
Proletari din toate

4 PAGINI — 25 BANI

inteia
ris de la

DE LAPE ȘANTIERUL Ritmul
FIER

• Noi întreprinderi

ale industriei

ușoare
(Agerpres)

LUMINII 
Grigore

PORȚILE DE

întrecerii

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Anul XXI, Seria II. Nr. 5106 Sîmbătă 16 octombrie 1965

In pag. a 2-a 
PORȚILE 

(Poem de 
Hagiu).

• Fabrica de
Keystone (Cu foarfe
cele de montaj prin 
kilometri de peliculă)

• Poșta redacției
In pag. a 3-a

• Tradițiile clasei (A- 
dunări de dări de sea
mă și alegeri)

• SPORT
• Informații

O discuție despre calitate 
intre frezorul Marin Tănașe 
și maistrul său Ion Butnaru 
de la Fabrica de armături 
neferoase și echipament me

talic din CapUplă

Constructorii sis
temului hidroener
getic și de naviga
ție de la Porțile de 
Fier au terminat 
montarea primei ce
lule a batardoului 
ce va devia apele 
Dunării, consem- 
nînd astfel unul din 
cele mai importante 
evenimente petre
cute pînă acum pe 
acest mare șantier 
al țării. Primul exa
men dat de con
structorii români în

fața puternicilor cu- 
renți ai fluviului a 
fost trecut cil bine, 
în prezent se lu
crează la cea de-a 
doua celulă a batar- 
doului.

Marele șantier e- 
nergetic a cunoscut 
în ultimul timp o 
febrilă activitate. 
Au fost deschise 
două mari cariere 
pentru piatră, una 
pe valea Jidoștiței 
și alta pe pirîul Sf. 
Petru. A fost con-

struit, de asemenea, 
portul provizoriu 
care va dese.rvi șan
tierul.

A început și con
strucția unui funi
cular ce va lega 
malul de insula Ba
nului. Cu ajutorul 
acestuia vor fi 
transportate agre
gatele la fabrica de 
betoane, precum și 
o serie de alte ma
teriale necesare.
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ealul Gruiului și al 
Beclregarului, vițiul 
Chelarului și al Ta- 
lianului, ' . Răgănița, 
Fierasca și Crufu: 
locuri pitorești și cu 
nume sonore, amin
tind de vechi așe
zări de podgorie,

aici, în coasta de sud, .subcarpati
cii, poartă de trecere-n. sus,, către 
pădurile-n trepte, poartă de trece
re-n jos, 
jur ie i. 
văi, cu vii și grădini fructifere, cu 
case răzlețe cile o dală, printre co
paci. Satele Greceanca și Pietroa
sele, Sarînga, Dara, Izvorul Dulâe, ■ 
Monleoru, Merei și Lipia se înșiră 
frumos de-a lungul drumului de 
coastă al Buzăului.

Sarînga : toamnă bale un- vini 
dinspre munți, cu copacii, bate al
tul din cîmp, cu semințe. Miroa- | 
se-a frunză umedă și a păminturi 
brumate, a struguri în teascuri, i 
mustiți. Culesul aici e o sărbătoa
re. E 1 un zgomot pe dealuri, de | 
mașini și căruțe, e un freamăt în 
vii, ca de pasăre. Opt sute de oa
meni culeg zilnic, de dimineața j 
pînă seara; gara Ulmeni e asaltată 
de tone de lăzi cu struguri, pleacă I 
de aici vagoane întregi încărcate 
cu aurul viilor, dulce. E o bogăție I 
de culori și o lumină-n podgorii, . 
pînă în simțuri. In mișcări,și pe

Aurul
dulce

chip, oamenii au ceva din plenitu
dinea aceasta a toamnei, culesul 
fiind pentru ei și un sentiment tot
odată, un bilanț în care cifrele sînt 
de fapt imagini și perspective.

O pasiune a președintelui coope
rativei de producție de aici, Eu- 
geniu Damian: fotografia. Zile 
iiotărîioare pentru destinul 1 și, 
fără îndoială, pentru- cea mai feri
cită mutafie în destinul colectiv al 

ncestei comune, zilele acestea au 
fost surprinse în obiectiv fotogra
fic. Albumul arată dealurile așa 
cum .erau ele acum cîjiva ani. a- 
ride, pietroase, cu, smocuri de. iar
bă pe creste, alunecoase în urma 
ploilor, ici-colo pline de‘ vegeta
ție, ca niște oaze în vîriuri lungi, 
pe serpeline, arată dealurile așa 
cum sînt ele astăzi. De ani și ani 
de zile se statornicise printre locu
itorii de aici o idee a lipsei de 
apă, a unei secete predestinate. 
Cîteva iinlîni, dintre care una, a- 
dîncă de peste optzeci de metri, și 
tot lipsită de apă, veneau să subli
nieze parcă ideea ca ‘ atare a se< 
cetei. A unei secete moștenite, îm
potriva căreia lupta nu .are, uneori, 
sorți de izbîndă. Oamenii., își .cre
aseră pe tema asta și cîntece 
populare. Unele din ele depășeau, 
totuși, zona realului, către vis,;fă- 
ciad plauzibilă o viitoare nouă în- 
!■ fișare a podgoriilor. Părnîntutile 
tiltiși fugeau, primăvara,'ca: argin- 
turile vii. Alunecau cu porni, și <.cu 
vii în hîrtoape. Trebuia luată -mun
ca de la început, de consolidare, a 
terenului, de alegere a soiurilor de 
vită, plantindu-le iar. . Trecea ast
fel timpul, perpetuînd fuga abrup
tă și cenușie a pământului. Se 
petrecea astfel o eroziune lentă în 
destin, 
rnîntul 
menii, 
aveau ----- ....
moștenită cu trudă, rămasă din 
tată în fiu ca o zestre. In ar
hivele sfatului popular pot ii în- 
tîlnite, nu fără o urmă de tristețe, 
nume în dreptul cărora veniturile 
scădeau an de an, pământul măci- 
nîndu-se în această fugă a .lui ne
întreruptă. Dincolo de aceste nu
me „proprietare" în arhivă, se'pe
trecea însă drama .îh destin. Corn 
slantin A.: Olaru. cu f un, petic • de 
curte și o casă în i Sarînga, cu o 
palrnă de pămîht cu vie. pe coasta

Apa era 
o iugă. De 

• aici, aspri 
sentimentul 

cu 
tiu ca

Șl PRODUCȚIA

I
n țara noastră chimia cunoaș
te un ritm înalt de creștere. 
S-au construit, numai în ulti
mii ani, numeroase unități noi 
de mare capacitate, utilate la 
nivelul tehnicii celei mai îna
intate, au fost dezvoltate și 
modernizate cele mai multe 
din unitățile existente. S-a 

de asemenea, cercetarea științi- 
Procesul acesta

dezvoltat, 
fică iîn domeniul chimiei, 
continuă. în viilor se prevede construirea 
a noi uzine de îngrășăminte cu azot și 
fosfor, fabrici ale fibre și fire, fabrici de 
mase plastice, unități pentru fabricarea de 
celuloză, liîrtie etc. Vorbind —• în Raportul 
prezentat la cel de al IX-lea Congres al 
P.C.R. —• despre „Direcțiile de dezvoltare 
a României socialiste în următorii cinci 
ani“, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea: 
„Variatele necesități ale economiei noastre 
în plină dezvoltare, resursele de materii 
prime existente fac să crească tot mai mult 
ponderea industriei chimice în totalul pro
ducției industriale. Producția chimică va 
crește pînă în 1970 de circa 2,3 ori, cu un 
spor mediu anual de 18,5 la sută...“..

Este limpede, așadar, că în următorii ani 
chimia — ca ramură de producție și ca 
știință — va solicita învățămîntului chimic 
un număr tot mai mare de cadre speciali
zate. Modernizarea mașinilor și aparatelor 
în industria chimică, modernizarea proce
selor tehnologice, sarcinile mari

Acad, prof

Convorbire cu

în prezent cercetării științifice —- funda
mentale și aplicative, impun învățămîntului 
chimic, îndeosebi celui superior, să -forme
ze specialiști cu o înaltă pregătire. Pornind 
de la această premisă, Ministerul Învăță
mîntului a instituit o comisie — alcătuită 
din cadre didactice de prestigiu și specia
liști din industrie — care să analizeze sta
diul atins de învățămîntul chimic superior 
și să facă propuneri pentru îmbunătățirea 
lui în viitor. De curînd, comisia instituită 
de Ministerul Învățămîntului — care a lu
crat sub președenția acad. prof. C. D. Nc- 
nițescu — și-a încheiat activitatea. Conclu
ziile sale, cuprinse într-un raport, au fost 
prezentate într-o consfătuire organizată de 
Ministerul învățămîntului, Ia care au par
ticipat reprezentanți ai Comitetului de Stat 
al Planificării, ai ministerelor de specialita
te și ai marilor uzine chimice, ai institutelor 
de cercetări, precum și un mare număr de 
cadre didactice din facultățile de chimie. 
Dorind să informăm cititorii ziarului asu
pra dezbateriloi care au avut loc cu prile-

In drum spre iacultata

TELEGRAMA A

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Roman 
Tovarășului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

în cartierul bucureștean 
Ghencea, va începe în curînd 
construirea unor noi întreprin
deri ale industriei ușoare — o 
fabrică de tricotaje-tip lînă 
și una de nasturi.

Fabrica de tricotaje va fi 
formată din trei clădiri, a că
ror arhitectonică modernă se 
va armoniza cu unitățile in
dustriale existente și cu noul 
ansamblu de locuințe Drumul 
Taberei, aflat in apropiere.

Fabrica de nasturi va avea 
o capacitate anuală de pro
ducție de 4 200 000 groși 
(604 800 000 bucăți).

9 Cursuri de calificare

pentru mineri

un mit, pă- 
aceea, oa- 

și pietrosi, 
unei munci

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Parti

dului . Comunist Bulgar, Prezidiului Adună
rii Populare, Consiliului de Miniștri al Re- 

’ publicii Populare Bulgaria, al întregului 
'jar și al nostru, personal, vă mul- 

.cordial pentru caldele salutări și urări 
tovărășești, pe care ni le-ați trimis cu ocazia 

‘ -a'21?a aniversări a revoluției socia- 
_ . Bulgaria.

, Folosim acest prilej pentru a vă încre- 
, i din nou că poporul bulgar acordă o 

iltă . apreciere relațiilor prietenești și prie
teniei sincere care leagă de veacuri cele 

re.ale noastre frățești și vecine, 
delegației. de partid și guvernamen-

A. I. ZÄINESCU

(Continuare în png. a- IlI-a)
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BUCUREȘTI
tale române în țara noastră a fost o nouă 
expresie strălucită a acestei prietenii. Repu
blica Populară Bulgaria va depune și în 
continuare eforturi 'pentru lărgirea colabo
rării politice, economice și culturale cu Re
publica Socialistă România, care corespunde 
intereselor fundamentale ale popoarelor bul
gar și român, pentru unitatea și coeziunea 
țărilor socialiste, pentru triumful socialismu
lui și comunismului.

