut

poziția studenților ce se pregă
tesc în 32 de specialități peste 
270 laboratoare în noul an de 
învățămint. Institutul are filiale 
la Bratsk, Angarsk, Ceremhovo, 
Solesibirsk, în noul oraș Jelez- 
nogorsk.

Zima Piotr Piotrovici, student 
la mecanică, Loghinovna Tatia
na Leonidovna, 
metalurgie, 
responsabila 
țese, mi-au 
despre munca 
despre viața lor — puse sub 
semnul conștiinței de sine și al 
dorinței de continuă perfecționa
re. Sînt liotărîți, mi-au spus, ca 
asemenea lui Ivanov Oleg, inginer 
miner în Iakuția (fusese recent

studentă la
Valea Romanova, 

clubului studen- 
vorbit, îndelung 

studenților,

SIBERIANA
NOTE DE DRUM

soarelui cu zarea'. Uitați, departe 
sub aripile avionului, norii albi de 
zăpadă păreau un oceqn încre
menit. Din loc în loc, vî'rfuri 
ciudate, se' înălțau semețe ca 
niște iceberguri. Am urmărit în 
acest decor dramatic și mut — 
nașterea soarelui în întâmpinarea 
căruia veneam. Dacă ar fi să 
rezum' senzația finală, cînd: apo
teotic, soarele a învins este că 
am ajuns la acea clipă „bolnav 
de culori“ și că orice pictor al 
nuanței ar trebui să zboare mă- ___ ___ t_______  ________
car o dată peste focul imens) pes- frunte cu lacov lvanovici Poha- 

, hovi. Ircutskul este un puternic
centru economic și cultural al 
Siberiei răsăritene, oraș al uzine
lor și fabricilor, al facultăților și 
școlilor. Orașul are înscrisă în 
cartea sa de onoare o tradiție

Miraj ■ și miracol care se încleș
tează în simțuri și priviri.

O străpungere prin norii iarăși 
albi și sub cernerea , zăpezii, se 
întrezăresc contururile unui oraș, 
la porțile căruia ca niște foci 
strălucitoare,; avioanele așteaptă, 
adulmecînd distanțele.

Orașul Irkutsk și-a început 
istoria cu trei veacuri în urmă. 
Timpul său inițial se pierde că
tre vara lui 1661 cînd pe malul 
drept al Angarei au poposit oa
meni din ținuturile Eniseiului în

te rîurile colorate ce trec 'prin 
nori. într-o splendidă imagine 
optică pe care o dau razele pie
zișe ale soarelui. Căci, mai îna
inte de a se ivi soarele, norii se 
arată cenușii, se colorează apoi

să-mi prezinte mai întâi Institu
tul politehnic din oraș. Semnul 
puterii unui oraș modern, spunea 
el, îl dă. și modul în care este 
organizat învățămîntul. Cei pes
te 14 mii de studenți la cursu
rile de zi, serale și prin cores
pondență sînt o expresie eloc
ventă a dezvoltării și cerințelor 
regiunii, un semn că 
ei vor fi tot mai bine 
valoare.

Vizitând institutul, 
nouă care, în unele aripi, 
mai finisează încă, m-am convins 
și numai în treacăt de entuzias
mul cu care se muncește aici. 
Demn de reținut este faptul că 
un sfert din lucrările de con
strucție sînt efectuate de stu
denți: Institutul va pune la dis-

bogățiile 
puse în

clădirea 
se

primit în partid), Evdokiei Smir
nova, constructor la Bratsk, să 
fie demni la absolvire de presti
giul de care se bucură cel mai 
vechi institut politehnic sibe
rian.

In Muzeul de mineralogie al 
institutului am cunoscut pe de
canul facultății de geologie, A- 
natoli Vasilievici Țigarov, fonda
tor al muzeului. Citind etichetele 
unora din exponate am făcut 
cunoștință și cu mai vechi ab
solvenți ai facultății care desco
peră noi bogății în Siberia și, a- 
jută la punerea lor în valoare. 
La despărțire, într-o cutiuță cu 
însemnele laboratorului, profe
sorul Țigarov mi-a oferit spre 
amintire cîteva bucăți de roci, 
dintre cele aflate în muzeu. Pri-

vesc mica strălucitoare, masivă, 
pe care în 80 de procente o dă 
pieții regiunea Irkutsk. și-mi a- 
mintesc ochii vii, strălucitori ai 
bătrînului profesor.

Este întruchipat în clădirea 
Institutului politehnic simbolul 
noii tinereți a bătrînului oraș 
care, în multe raioane ale sale te 
întâmpină cu roșul cărămizilor, 
cu clădirile noi care nu depă
șesc de obicei 4 etaje, cu maca
rale plantate pretutindeni. Unul 
din cartierele noi se numește, în 
traducere, cartierul Vulpilor. Nu 
de mult aici era pădure întinsă 
și vad bun al vulpilor. „Nostal
gia“ locului mai determină și a- 
cum rătăcirea cîte uneia. Dar 
acestea sînt deja anecdote. Acum 
nu numai Irkutskul se dezvoltă, 
ci întreaga regiune. Ace
lași este și istoricul evoluției 
Bratskului, oraș tânăr pe Angara, 
unde s-a înlățat puternica și 
celebra hidrocentrală. Aici era 
un sătuleț iar acum se află 
un oraș cu peste 120 000 locui
tori, de cele mai diferite profesii, 
cu institut politehnic, cu casă 
de cultură și cu tineri, cw mulți 
tineri romantici, și muncitori. Și 
prin faptele lor de muncă 
dezvoltat economia regiunii 
kutsk, regiune despre
A. N. Radișcev, scria în anii grei 
ai țarismului: „Irkutsk... se va 
dezvolta din ce în ce mai mult, 
și dacă ne putem arunca slabele 
noastre priviri în viitor, el, prin 
poziția sa este destinat să devină 
o regiune deosebit de puternică 
și întinsă“. Profeții pe deplin îm
plinite astăzi. Despre acestea vor
besc cu puterea de convingere a 
realității luminile Bratskului către 
care ne îndreptăm.

s-a
Ir-

care
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