Vă dorim dv. și poporului frate român 
noi și mai mari succese în desăvîrșirea con
strucției socialismului în țara dv.. în lupta 
pențru pace și colaborare în Balcani și în 
lumea întreagă.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 

Populare Bulgaria
GHEORGHI TRAIKOV

Președintele Prezidiului Adunării Populare - 
a Republicii Populare Bulgaria

jul acestei consfătuiri, asupra propunerilor 
care s-au făcut pentru îmbunătățirea învă- 
țămîntului chimic superior, am avut, după 
încheierea lucrărilor consfătuirii, o convor
bire cu acad. C. D. Nenițescu.

— Vă rugăm, tovarășe profesor, să vor
biți, în primul rînd, despre utilitatea acestei 
acțiuni inițiată de Ministerul lnvătămîntu- 
lui...

— Țin să arăt, de la bun început, că 
învățămîntul chimiei în țara noastră a rea
lizat progrese însemnate și ește așezat pe 
baze solide. în intervalul de 16 ani care 
s'-au scurs de la reforma învățământului s-a 
dobîndit o experiență foarte prețioasă. Ți- 
nînd seama de aceasta, ținînd seama de 
progresul continuu al științei și tehnologiei 
pe plan mondial și de dezvoltare uriașă a 
industriei chimice și a altor ramuri de pro
ducție din țara noastră, a apărut necesară 
o analiză a realizărilor de pînă acum, care 
să conducă la obținerea unor rezultate și 
mai frumoase, la o îmbunătățire substanți
ală a învățământului chimiei. Expunerea a- 
numitor propuneri și eventual chiar critici 
nu înseamnă nicidecum o negare a succe
sului de pînă acum al școlii noastre de 
chimie, ci exprimă numai dorința de. mai 
bine. Acesta este de altfel scopul pentru 
care Ministerul învățămîntului a inițiat o 
consultare a celor mai calificați specialiști 
ai chimiei românești. Este evident că școa
la trebuie să se adapteze nevoilor vieții, 
iar acestea se schimbă neîncetat. Școala 
trebuie să corespundă nevoilor vieții de 
astăzi; pe cît posibil ale vieții de mîine.

— In legătură cu actuala organizare 
învățămîntului chimic la ce concluzii 
ajuns comisia pe care ați prezidat-o ?

a
a

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

La exploatările Șuior și Bă- 
iuț, alți peste 100 dc munci
tori vor deveni artificieri, mi
neri, troliști sau mecanici ca
lificați pentru mașini de ex
tracție. Ei își însușesc meseria 
frecventînd noile cursuri de 
calificare, deschise luna aceas
ta. Asemenea lor, la exploată
rile Herja, Săsar, Baia Borșa 
și Uzina centrală de preparare 
a minereurilor-Baia Mare, pes
te 300 mineri urmează cursu
rile de calificare deschise luna 
trecută.

• 1260 apartamente

date in folosință>

TG. MUREȘ (de Ia cores
pondentul nostru) :

De la începutul anului, 
orașul Tg. Mureș și în alte o 
rașe și cartiere muncitorești 
din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară au fost terminate și 
date în folosință 37 de blocuri 
cu 1260 de apartamente.

Pe șantierul din strada Car- 
pați din Tg. Mureș — unul din 
cele mai mari șantiere de lu
cru din regiune — s-au dat 
în folosință 7 blocuri cu 9 e- 
taje și s-a trecut la pregăti
rea lucrărilor la unele blocuri 
cu 340 de apartamente. La bi- 
furcația străzilor Libertății și 
N. Bălcescu se află în lucru 
5 blocuri cu cîte 10 etaje.

M
ai bine de jumătate 
din producția Uzi
nei mecanice din 
Galați o formează 
agregatele și meca
nismele navale, ne
cesare marelui șan- 
tieț vecin, unde se 
construiesc nave 
fluviale și maritime. Această 
cooperare presupune, înainte de 

toate, livrarea fiecărui produs al 
uzinei către șantierul naval la 
termenul stabilit și de cea mai 
bună calitate.

— O întârziere cît de mică la 
noi ar, provoca alte întârzieri în 
activitatea constructorilor de na
ve. Iată de ce, eforturile întregu
lui colecții} al uzinei sînt îndrep
tate către respectarea cu strictețe 
a termenelor de execuție și livra
re a fiecărui produs și, direct le
gat de aceasta, a . grijii pentru 
calitatea produselor, ne spunea 
tovarășul Mifiail Voncilă, secreta
rul comitetului U.T.C. pe uzină.

Mulțumirile transmise dc șanti
erul naval către colectivul uzinei 
mecanice arată roadele acestor 
eforturi. De altfel, a intrat în 
tradiția acestui colectiv preocu
parea pentru găsirea celor mai 
bune soluții în vederea depășirii 
angajamentelor luate în întrece
rea socialistă. Rezultatele obținu
te lună de lună, de fiecare colec
tiv, de fiecare secție în parte, 
vorbesc de la sine despre ritmul 
întrecerii, despre posibilitățile și 
năzuințele fiecărei secții de a o- 
cupa locul de fruntaș pe uzină. 
Turnătoria are o medie lunarii 
în depășirea angajamentelor de 
6 la sută; secția forje — 5 la 
sută, mecanică — 6 la sută, con- 
st'ructii — 4 la sută și sculerie- 
tratamente 7 la sută. Pînă acum, 
șansele cele mai mari le, are — 
după cum se vede — secția scu- 
lerie-tratamente, cu o medie lu-

nară a depășirii angajamentelor 
de 7 la sută.

lnmănunchiate, după 8 luni 
de muncă din acest an, toate a- 
ceste succese apar pe panoul în
trecerii socialiste în cifre grăi
toare : 1 030 000 lei peste plan 
la producția globală (angaja
ment anual 1 450 000 lei); 
2 600 000 lei peste plan la pro
ducția marfă (angajament anual 
2 700 000 lei) ; 2,6 la sută la creș
terea productivității muncii față 
de 2,4 la sută cît prevedea anga
jamentul anual; 407 000 lei eco
nomii la prețul de cost; 411000 
beneficii peste plan.

Comparînd rezultatele obținute 
pînă acum cu angajamentele a- 
nuale, constatăm că acestea, du
pă numai 8 luni, sînt îndeplini
te în proporție de circa 80 la 
sută. Aceasta înseamnă că pînă 
la 31 decembrie a.c., angajamen
tele anuale vor fi. nu numai în
deplinite dar și depășite.

Cum s-a realizat o asemenea 
cadență constantă și totuși ascen
dentă în depășirea angajamente
lor lună de lună P In loc de 
răspuns la această întrebare 
ne-au fost prezentate cîteva as
pecte din activitatea colectivului 
uzinei. Punct cu punct și la ter
menele fixate au fost realizate 
prevederile planului de măsuri 
tehnico-organizatorice. S-n pornit 
de la reorganizarea fluxului teh
nologic atît la agregatele navale 
cît și la aparatele de legare va
goane ceea ce, a dus la reduce
rea timpului de execuție la capa-, 
cele metalice pentru șlepuri ji 
unele repere ale aparatelor de
legare cu 50 la sută. Dacă anul 
trecut capacele metalice se du
ceau la șantierul naval pentru

MIHAIL DUMITRESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Pe schele petroliere. Uzinele 1 Mai Ploiești

w loc de autocritică... autoaplauze

A
început stagiunea de 
toamnă și pentru 
artiștii amatori. 
Mulți dintre cei care 
urcă din nou pe 
scenă, aplaudați de 
spectatori, sînt ab
solvenți sau elevi ai 
școlilor populare 

artă. Această școală, menită 
cultive talente, să contribuie la 
ducația estetică a tinerilor, 
dezvolte cunoștințe despre artă 
este principalul instrument de 
pregătire artistică de specialitate 
a instructorilor . si interpreților 
formațiilor de amatori.

La datele oferite de analiza ac
tivității școlare de artă, ținută re
cent la Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, adăugăm consta
tările noastre în urma unui raid 
întreprins în ultimele zile la Școa
la populară de artă din Craiova.

Cele mai ușoare 
examene

de 
să
e-
să.

Ca în orice scoală si la școala 
pòflVlafil de artă se dau examene

de admitere. . Un examen nu-i 
niciodată ușor, mai ales cînd la 
cunoștințele de cultură generală 
trebuie adăugate calități și apti
tudini speciale. De aceea în fi
șele de examinare se pot vedea, 
alături de note, observații ca: 
„fără simț ritmic", „fără voce“ 
„fără ureche muzicală“, „fără ta
lent“.

Probă, eliminatorie ? Da, și nu. 
La Craiova candidații caracteri
zați astfel au devenit în chip mi
raculos elevii școlii.

In fond examenul de admi
tere devine formal atunci cînd 
numărul de locuri este mai mare 
decît numărul candidaților. Cei 
o sută de tineri înscriși la exa
men au fost admiși.

Despre o lipsă de tineri talen- 
tați șl pasionali de artă nu poate 
fi vorba: în Craiova numărul mic 
de candidați se datorează altor 
cauze. Școala nu este suficient de 
popularizată, iar pe de altă parte 
n-a reușit să se impună, să-și cre- 

. eze prestigiu, o carte de vizită 
care s-o recomande.

Dar chiar așa stând lucrurile să

vedem ce se întîmplă cu elevii 
admiși în această scoală.

Cit se cheltuiește 
cu un absolvent?

...Ora de teorie șl solfegii. Aș
teptăm 30 de minute venirea pro
fesoarei. Pentru azi recapitulare 
(de o lună se recapitulează ma
teria dc anul trecut). Nu există 
plan de lecție, nu există plan tri
mestrial. Nu se știe exact cine 
frecventează și cine nu cursurile, 
deoarece se așteaptă ..cataloage 
speciale".

Remarca profesoarei „văd azi 
elemente noi" se referea la patru 
eleve din anul... doi. Se pare deci 
că prezenta întimplătoare la o- 
rele- de teorie (unde frecventa, a- 
junge abia la 20 la sută) este 
suficientă pentru a promova clasa. 
Iată o explicație pentru gradul 
de cunoștințe teoretice al celor 
patru nou venite (nu cunoșteau 
nici notele gamei) si a altor 
cursantă. De altfel la 15 septem
brie (data începerii noului an

școlar) din 609 elevi „promovați" 
se reînscriseseră doar 84.

Indulgența excesivă a unor 
fesori nu reușește totuși să 
vingă. Absolvenții dintr-o 
moție pot fi numărați 
degete. La cursul de mandolină 
din 12 elevi a absolvit unul. Pen
tru pregătirea acestui . unic man- 
dolinist statul a plătit trei ani de 
zile salariul profesorului. La in
strumente de suflat au absolvit 
doi elevi, clasele de regie brigăzi, 
pian, vioară, teatru de păpuși au 
dat cîte patru absolvenți în anul 
școlar 1964—1965. Un calcul sim
plu (adunînd suma de 80 000 alo
cată într-un an pentru cheltuieli 
gospodărești cu 22 000 lei salariile 
lunare ale corpului profesoral) 
demonstrează 
un absolvent.

Dar ce se 
venții școlii ? 
nu urmărește evoluția lot. apor
tul pe care ar putea să-l dea miș
cării artistice de amatori.

pro- 
con- 
vro-

T>e

cit se c.heltuie cu

întîmplă cu nbsol- 
Nu se știe. Nimeni

VIORICA GRIGORESCU
(Continuare în pap. a Il-a)



Constelafie

O poartă a luminii ești tu, țară, 
cînd sînt citați poeții în congrese 
și legile-s poeme-nflăcărate, 
de toate inimile înțelese, 
un adevăr rostit de mii de guri, 
luînd chipuri de baladă, ce rămîn, 
o constelație cu centrul dens 
ce e Partidul Comunist Român.

O poartă a luminii ești tu, țară, 
eu arcuri de triumf monumentale, 
prin care trec, sărbătorite-n muncă 
mereu înnobila tele metale 
și mari grămezi de grîu curat, 
clepsidre mișcătoare pe pămînt, 
ce ne măsoară timpul de belșug 
într-o bătaie ritmică de gînd.

O poartă a luminii ești tu, țară, 
cariatide sîntem, neclintite, 
și vii, acestei porți adăugate, 
și fericiți de-a fi cariatide, 
cu trup ușor și drept, și luminos, 
pe umerii ce-au devenit bărbați 
doar de minunea aripilor lungi 
în dulce mîngîiere apăsați.

O poartă a luminii ești tu, țară 
în mers cu toată țara laolaltă, 
cu cît e bucuria ei mai vastă, 
cu-atît crescînd și tu tot mai înaltă, 
lăsînd să treacă-un cuplu-ndrăgostit, 
cum tot mai clar mi se arată-n ani, 
poveste cu-o Mărie și-un Ion, 
nimbați de-o seceră și ue-un ciocan.

O poartă a luminii ești tu, țară 
pridvor brîncușian acestor zile, 
cu capătul pierdut spre zări, departe, 
din miezul cald al celei de pe urmă 
semințe ce pe cîmpuri a rodit 
și pînă Ia barajul ce-1 zidim 
pe-un lat al Dunării de răsărit.

Șantier
A

O poartă a luminii ești tu, țară, 
și te răsfîngi mereu, te multiplici, 
cum iei un chip acuma, bunăoară, 
și-neepi să te întrezărești, aici, 
schițată-n șantier mai mult de linii, 
schimbînd cu-ncetul Porțile de Fier, 
cum știi doar tu, în porți ale luminii, 
cu fața îndreptate către cer.

Curg toate rîurile țării noastre, 
înfiripate-n creiere de munți, 
de dorul mare-al Dunării albastre 
atrase pe lunecătoare punți, 
și ea e împlinirea lor finală, 
intrarea într-un timp mult mai deplin, 
în care trupurile lor se spală 
și capătă proporții de destin.

Cîntînd alunecă mereu la vale, 
se-adună tot mai vaste, se-mpletesc, 
lăsînd înfipte-n țărmi hidrocentrale, 
din ce în ce mai mari, cum e firesc, 
Bicazul, Argeșul, și peste toate, 
acord final căzînd maiestuos, 
cu sunetele în beton turnate, 
barajul de pe Dunăre în jos.

E-o împlinire-a țării, fericită, 
și un simbol al ei, nemuritor, 
o piramidă altfel consfințită, 
născîndu-se din miezul altui dor, 
în sine întunericul, stihia 
zidindu-le-n vecie, temerar, 
afară fulgerîndu-le tăria, 
ce poate fi lumină-n ele doar.

Și toate rîurile țării cîntă 
și-n strune-nfiorate se prefac, 
și mai puternic vin și se împlîntă, 
vibrînd de forța-ntregului meu veac, 
și să se-ncarce-adînc de tensiune 
din inima de mîini ce-a și-nceput 
Ia Porțile de Fier să se adune 
cu trăinicia unui vis știut.

Vo/Z rîuri...
Voi, rîuri, înțelepte și bătrine, 
de mii de ani necontenit curgînd 
și oglindind păduri de brazi și grîne, 
și cer și ploi, și soare și pămînt, 
o grea istorie mustind de sînge, 
vă recunoașteți toate, ne-ncetat, 
în chipul Dunării ce vă răsfrînge 
cu glas mai mare și mai legănat.

Voi duceți umbra doar a unor locuri, 
dar Dunărea cuprinde-n ea întreg 
acest pămînt renăseător din focuri 
pe malurile ei în semicerc 
și-ntors acum cu forță înmiită 
și chip de om pe țărmul lui natal, 
nălțînd la demnitatea cuvenită 
vigoarea strînsă-n cel din urmă val.

Tu, timp venind la vale cu păstorii 
și strigăte de mioriță-n glas,

POEM

de Grigore Hagiu

și laolaltă oglindit cu norii 
și turmele de oi mergînd Ia pas, 
cîntat de unda Dunării, domoală, 
nu le-ai pierdut în adîncimi de fel, 
cu apa urci o treaptă în spirală, 
te luminezi în piatră și oțel.

Tu, Dunăre, cu țara oglindită, 
ne sprijinim pe dunga ta, sonor, 
te facem temelie neclintită 
și punct de sprijin pentr-un 

mare zbor, 
și îți redăm puterea ta deplină, 
cum altfel nu ai fi putut să fii, 
și-ntreagă te prefacem în lumină, 
într-o legendă nouă să învii.

Dunărea albastră
Tu, Dunăre, numită-n cînt albastră 
în miez de continent european, 
vei fi cu mult mai pură-n țara 
noastră, 
pe țărmul tău de-aici, răsăritean, 
în fulgerul electric concentrată, 
arzînd aproape alb-incandescent, 
culoare cu puterea-ngemănată, 
bătaie iute-a unui timp prezent.

Foșnirea ta va tresălta pe fire, 
un drum al liniilor mari în sus, 
un drum în sine însuși strîns subțire, 
la baza lucrurilor toate pus, 
în adîncimi intrat, suit în spații, 
mereu neobosit, reliefat, 
în țara ce-mpreună lin Carpații 
cu șesul neted și nemăsurat.

Te ridicăm din vechea inerție 
și farmecului tău îi dăm un sens 
născocitor de flacără mai vie, 
de vuiet mult mai stăpînit și dens, 
cum sîntem învățați să dăm în lume 
un sens oricărui lucru, comunist, 
cum țării i-am adăugat un nume 
slăvind prezentul nostru socialist.

Vei merge-n chip de flacără-n uzină, 
topind metale, înflorind metal, 
și sunete vei face din lumină 
și-oglinzi pentru priveliște din val, 
te vei afla întotdeauna unde 
se caută, se află și se vrea, 
doar noi știind bătăile profunde 
mocnind de dor în adîncimea ta.

Vei fi, cu tot ce e mai bun în tine, 
mai frămîntat și mai neliniștit, 
potir al dăruirilor de sine, 
destin umanizat necontenit, 
trudind și împăcată-n truda plină, 
precum trudește și e împăcat 
tot ce în veci în lume e lumină 
deși să aibă liniște nu-i dat.

Laudă meșterilor
Voi. meșteri ce împodobirăți malul 
cu-al vocilor și-ai muncii voastre zvo” 
să se transforme în lumină valul 
ce-1 veți zidi cu Dunărea-n beton, 
vouă în primul rînd vi se cuvine 
o laudă și-un cîntec ce se vor, 
cu-nvolburarea rimelor din mine, 
demult înmănuncheate într-un cor.

Voi, care știți trăi-n baraca scundă 
și-n soarele amiezelor, torid, 
noaptea privind nostalgic 
cum se-afundă, 
cu umbre de unelte, lîngă dig, 
o lună ce v-aduce vești de-acasă, 
vouă vi se cuvine-n primul rînd 
această laudă impetuoasă 
și cîntecul acesta smuls din gînd.

De unde știți ? de cînd ? o meserie 
ce-i geamănă cu-a noastră, de poeți, 
născînd din gol aproape, însă vie, 
lumina strînsă-n tainice peceți, 
și ceea ce era o umbră pală, 
o pui să miște inime și roți, 
dîndu-i întreaga forță la iveală 
și bun comun făcînd-o pentru toți.

Aveți în mîini și suflet, vă-nvățară 
tot harul poate-acei străvechi părinți, 
cei mai bătrîni meșteșugari de țară, 
sculptînd în lemn cu degete fierbinți 
și încheindu-1 fără cuie-n roată, 
pe firul apelor din munți căzut 

să se învîrtă-agale, legănată, 
grăunțele zdrobindu-le tăcut.

Vă trageți vița însă mai cu seamă 
din cel mai mare între meșteri mari, 
zidind la temelie fără teamă 
și-ncrîncenarea vechilor zidari, 
doar vuietul de ape în mișcare, 
eliberînd lumina fără de sfîrșit, 
voi, viță de Manole noi, prin care 
suim spre împlinirea altui mit.

închinare poetului
Cînd totul este sau va fi lumină, 
roteș-te-te și tu, tu sînge-al meu, 
mai tare-n furtunoasa ta turbină, 
amestecîndu-ți undele mereu, 
mai ai de spus atîtea despre țară, 
rămîhe o priveliște, un dor, 
un chip ce încă nu se înfioară, 
un gînd ce tot n-a devenit sonor.

Mai sînt atîtea visuri neștiute, 
mai sînt în tine-atîtea Porți de Fier 
ce-adînc se vor și-n toate cunoscute 
cum stau și te arată și te cer. 
e o lumină-ascunsă-n ele poate, 
încearcă-le din nou cu glas încet, 
cîndva, într-una o să se arate 
destinul tău de cîntăreț-poet.

Ia pildă de la țară, de la oameni, 
în porțile luminii și tu ești, 
croit cu-aceste timpuri să te-asameni 
și în viitoarea lor să te-mplinești, 
cum totul se-mplinește-n orice clipă 
și fără greș, precis, necontenit, 
bătînd fără-ncetare din aripă, 
înscris în sborul marelui partid.

Și dacă versu-ntîrzie să vină, 
gîndește-te că nu le e ușor 
nici oamenilor ce vor da lumină 
pe țărmul Dunării, în viitor, 
gîndește-te ce ore nedormite 
și cîte chinuri fără precedent 
vor zace laolaltă și-mpietrite 
în briul alb și mare de ciment.

Dar poate fi mai mare bucurie 
decît secunda ce va bate-atunci, 
cînd pînă-n depărtări, din temelie 
va izbucni lumina-ntregii munci 
și-un sentiment mai pur și mai 

înalt există 
decît întreg, și pînă în adînc, să fii 
părtaș în România Socialistă 
la strălucirea ei, în orice zi.

t
Din noul pedaOfiri orașului

Sragvr,

LAMUZEUL
POȘTA 

REDACȚIEI
Cititorilor care s-au adresat ziarului nostru pentru elu- S 

cidarea unor probleme, Ie răspunde în numărul de astăzi $ 

tovarășul VICTOR I. POPESCU, procuror la Procuratura ț 
Generală a Republicii Socialiste România. li

Noua centrala telefonică automată
în Capitală se va construi în cu

rând o nouă centrală telefonică au
tomată și un oficiu poștal a căror 
clădire ya fi amplasată pe Calea Do
robanți, în fața Liceului „I. L. Cara- 
giale“.

Avînd o capacitate de 8 000 de li
nii, noua centrală telefonică auto
mată va prelua din alte centrale, 
care în prezent sînt aglomerate, un

număr important de abonați. Darea 
în exploatare a acestei unități va 
crea posibilitatea instalării unor noi 
posturi telefonice, a scurtării timpu
lui de așteptare pentru venirea to
nului și formarea numărului de 
apel, va contribui la o audiție mai 
bună și la asigurarea unor condiții 
optime de întreținere a rețelei.

(Agerpres)

In Ioc de autocritică 
autoaplauze

• ••

Ionescu V. Constantin — 
București.

Pentru a se preveni unele 
accidente de circulație, decre
tul 832/1962 prevede o serie de 
reguli, printre care și interzi
cerea conducerii pe drumuri 
publice a unui vehicul cu 
tracțiune mecanică de către o 
persoană care nu posedă car
net de conducere corespunză
tor tipului de vehicul condus 
și autorizație de circulație 
proprie. Nerespectarea acestor 
reguli se sancționează penal. 
Articolul 108 din instrucțiuni
le de aplicare a decretului 832/ 
1962 aprobate prin HCM 1107/ 
1962, prevede de asemenea, că 
posesorii de carnete de condu
cere amatori gradele I și II nu 
au dreptul să conducă autotu
rismele care aparțin unităților 
socialiste.

Lucrătorii de stat cărora 
li s-au pus la dispoziție, pentru 
folosință, autoturisme ale orga
nizațiilor socialiste și conducă
tori auto, n-au dreptul să con
ducă personal aceste autoturis
me și nici nu pot da dispozi- 
țiuni sa fie încredințate pentru 
a fi conduse (în afara condu
cătorilor auto) de alte persoa
ne, chiar dacă acestea posedă 
carnete de conducere auto.

Bena Ioan, zugrav — Uzina 
Mecanică Cugir, Dumitru Po- 
pescu — stația C.F.R. Bogda
na, Pavel Gheorghe — Bîr- 
lad.

Codul Muncii, art. 133, pre
vede că vechimea în cîmpul 
muncii se consideră neîntre
ruptă și pe timp cît angajatul 
satisface obligațiile militare.

După satisfacerea stagiului 
militar, cei reîncadrați la lu
cru în termen de 90 de zile de

la data lăsării la vatră, vor 
primi în anul respectiv, în 
orice lună, concediul de odihnă 
prevăzut pentru funcția pe care 
0 ocupă, a cărui durată va fi 
proporțională cu intervalul de 
timp cuprins între data reîn
cadrării și sfîrșitul anului ca
lendaristic în curs.

întreprinderea nu este obli
gată să reîncadreze pe un an
gajat la aceeași categorie de 
salarizare, dacă șeful secției, 
maistrul, comisia tehnică de 
încadrare și comitetul sindi
catului, constată că acesta nu 
poate executa gama de lucrări 
prevăzute pentru categoria de 
calificare respectivă.

In caz de nemulțumire, an
gajatul poate face contestație 
la directorul întreprinderii.

Ulcică Remus, lăcătuș I.I.S. 
Metalica Tg. Mureș.

Articolul 163 din Codul Mun
cii prevede că transferarea an
gajatului se poate face la ce
rerea acestuia, dar nu stabi
lește în această privință nici o 
obligație pentru cel ce anga
jează.

In cazul în care cererea dv. 
de transfer pentru a putea ur
ma cursurile serale ale școlii 
tehnice de maiștri din Luduș 
nu este acceptată de conduce
rea unității, puteți cere desfa
cerea contractului de muncă în 
temeiul art. 19 din Codul 
Muncii, cu un preaviz de 12 
zile.

Precizăm însă că atunci 
cînd angajatul a fost școlari
zat pe seama întreprinderii 
respective și nu a lucrat în ca
drul acesteia 3 ani de la în
cadrare, el este obligat să res
tituie cheltuielile pe care le-a 
suportat unitatea cu pregăti
rea sa.

Haidu Kalman, muncitor — 
Fabrica de geamuri-Mediaș.

Conform Codului Muncii art. 
95, conducerea fabricii este o- 
bligată să ia măsuri pentru 
distribuirea antidoturilor pen
tru angajații care lucrează în 
munci ce pot dăuna sănătății. 
Directorul întreprinderii poate 
însă să sisteze dreptul pe care-1 
au unii angajați de a primi 
antidoturi, pe măsura îmbună
tățirii condițiilor de muncă și 
a proceselor tehnologice, care 
duc Ia înlăturarea factorilor 
dăunători.

Aceste măsuri sînt supuse 
spre analiză comisiilor pentru 
soluționarea litigiilor de mun
că și prin urmare, angajatul 
care se consideră nedreptățit 
se poate adresa acestor organe S 
jurisdicționale. H

Regizorul (Sonstantin Anatol a pus in scenă, la Teatrul de Stat din Timișoara, 
piesa lui Paul Everac „Simple coinci denie", prezentată zilele acestea în pre
mieră pe fără. Iată o seend din spectacol în interpretarea tinerilor actori Dora 

Gherteș și Ovidiu Moldovan.

(Urmare din pag. I)

O anchetă efectuată în 
trei mari unități industriale 
din oraș a dus la consta
tarea că doar cinci foști 
elevi ai școlii populare de 
artă activează în formalii 

i artistice. Evident, această 
stare de lucruri îndepăr
tează școala de la sarcinile, 
de la scopul pentru care a 
fost creată.

Prestigiul 
profesorului

Asigurarea unui caracter 
cît mai atractiv procesului 
de învățămînt, depinde în 
cea mai mare parte de 
competenta, pasiunea, ta
lentul pedagogic al profe
sorului pentru cultivarea și 
valorificarea aptitudinilor 
artistice ale elevilor, în ca
drul practicii artistice.

La Craiova sînt menți
nute în școală cadre didac
tice necorespunzătoare (la 
secția de muzică profesorii 
nu au nici studiile cerute de 

i specialitate și nici măcar de 
! cultură generală) în timp ce 

în instituțiile profesioniste 
| există artiști de valoare, 

profesori de prestigiu, buni 
l pedagogi. Uneori profesori 

competenți aflați în școală 
' nu sînt folosiți pe măsura 

posibilităților lor. Astfel 
sînt fărîmițate clasele (la 
actorie din două s-au făcut 
șase) „pentru a li se crea 
și altora posturi în sche
mă“.
Profesori de prestigiu (di

rijorul Victor Golescu, Ovi- 
diu Gheorghiu) au fost ne- 
voiți să renunțe la orele de 
la școală întrucît nefiind de 
acord cu ambițioasa ho- 
tărîre a conducerii de a se 
monta opereta „Văduva

veselă“, au avut cte tntîm- 
pinat tot felul de admone
stări. (De altfel după doi 
ani de tracasare a elevilor 
cu repetiții — opereta se 
prezenta ca repertoriu de 
studiu — au avut loc 4—5 
spectacole care nici pe 
departe n-au adus faima 
școlii și nici chiar a primu
lui solist, directorul Ion 
Hagiescu. In schimb, în ri
nul trecut ambițiile au fost 
mai moderate : un specta
col de estradă pregătit 
timp de un an de zile de 
doi profesori de actorie).

Transformîndu-se orele 
de curs în ore de repetiție, 
calitatea procesului de în
vățămînt a fost diminuată. 
Este în afara oricărei în
doieli că minusurile exi
stente tși au rădăcina în 
optica cu care conducerea 
școlii privește misiunea sa. 
Nu se poate confunda arta 
amatoare, prețuită și iubită 
de mii de oameni, cu dile
tantismul promovat cu se
ninătate de școală în pro
ducțiile ei.

Este, desigur, greu să con
duci o asemenea instituție 
de artă atunci cînd nu-ți 
asiguri colaborarea unor 
specialiști, profesori, peda
gogi talentați nici măcar în 
calitate de consultanți. 
Aici este vorba, în mod 
evident, de lipsa de răs
pundere pentru îndeplini
rea sarcinii încredințate.

In sfîrșit, lată o 
măsură

„Am fost criticați, tova
răși (cu aceste cuvinte, di
rectorul școlii a început 
primul consiliu pedagogic 
după ședința de analiză 
notată mai sus). N-am cre
zut că după 10 ani de ac-

tivitate se poate întîmpla 
si așa ceva. Dar nu dezar
mați. Noi ne cunoaștem 
bine succesele...“ Și au în
ceput cu autoaplduzele. 
Prima măsură : întocmirea 
unui memoriu. La insisten
ța conducerii școlii, cîțiva 
profesori au așternut pe 
hîrtie în termeni elogioși 
declarații despre stilul de 
muncă al directorului. S-au 
extras din caiete de im
presii, laude, s-au strîns 
copii de pe delegațiile pro
fesorilor trimiși sil recruteze 
elevi etc. etc. Va fi un me
moriu bogat în laude, dar 
este clar că nici un me
moriu de acest fel nu va 
putea da școlii prestigiul 
pe care aceasta trebuia să-l 
aibe printr-o aotivitate se
rioasă.

Există condiții și posibi
lități pentru o bună pregă
tire a tuturor elevilor și nu 
numai a cîtorva (din care 
conducerea școlii s-a obiș
nuit să-și facă merite chiar 
dacă aceștia au absolvit 
școala cu ani și ani în 
urmă). Exigențele actuale 
care se impun în mișcarea 
de amatori reclamă școlilor 
populare un program de 
studiu judicios întocmit 
prin munca stăruitoare a 
unor profesori competenți. 
Scopul: absolvenți valoroși 
atît ca interpreți cît și ca 
instructori. Colaborării din
tre școala populară de artă 
și casa regională a creației 
populare — ambele che
mate să se ocupe de con
tinua ridicare a nivelului 
calitativ al mișcării artistice 
de amatori — trebuie să i 
se adauge sprijinul consi
liului sindical local, al co
mitetelor U.T.C. regional 
și orășenesc.

SATULUI
După casa de la Zăpodeni. fai

moasă prin stilul arhitectonic ar
haic, Muzeul Satului s-a îmbogățit 
cu o nouă achiziție : gospodăria 
complexă din satul Chereluș, raio
nul Ineu, regiunea Crișana. Locuin
ța are aproape 200 de ani, datînd de 
la finele secolului al XVIII-lea Și 
este construită din lemn de gorun, 
după o tehnică străveche de arhi
tectură, care îi și dă o notă aus
teră. Cele două încăperi ale ca
sei despărțite printr-o tindă în 
care se află un ingenios sistem, da 
încălzire, au în față o prispă des
chisă, cu toată fațada (cusărăul) 
sprijinită pe stîlpi în patru muchii, 
frumos stilizați, în bucle. Este tuta 
din cele mai vechi tipuri de case 
din zona de cîmpie. Demontarea, 
și montarea ei in perimetrul de 
conservare muzeistică a reclamat 
priceperea bătrînilor meșteri dul
gheri din sat, cunoscători ai stră
vechii tehnici de construcție.

însuși satul Chereluș, din punct 
de vedere istoric șl etnografie, pre
zintă un interes deosebit pentru 
cercetători. Circulă ipoteza că a- 
șezarea campestră are descenden
tă directă din familiile vechilor 
coloniști romani rămași în nordul 
Dunării chiar după retragerea lui 
Aurelian. O simplă observație 
lingvistică ne duce de altfe.l la 
concluzia că etimonul cuvîntului 
„Chereluș“, cu inițiala palatalizată, 
făcînd abstracție de sufix, este 
Ceres — zeița patroană a agricul
turii — și acum ocupația de bază 
a locuitorilor din sat. In afară de 
aceasta o bună parte din familiile 
satului poartă numele de Herlo. și 
Radița, cuvinte care au o vizibilă 
origină latină.

în plus, cîteva săpături efectuate 
recent în vatra satului da către 
muzeografii din Arad au scos la 
iveală monede de schimb datate 
aproximativ din secolul III — II 
î.e.n.

ION MARCOVICI

FABRICA DE
Un canadian care 

la naștere în 1884 era 
trecut în acte Michael 
Sinnet, a devenit ce
lebru în 1915 sub nu
mele de Mack Sennet, 
legîndu-și pentru eter
nitate numele de cea 
mai veselă epocă a ci
nematografului. (Ceea 
ce nu l-a scutit însă 
de o moarte anonimă 
în urmă cu patru ani, 
trăind două decenii 
atît de sărac incit 
pentru a putea veni 
la unul din festivalu
rile Cannes la care fu
sese invitat, a trebuit 
să se facă colectă pu
blică pentru a i se 
plăti biletul de avion). 
Biografia sa numără 
multe elemente comu
ne cu a celorlalți ci
neaști americani din 
epoca marelui mut. 
Actor de turnee, dan
sator, acrobat, Sennet 
visa să fie clntăreț. 
Goana după o profe

sie cu un salariu mai 
stabil l-a trimis în 
studioul lui Griffith. 
care îl angajează ca 
om bun la toate. Cîți
va ani nu se remarcă 
decît prin zelul pe ca
re îl depunea în în
deplinirea modestelor 
sale obligații de figu
rant sau ajutor la tot 
ce poate fi profesie le
gată de film. Era. deo
sebit de perseverent 
în studierea micilor 
roluri pe care le pri
mea. (De obicei poli
țist idiot sau unchiul 
francez bogat și măr
ginit). Avea o mare 
admirație pentru Max 
Linder pe care îl stu
dia și nu se sfia să-l 
imite. Mai mult ca si
gur că f ilmele de o bo
bină pe care le va cul
tiva mai tîrziu Sennet, 
cînd va ajunge reali
zator, datorează cîte 
ceva și maestrului său 
francez. Anul 1912 îl

consacră pe Sennet ca 
realizator, iar compa
nia Keystone devine 
prima stea pe firma
mentul Tisului cinema
tografic. Sennet, ca și 
maestrul său Griffith 
a fost mai înainte de 
toate un mare desco
peritor de talente. 
Roscoe Arbuckle (zis 
Fatty), șasiul Ben 
Turpin, Wallace Bery, 
Gloria Swanson, Bus
ter Keaton (zis Malek, 
zis omul cu figura 
împietrită“, inocentul 
Harry Langdon, Ha
rold Loyd și chiar 
contemporanul Bing 
Crosby, toți aceștia 
sînt descoperirile și 
lansările lui Sennet. 
Publicul nostru i-a re
văzut în anii aceștia 
grație filmelor de 
montaj ale lui Robert 
Youngson „Cînd co
media era rege“, „Vîr- 
sta de aur a come
diei“. „Zile de fior șt

RlS DE LA KEYSTONE
rîs". „30 de ani de 
veselie“, alături de al
te mari vedete ale co
mediei mute ca neui
tatele Carole Lom
bard și Mabel Nor
mand, Edgar Ken- 
nedy, inventivul Snub 
Polarson, Ford Șter- 
ling (omul cu harbi- 
șon) etc. In filmulețe- 
le lui Sennet esen
țialul era rîsul. Rîsul 
adesea fără o țintă 
prea precisă din co
mediile sale purta 
totuși a anumită doză 
protestatară. De cele 
mai multe ori ele ma
terializau dorința oa
menilor simpli de a se 
răfui cu oficialitățile 
burgheze, cu polițiș
tii, cu domnii înves- 
mîntați în redingote. 
Polițiștii erau făCUfi 
de două parale, dom
nii și doamnele bine 
îmbrăcați și hrăniți 
primeau în plină figu
ră clasicele tarte cu

frlșcă iar omul simplu 
din sală aplauda, par
că răcorindu-se că cei 
pe care îi ura își pri
meau răsplata răutății 
chiar și numai pe e- 
cranul de pînză.

Dorința de a stoar
ce rîsul din orice 
a canalizat eforturile 
celor de la Key- 
ștone (și ale lui 
Sennet în primul rînd) 
către căutarea unor 
modalități mereu noi, 
ceea ce a dus la o în
semnată îmbogățire a 
mijloacelor de a obți
ne rîsul, la o adevăra
tă culme a comicului

în imagini. In filmele 
lui Sennet se puteau 
întâlni atributele po
veștilor vesele în ima
gini din cotidienele e- 
pocii sau ale umorului 
anglo-saxon caracteri
zat prin cultivarea ab
surdului sau transfor
marea unor situații de 
natură tragică într-un 
comic paradoxal. Fan
tezia lui Sennet era 
inepuizabilă. în fil
mele sale totul era 
posibil. Automobilele 
circulau pe firele de 
telegraf, se strecurau 
printre camioane u- 
riașe ieșind dintre ele

turtite ca o foaie de 
hîrtie, dar totuși mer
gînd mai departe, ele. 
Ritmul acestor filme 
era de-a dreptul infer
nal căci Sennet era 
un maestru al monta
jului (învățase toate 
secretele de la Grif
fith). Urmăririle clasi
ce ale celor de la 
Keystone îi făceau pe 
bunicii noștri să-și 
piardă respirația. Rit
mul lor drăcesc în ca
re abundau cele mai 
neverosimile situații, 
constituie una din 
marile descoperiri ale 
lui Sennet,

Anii au trecut. Alte _ 
și alte nume au apa- ' 
rut în filmul ameri
can. Dar nimeni n-a 
reușit să-i egaleze pe 
maeștrii de la Keysto- 
ne. Se va replica că 
a fost totuși unul: 
Charlot. Dar. să nu se 
uite că și Chaplin a- 
parține într-un fel sau. 
altul epocii Keystone, 
studio la care a de
butat în 1914, sub 
privirile lui Sennet. 
Dar despre marele 
Charlie va fi vorba 
în numărul viitor.

ATANASIE TOMA
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de seamă
și alegeri U.T.C

in cadrul

fotbal
jumătate a lunii

cuvîntul) era permanent 
de listă" la deranjarea o- 

și, bineînțeles, Ia' lista 
certați cu învățătura. Rar, 
citarea lui in darea de

clasei

balcanice“

• •
Informații Aurul dulie

• Plecarea unei delegații 
de activiști ai P.C.R. in 
R. P. Polonă.

danarea la care a- 
sistam era — ca 
formă de organiza-

■ una obișnui- 
o adunare de 

de seamă și 
alegeri. Privită din 
spate, sala proiecta 
silustele ■ adoles

centine a citorva sute de băieți 
și fete, toți in uniforma albastră 
a liceenilor, panglicile albe 
din pletele fetelor incercuind 
in linii imaculate irunfi lumi
noase, senine. Utecișlii liceului 
„C. A. Rosettl" făceau, cu mi
gală, retrospectiva activității 
lor evidențiind două probleme 
esențiale pentru ei: învățătura 
și disciplina. Rezultatele, cum 
spunea darea de seamă, cum au 
spus și participanta la discuții 
— au fost și pină acum dintre 
cele bune. Amil trecut, din 206 
de membri ai organizației de 
tineret, 275 au obținut note de 
promovare, iar 
cazuri mai grave 
de abateri de la 
disciplină n-au 
fost. Șaizeci și 
șase dintre ele
vii care au ab
solvit anul tre
cut școala sînt 
astăzi student i. 
Echipele artisti
ce au cucerit 
locuri fruntașe 
in întrecerea'pe 
Capitala...

Nu s-au exclus, din discuții, 
nici lipsurile. Fiar, ceea ce im
presiona în mod deosebit în a- 
ceastă adunare obișnuită a fost 
un fapt care tace obiectul în
semnărilor de față și care a 
circumscris intr-o linie foarte 
evidentă întreaga dezbatere: 
dorința tuturor de a crea — 
prin toate mijloacele — un 
prestigiu de înaltă ținută cul- 
tural-științifică școlii lor. Liceul 
,.C. A. Rosettl", spre deosebire 
la alte școli medii, este dintre 
cele create in ultimii ani, n-are 
tradiția școlii „Nicolae Bălces- 
cu", a liceelor „Matei Basarab" 
scut „Gh. $incai". Pentru noile 
școli tradiția trebuie creată și 
asta se poate face numai prin 
strădania, serie cu serie, a tu
turor generațiilor de elevi, uni
te, de-a lungul anilor, intr-o 
solidaritate a studiului sirguin- 
cios, a dorinței de a se forma 
ca oameni cu multilaterale cu
noștințe. Poale de aceea era și 
impresionant să auzi că in mul
te clase, la această școală orga
nizația U.T.C., îndeaproape în
drumată de conducerea școlii, 
a luat încă din anii trecuii ini
țiativa creării . unor „obiceiuri 
ale claselor", tn ce constau ele? 
„La noi In clasă spunea eleva 
Sava Petra, obiceiul este să nit 
admitem indisciplina. Glumim, 
rldem, ne distrăm tn timpul

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala, plecînd la Varșovia, 
o delegație de aetiviști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Galați al P.C.R., care la 
invitația P.M.U.P. va face un 
schimb de experiență în R. P. 
Polonă.

La plecare, delegația a fost 
salutată de tovarășul Mihai 
Dalea, de membri ai C.C. al 
P.C.R;, de activiști de partid.

A fost de față Wieslaw So- 
bierajski, ambasadorul R. P. 
Polone la București.

• Sosirea ambasadorului
Republicii Tunisia în 
Republica Socialistă Ro
mânia.

liber, dar la Ore siritem elevi". 
S-ar părea că e un mărunțiș ? 
De fel ! Intr-o atmosferă serioa
să, de fntolerare ă chiulului, 
clasa are o singură atenție: lec
ția.

Că lucrurile stau așa îl do
vedește același exemplu: la un 
moment țtrecerea dintr-a 8-a 
in a 9-a) a prilejuit aducerea 
In clasa cu obiceiul seriozității 
iormat, a unui număr de alti 
elevi. Disciplinații și Indisci
plinata au intrat în conflict, se 
creaseră inițial două tabere, cei 
din urmă pledind pentru „obi
ceiul" de a... privi mai ușor în
vățătura. Un elev, U. (nu-'i dăm 
numele, la cererea celor ce au 
luat
„cap 
relor 
celor 
iată,
seamă (retrospectivă) li s-a pă
rut la mulți chiar „o greșeală", 

lucru spus în 
adunare : obi
ceiul seriozității 
studiului a făcut 
din H. unul din
tre elevii buni. 
„Ți-e și jenă 
să-l mai amin
tești că s-a pur
tat altfel", spu
nea cineva.

Sigur, In lupta 
solidară pentru 
a crea propriei 
școli un presti

giu care să-ți dea (ie în
suți mindria de a spune: sînt 
elev la liceul „C. A. Rosetti" ! 
— disciplina este doar punctul 
de pornire. Baza o constituie 
dorința de a deveni om cult, 
de a nu vina „o notă plăpîndă" 
(expresia elevei Cucu Teodora), 
ci de a lucra sîrguincios — cu 
cartea, cu aparatele de labora
tor, de a fi mereu cu ochii des
chiși spre ienomenul construc
tiv și cultural al țării.

A impresionat în adunare — 
și in asta se găsește, cred, ex
plicația principală a dorinței 
comune de a spori prestigiul 
școlii prin propriile rezultate 
in Învățătură — colaborarea 
conducerii liceului cu organiza
ția U.T.C. Toți tovarășii diri- 
ginți au fost prezenți la dezba
tere. Unii au luat cuvîntul. Sala 
a aplaudat cu intimă apreciere 
cuvintele tovarășei directoare, 
Lucia Doina Tirea, care a spus 
că In întreaga sa activitate 
corpul profesoral pune accent 
pe dezvoltarea mindriei de a fi 
elev la acest liceu, mindria de 
a spori ei înșiși — prin activi
tatea din clasă, din cercurile 
științifice și artistice, de pe te
renurile de sport și, In același 
timp, prin întreaga lor compor
tare — prestigiul școlii.

EUGEN FLORESCU

:treprinderea de material didactic din Capitală. .Se verifică calitatea corpuri
lor geometrice lolosite in orele de matematică

La 15 octombrie, a sosit în 
Capitală Mahmoud Maamouri, 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Tu
nisia în Republica Socialistă 
România. La sosire, a fost sa
lutat de 
basador, 
lui din 
Externe.

Dionisie Ionescu, arri
di rectorul Protocolu- 
Ministerul Afacerilor

Scintela 
tineretului

Tn a doua 
octombrie echipele noastre de 
fotbal vor susține noi întîl- 
niri în cadrul celei de-a treia 
ediții a „Cupei balcanice“.

Echipa Rapid București, 
care joacă în seria I ală
turi de „Cerno More“ Varna, 
Besiktas Istanbul. și „17 No
iembrie“ Tirana, va întîlni la 
27 octombrie, la Istanbul, pe 
Besiktas. Farul Constanța, 
care joacă în seria a Il-a ală
turi . de Olimpiakos Pireu, 
Vardar Skoplje și Spartak 
Plovdiv va juca cu Olimpia
kos. Meciul va avea loc la 20 
octombrie

Returul 
mează să 
noiembrie 
pectiv Constanța.

. . I
* Astă-seară de la 

ora 18 sala sporturilor 
de la Floreasca va 
găzdui un interesant 
cuplaj pugilistic con
tând pentru campiona
tul republitan pe echi
pe. în prima întîlnire, 
Voința București va 
primi replica echipei 
Farul Constanța, după 
care va urma meciul 
Metalul București — 
C.S.O. Brăila.

la Pireu.
ambelor partide ur
se dispute în luna 
la București și res-

Zilele trecute s-a redeschis 
. Muzeul etnografic din Iași, 

completat cu noi exponate, in 
clișeu : Una din Încăperile 
muzeului care prezintă vizita
torilor o .veche ocupație mește

șugărească : țesutul

W

Ritmul întrecerii
(Urmare din pag. I)

probe, anul acesta au fost con
cepute si realizate In uzină bancuri 
de probă, reducîndu-se astfel 
timpul de manevrare a capacelor 
dintre uzină și șantierul naval. 
La acest produs, productivitatea 
muncii ji calitatea lucrărilor au 
crescut si prin realizarea unor 
dispozitive speciale de manevrare 
a acestor piese mari, ajutîndu-se 
foarte mult îndeosebi sudorii în 
îmbunătățirea calității muncii 
lor.

Secțiile uzinei au fost dotate, 
în funcfie de necesități, cu noi 
utilaje și mașini de mare prnduc-

tivitate. Operativ, organizația 
U.T.C. a recomandat pe cei 
mai buni tineri care să urmeze 
cursurile de ridicare a calificării, 
pentru ca, lucrînd la aceste ma
șini, să dea randamentul maxim. 
Tinerii frezori Ion Brumam și 
lor» Bucur lucrează azi cu re
zultate foarte bune la noile fre
ze portele sau de danturat conic 
și cilindric, nu de mult sosite în 
uzină. Prin folosirea albumelor 
de croire rațională și combinată, 
s-au economisit pînă în prezent 
circa 60 tone metal.

Pentru reducerea timpului de 
execuție a unor mecanisme nava
le, în secția sculerie-tratare s-a

stabilit ca reperele să fie repar
tizate mai multor strungari, în 
așa fel incit asamblarea produsu
lui să se facă într-un interval 
mult mai scurt.

In fiecare secție, oamenii mun
cesc și gîndesc. Gîndesc la noi 
metode și procedee prin care 
secția lor să-și poată depăși și 
mai mult angajamentul luat, 
pentru a putea cuceri titlul 
fruntaș pe uzină în această 
trecere pasionantă. Deși abia 
începutul anului viitor se vor 
noaște fruntașii uzinei. întregul 
colectiv cunoaște zi de zi noi 
și noi succese.

învins pugiliștii 
din R.D. Germană cu 
6—4.

• Primire la Marea Adu
nare Națională.

e Întrecerile „săp- 
tămînii preolimpice" 
de la Ciudad de Me- 
xico sînt în plină des
fășurare. Au conti
nuat concursurile de 
scrimă, au început 
cele de gimnastică și 
turneul de box.

Proba de floretă 
bărbați s-a terminat 
cu victoria neaștep
tată a tînărului scri- 
mer francez Chris- 
tian Noel care, în 
turneul final, a obți
nut 6 victorii..

La gimnastică, în 
eliminatorii, s-a evi
dențiat italianul Fran
co Menichelli, care a 
obținut 9,55 puncte la 
cat cu minere și a o- 
cupat locul întîi la 
inele și sol.

e După tragerea la 
sorți a optimilor de 
finală din „C u p a 
campionilor europeni" 
și „Cupa cupelor" la 
fotbal, mai multe clu
buri au căzut de a- 
cord asupra datelor 
de disputare a meciu
rilor. Partizan Bel
grad și Werder Bre- 
men vor juca la 10 
noiembrie și 1 decem
brie, iar Anderlecht 
Bruxelles și Derry Ci- 
ty (Irlanda de nord) 
la 25. noiembrie și 
decembrie.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a pri
mit vineri la amiază pe secretarul 
general al Uniunii interparlamen
tare, André de Blonay, care, la 
invitația Grupului român al aces
tei uniuni, face o vizită în țara 
noastră.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

★
Vicepreședintele 

de Miniștri, Janos 
primit vineri la
Liang Yao, vicepreședinte al 
Uniunii pe întreaga Chină a 
cooperativelor de aproviziona- 
re-desfacere, conducătorul de
legației de cooperatori chinezi, 
care, la invitația Centrocoop, 
își petrece concediul de odihnă 
în țara

Consiliului 
Fazekaș, a 
amiază pe

noastră.
★

dimineața a părăsit 
delegația de activiști

Vineri 
Capitala 
ai P.C. din Cehoslovacia, con
dusă de tovarășul Zbynek So- 
jăk, șef de sector la C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, care a 
făcut o vizită în țara noastră, 
în schimb de experiență.

Erfurt cu Turbine.

fotbal 
București va 
două intîlnirl 

Germană. Fot-

© Echipa de
Steaua 
susține 
în R. D.
baliștii b.ucureșteni vor 
juca la 20 octombrie 
la Mațjdeburțf cu Auf- 
bau și la 24 octombrie 
la

• Selecționatele de 
box ale Scoției și 
R.D. Germane s-au 
întîlnit la Glasgow 
într-un meci amical.

(Agerpres)

(Urmare din pațj. I)

Pietroaselor : In arhivă se consem
na cit cerneala violentă cifra sta
tistică de 0,35 ha, vie nobilă, vo- 
niturile impozabile și atît. Dincolo, 
acasă, pereții se surpau, in vie 
pămlntul cobora scara in fugă, a 
eroziunii. După ani și ani de zile, 
vie acolo nu mai era, iar in curte; 
casa se sprijinea in paiante. Așa 
Da surprins pe el, cu Întreaga lui 
„avere", cooperativizarea agricul
turii, așa l-au surprins, mai târziu, 
fotografiile președintelui coopera
tivei. începea de acum, in comună 
acea formidabilă mutație, do oare 
vorbeam mai sus, în destin. Dealu
rile începeau să fie desfundate, 
nivelate și puse pe rod. Aluneca- 
red lor, mai demult, era semnul 
pînzei de ape freatice existente în 
realitate și na în mit. Escaladarea 
și consolidarea terenurilor au în
ceput fastuos. Sute de oameni, cu 
tîrnăc.oape, răngi de fier și cazma
le. alături de iractoare grele, pe 
șenile, si-au afirmat acolo, în pia
tră, o uimitoare prezență. Fotogra
fiile acelui album înfățișează oa
meni, ca printre cai uriași, printre 
pietre. La Răgănița, în Cruțu, pe 
dealul Chelarului, al Redregarului 
și în Fierasca s-au plantat pînă 
acum, în terase, aproape 90 hecta
re eh afuzalie, tămîioasă, hamburg 
și fetească albă, cu soiuri noi de 
vie, verificate pentru prima oară 
în aceste pămînturi și ele noi de 
acum încolo, cu vie numită „Ita
lia“ și „Cardinal". Via a prins ră
dăcini puternice și a schimbat re
pede înfățișarea locurilor, făcînd 
și ea o mutație în culoare, de la 
cenușiul arid și pietros, la verdele 
proaspăt, sănătos, și mustind în 
adîncuri cu seve. S-a descoperit, 
totodată, și apa, a fost adusă pe 
conducte în sate, la. porțile oame
nilor și în bazine. O altă salbă de 
bazine la care se lucrează, va n- 
proviziona cu apă viile, pentru 
stropit și sectorul zootehnic. Sus, 
ca o paralelă a acelorași ample 
mutații în destin și culoare, firele 
de înaltă tensiune aprind lumina 
electrică în case și pe uliți. Dru
murile drepte și mari, cu tei și sal- 
cîmi pe margini, traversează sa
tele către aceeași zonă de lumi
nă, într-un destin și el în mișcare. 
Constantin A. Olaru, cel căruia 
pămîntul i se măcinase treptat și

casa i se surpase, are azi, în ^ur
ma. muncii în cooperativă, casă no
uă, frumoasă, cu lumină în eă, 
electrică. S-a petrecut acea ferici
tă mutație în destin sau, mai- bine 
zis, acea consolidare temeinică în 
destin. De fapt, sînt noi aproape 
toate casele comunei, temelia io' 
fiind de o vîrstâ. cu temelia coope
rativei de producție. Și cresc în 
simbioză perfectă, într-o policro
mie a peisajului unică, toamna 
fiind aici ca o trecere în au:r.

Zilnic, 800 de bărbați și femei, 
tineri și vîrsinici, pe dealuri, în
tr-o eurii mie densă a. culorilor 
toamnei, într-un bilanț de cumpă
nă și de izbândă : culeg. Zilnic, în 
macini și căruțe, dealurile acestea 
îevarsă cîte 80 de tone de stru
guri. Planul va. fi depășit, cu si
guranță, s-a cules pînă acum peste 
o mie de tone. încă 390, cîte mal 
sînt statistic pe hârtie, vor primi un 
adaos de alte cîteva vagoane ele 
struguri, aur dulce, de toamnă, apr 
brumat și plin de miresme, pu~ 
fernic. Culegeți, băieți si fete fru
moase ! Elisabeta Saiu, Stei ian Di
nu, Alexandrina Manolache, Filof- 
teia Grigore și cîți ? Toți tinerii 
de aici, toată primăvara și vara, 
muncind cu atîta rîvnă, cu senti
mental acesta al culesului in față, 
acum devenii o dovadă : culegeți ! 
Dragostea, pasiunea neutru muncă 
răzbat de pretutindeni aici, sînt 
prezerite în ore și zile întregi de 
efort, în' gesturi uneori emoționan
te. La capătul teraselor, seara, du
pă lucru, echipa lui Dumitru lvan 
a‘ sădit .flori: și, udîndu-le', florile 
au înflorit. Gestul este imens în 
semnificație. Frumusețea lui este 
oglindă. In ea, privindu-vă, cule
geți ! In 10 ani, toate aceste dea
luri vor fi desfundate și redate cu
lesului, toamna. An de an, proiec- 
tul de înnobilare cu. vìe a dealuri
lor devine fapt autentic, viobil. In 
10 ani totul se prevede a fi aici 
un relief în mișcare de brațe și 
frunți, în schimbare asiduă, de cu
lori și valoare. In 10 ani,, un cal
cul succint prevede ca un tren 
lung de aprodpe 250 de vagoane 
să fie încărcat pînă în vîrf cu 
struguri și așa va fi, fără îndoia
lă, în vreme ce încă de pe acum, 
în această toamnă, trenul are pes
te 140 de vagoane care vor primi 
deja rodul muncii, al izbînzii ne
contenite, și aici, în podgorii.

Cinematografe
CARTIERUL VESELIEI : ru

lează la Patria, orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21. ONORABILUL 
STANISLAS, AGENT SECRET: 
rulează la Flamura, orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
București, orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16,30; 18,45; 21, Feroviar, 
orele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 
21. Excelsior, orele 9,30; 11,45; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45 DUL
CEA PASĂRE A TINERE
ȚII — cinemascop : rulează 
la Republica, orele 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Festi
val, orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21. CEI MAI FRUMOȘI 
ANI — cinemascop : rulează la 
Luceafărul, orele 9,15; 11,30 ; 
13,45; 16; 18,15; 20,30. CAME
RA ÎN FORMĂ DE „L" : ru
lează la Capitol, orele 9; 11,30 ; 
14; 16,30; 19; 21,30, Melodia,
orele 9;. 11,30; 14; 16,30; 19 ;
21,30, "Nfocterh, orele 9, 11,30, 
14. 16,30, 19. 21,30. PÎNĂ LA 
ORAȘ NU E DEPARTE — cine
mascop : rulează la Victoria, ore
le 10; 12; 14; 16; 18,15 ; 20,30. 
LOCOTENENT CRISTINA : ru
lează la Central, orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : rulează la Lumina, orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45;
21, Floreasca, orele 10,30; 13; 
15,30; 18; 20,30. FERNAND
COW-BOY : rulează la Union, 
15,30 ; 18 ; 20,30. UN CAR
TOF, DOI CARTOFI: rulează 
la Doina, orele 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30. PROGRAM PEN
TRU COPII, ora 10 — cinemato
graful Doina.. Moșilor, orele 15 ; 
17; 19; 21, Lira, orele 15,30;

18; 20,30. TRĂIEȘTE-ȚI VIAȚA
— APELE — ÎN NUMELE 
CELOR VII - CERAMICA 
DIN OBOGA — CĂLĂTORIE 
ÎN PARADISUL PĂSĂRILOR : 
rulează la Timpuri Noi, orele 10
— 21 în continuare. CAPORA
LUL ȘI CEILALȚI: rulează la 
Ciulești, orele 15,30: 18; 20,30,
Cotroceni, orele 15,30; 18; 20,30. 
CĂPITANUL DIN TENKEȘ — 
ambele serii : rulează la Cultural, 
orele 16; 19,30. A TRECUT O 
FEMEIE: rulează la-Miorița, 
orele 9.45; 12; 14,15; 16.30;
18.45: 21. FEMEIA NECUNOS
CUTĂ : rulează la înfrățirea în
tre popoare, orele 10; 15,30;
18; 20,30. I.A ORA 5 DUPĂ- 
AMIAZĂ: rulează la Bucegi ore'e 
10; 12.15; 14,30; 16,45; 19; 21,15. 
UNORA LE PLACE IAZZUL : 
rulează la Dacia, orele 9,15 
la. 14. în co-nSnuare ; 16.15 ; 
18.45.; 21, Vitan; *>rele
15,30; 18; 20,30. APORT MUH- 
TAR ! — cinemascop : rulează la 
Buzești, orele .14,15; 16.30; 18,4.5; 
Crîrigași, orele' 16; 18; 20 ; Pacea, 
orele 11; 16; 18,15; 20,30; Cosmos, 
orele 13,30; 15,45; 18; 20. UN LU
CRU FĂCUT LA TIMP : rulează 
la Grivița, orele 10 ; 12 ; 14 ; 
16; 18,15; 20,30. HOȚUL DE 
PIERSICI : rulează la Unirea, 
orele 16; 18,15; 20,30. RUNDA 
6: rulează la Tomis, orele 9<30; 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 21,30.
Drumul Sării, orele 16, 18, 20. 
CARAMBOL : rulează la Mun
ca, orele 16: 18,15; 20,30, Ra- 
hova, orele 16; 18,15; 20,30. CI
NEVA, ACOLO SUS, MĂ 
IUBEȘTE : rulează la Popular, 
orele 10,30; 16; 18,30; 21.

Școala
(Urmare din pag. I)

— Rolul învățămîntului chimic superior 
eștef în mod evident, acela de a pregăti, la 
cel mai înalt nivel științific posibil, cadre 
pentru cercetarea științifică și pentru pro
ducție, precum și membri ai corpului di
dactic pentru toate formele de învățămînț. 
în majoritatea țărilor, inclusiv țara noastră, 
învățămîntul chimiei la nivel superior se 
desfășoară în universități și în politehnici. 
Credem că această profilare este utilă și 
trebuie menținută. Un aspect care a făcut 
însă obiectul unor discuții aprinse a fost 
acela al specializării. Tendința este în ge
neral spre o înmulțire continuă a număru
lui de secții — ceea ce nu este recomanda
bil. Comisia a propus ca facultățile de chi
mie din universități să funcționeze numai 
cu trei secții: 1. Secția pedagogică — care 
să pregătească cadre didactice pentru învă- 
țămîrrtul de cultură generală și pentru li
ceele de specialitate. Această secție nu va 
avea grape de specializare. în ceea ce pri
vește planul de învățămînț s-a propus ca 
acesta, să fie organizat pe durata a cinci 
ani: 9 semestre de studiu și un semestru 
de practică pedagogică. 2. Secția care va 
pregăti cadre de cercetare, de chimiști pen
tru laboratoarele de control chimic și ca
dre pentru învățămîntul superior. S-a pro
pus ca la această secție să se scoată din 
planurile de învățămînț cursul de metodică, 
cursul de pedagogie și practica pedagogică. 
Această seeție va avea grupe de specializa
re, 3. Secția de biochimie — la Universi
tatea din București.

La facultățile de chimie industrială — 
în planul actual de învățămînț — discipli
nele de specializare cuprind între 22 și 27 
la sută din numărul total de ore. Comisia 
a apreciat că un proces de specializare în 
învățămîntul tehnic de chimie este cores
punzător dezvoltării tehnicii moderne și 
cerințelor actuale ale industriei noastre. Se 
impun înșă unele modificări. Coroziunea 
metalelor, de pildă, .este un proces de im
portanță tehnică și economică covîrșitoare, 
dar fiecare ramură industrială are proble
mele ei, specifice; unele sînt problemele de. 
coroziune în industria acidului sulfuric și 
altele în industria clorului, în industria pe
trolieră sau în marile combinate organice. 
De aceea, combaterea coroziunii nu poate 
constitui o specialitate — și trebuie să fie 
stăpînită în marea ei varietate de orice in-

de chimie și producția
giner chimist. în ceea ce privește studiul 
teoretic al fenomenelor de-coroziune, acesta 
este un obiect de cercetare al chimistului- 
fizician și al electrochimistului, iar inginerul 
chimist urmează să aplice rezultatele aces-. 
tei cercetări.-Avînd în - vedere-toate acestea, 
s-a apreciat că nu se poate justifica obiec
tiv și nu este necesară secția de speciali
zare în „coroziune și industrii electrochi- 
mice“ de la Facultatea de chimie industri
ală din București. Considerăm însă util ca 
„electrochimia“ să rămînă secție de sine 
stătătoare“. De asemenea, secția 'de poli
grafie nu este indicat să șe încadreze în 
specificul unei facultăți de chimie industri
ală, deoarece cunoștințele de specialitate 
chimică pe care le reclamă specializarea 
„inginerului poligraf“ nu sînt la nivelul 
învățămîntului superior. Poligrafia ar cere 
mai degrabă o pregătire monotehnică. Cît 
privește secția „tehnologia combustibililor 
solizi“ considerăm că ar fi cel mài bine 
plasată în Institutul de petrol, gaze și geo
logie — care astfel ar concentra toată teh
nologia combustibililor. în ceea ce privește 
secția „tehnologie organică“ trebuie să se 
accentueze că principala ei sarcină este și 
rămîne PETROCHIMIA, adică; acea ra
mură a industriei chimice organice care 
folosește ca materii prime 'produsele petro
liere, cea mai importantă industrie ■ organi
că a țării noastre. Și acea.sță. specializare 
trebuie făcută la un nivel cît mai înalt, 
actuala' organizare a acestei secții nefiind 
la nivelul cerințelor producției. Mai tre
buie menționat aici că țările care creează 
și folosesc procese tehnologice chimice au 
dezvoltat mult disciplinele de inginerie 
chimică — discipline care stau la baza 
proiectării instalațiilor industriale. Mulți 
dintre participanții la consfătuire au arătat 
că se impune ca și în țara noastră să se 
creeze condiții pentru formarea de specia
liști în acest domeniu de activitate. Acad. 
Ilie Murguțescu a propus, în cuvîntul dom- 
uiei sale,.rostit în cadrul consfătuirii, înfiin
țarea unei facultăți de inginerie chimică. 
Această idee este prețioasă și trebuie luată 
în considerație și analizată mai adînc.

■— Raportul comisiei ministeriale a pre
zentat multe propuneri cu privire la îmbu
nătățirea planurilor de nwațămint'. De ase
menea, acest, aspect a fost dezvoltat de 
toți pariieipanții la' discuții. - Vă: rttgflm, Id
eante profesor, șă faceți p sinteză a pro
punerilor prezentate.

— Învățămîntul superior are misiunea 
de a transmite tinerelor generații atît cu
noștințele cucerite pînă în prezent, cît și 
metodele prin care aceste cunoștințe se do- 
bîndesc și se utilizează. Există însă o deo
sebire principială între învățămîntul superior 
și învățămîntul din licee. Școala de cultură 
generală urmărește întipărirea în mintea 
fragedă a adolescentului a principalelor 
rezultate și cunoștințe de ordin general, 
atinse de știință și cultură în ultimele apro
ximativ 60 de secole. Facultățile de orice 
fel sînt destinate să-i inițieze pe anumiți 
tineri, ajunși la un oarecare grad de matu
ritate și cultură generală, cu metode de 
gîndire și tehnici de lucru. Din cauza deo
sebirii de scop — și metodele de învăță- 
mînt sînt diferite: metodele din liceu sînt 
necesarmente extinsive; ale învățămîntului 
superior trebuie să fie — pentru atingerea 
scopului său —- intensive și deci limitate... 
Se va spune poate i bine, dar acestea sînt 
adevăruri arhicunoscute. Așa este. Nu am 
pretenția de a le fi inventat. Dar mă în
treb: le aplicăm ? Sau, mai precis, le apli • 
căm consecvent și judicios ? Părerea mea 
este că le aplicăm numai în parte...

Firește că deosebirile de principiu din
tre scopurile și metodele liceului, pe de o 
parte» și ale universității și politehnicii, pe 
de altă, parte, nu comportă granițe riguroa
se. Pentru a putea iniția pe studenți în me
todele și tehnicile unei anumite speciali
tăți, universitatea și politehnica sînt nevoite 
a comunica acestora și cunoștințe și rezul
tate, în număr destul de mare, din dome
niul specialității respective sau ale unor 
specialități înrudite. Problema este : undă 
să se oprească transmiterea de cunoștințe ? 
Ce efort de memorizare poate fi cerut, fără 
prejudicii majore în alt sens ? Raportul și 
discuțiile au sesizat perfect această proble
mă ; s-au propus și soluții care mi se par 
adecvate.

Misiunea principală a corpului didactic 
din învățămîntul superior este de a trans
mite viitoarelor cadre de specialiști ceva 
peste ceea ce se găsește scris în cărți. Pe 
lînga încrederea și dragostea față de știin
ță și aplicațiile ei, corpul didactic trebuie 
să antreneze mințile tinere în a gîndi, să 
le deprindă cu o metodă generală, care să 
le permită să se descurce în problemele 
ridieate de practica, chiar în acele proble
me .pe. eare... nu le. cunoaște încă nimeni.
Trebuie însă spus că învățămîntul superior 

chimic acordă încă, în comunicarea de cu
noștințe către studenți, prea mare atenție 
cantității în dauna posibilității de asimila
re a acestor cunoștințe și a deprinderii me
todelor pentru folosirea lor. în elaborarea 
planurilor de învățămînț și mai ales a pro
gramelor se impune o atenție stăruitoare 
spre remedierea acestor neajunsuri. Au 
existat tendințe de a se înființa cursuri 
pentru rezolvarea unor dificultăți momen
tane ale vreunei întreprinderi, precum și- 
tendința de a nu lăsa nici un domeniu al 
științei și tehnicii chimice care să nu fie 
tratat la vreun curs. Deși comisiile de spe
cialitate pentru chimie ale Ministerului în- 
vățămîntului au rezistat consecvent acestor 
tendințe, totuși ari -de an numărul cursurilor 
a crescut și fiecare a îmbrățișat tot mai 
multă materie. Un viitor inginer chimist, 
trebuie să audieze, înainte de a se prezenta 
la examenul de stat, peste 30 de cursuri 
predate de la catedră și să promoveze 52 
de examene. Comisia a propus să se facă 
o analiză a tuturor acestor cursuri. Trebuie 
să se țină seama, în primul rînd, de faptul 
că în marile uzine moderne există ingineri 
de toate specialitățile — fapt ce permite 
reducerea cursurilor de cultură tehnică ge
nerală numai la nevoile unui inginer chi
mist. Este, de asemenea, necesar să se facă 
o adaptare a programelor de curs ale disci
plinelor tehnice nechimice numai la nevoile 
reale ale inginerilor chimiști, reducînd la 
strictul necesar temele, tratate; la aceste 
discipline predarea trebuie să se facă ară- 
tînd principiile de bază, metodele de lucru 
și rezultatele — reducînd cît mai mult 
demonstrațiile și exemplificările. Comisia a 
propus reducerea substanțială a proiectului 
de organe de mașini, micșorarea numărului 
de ore alocate la disciplinele de desen, geo
metrie descriptivă, mecanică și rezistență. 
Consider că propunerile făcute de comisie 
creează posibilitatea adîncirri pregătirii in
ginerești chimice. Printr-o mai judicioasă 
gospodărire a timpului de predare dispo
nibil în catedră, se pot organiza grape li
mitate de lecții-conferințe asupra unor do
menii noi sau asupra unor metode noi de 
cercetare, evitîndu-se astfel încărcarea și 
modificarea necontenită a cursurilor.

—■ In legătură cu munca studenților în 
laborator și cu practica, s-au făcut,, de ase
menea, propuneri îpsemnate. Vă rugăm să 
prezentați pe cele, esențiale.

— în procesul de învățămînț al chimiei 
laboratorul nu este o anexă a cursului, ci 
este partea cea mai importantă a sa, este 
mijlocul fundamental de.. învățămînț, prin 
care se transmit metodele de lucru. Munc.a 
în laborator trebuie să constituie baza cul
turii d® specialitate nu-numai pentru 
toni chimiști analiști, ci pentru toți chimiști! 

și inginerii chiiniști — chiar pentru aceia 
care nu vor mai lucra niciodată într-un la
borator. De aceea, planurile de învățămînț 
vor trebui să dispună de o elasticitate mai 
mare, asigurîndu-se timpul de studiu indi
vidual studentului în laborator. Munca 
în laborator nu trebuie să se reducă numai 
la simple reproduceri de procedee standard 
cunoscute,' ci trebuie — de timpuriu — să 
cuprindă și elemente de noutate care să 
constituie un stimulent pentru mintea tî- 
nără. Lucrai acesta este posibil, mai cu sea
mă, în anii superiori și trebuie dirijat cu 
grijă. Mă refer aici chiar la antrenarea stu
dentului în munca de cercetare — care este 
unul din cele mai eficace mijloace de în- 
vățămînt care au fost inventate vreodată. 
Se impune ca „învățarea prin cercetare“ 
să fie generalizată,

Se cer însă, la capitolul muncii în labo
rator, făcute cîteva precizări. Nu îmi însu
șesc părerile și propunerile ce s-au făcut 
cu privire la înființarea de hale cu instala
ții pilot. Cred că eficacitatea instalației pi
lot pentru procesul de învățămînț a fost 
greșit apreciată de tovarășii care au făcut 
această propunere. Instalațiile pilot sînt 
aparaturi la scară redusă, care au o desti
nație precisă, într-un anumit stadiu al cer
cetării unor procese tehnologice, studiate 
anterior la scară de laborator. Ele servesc 
pentru a procura, pe baza anumitor prin
cipii, de similitudine, unii parametri ne
cesari proiectării. Este deci vorba de o for
mă foarte specializată a cercetării tehnolo
gice, și nu de o metodă de însușire a teh
nologiei unui procedeu. Cum numai un nu
măr mic dintre absolvenții facultăților de 
chimie industrială vor activa mai tîrziu în 
munca de proiectare și de cercetare tehno
logică, cred că pregătirea acestora nu este 
o sarcină esențială a facultăților de chimie 
industrială, și nu merită un efort financiar 
special. Apoi instalațiile pilot se demodea
ză repede; procurarea lor este scumpă și mă 
îndoiesc că ele vor putea fi ținute în func
țiune ■ perioade mai lungi, deoarece chiar 
aprovizionarea laboratoarelor cu cantități 
mult mai mici de substanțe nu este o pro
blemă simplă. Prevăd că aceste instalații 
în majoritatea timpului vor fi nefolosite, 
ocupînd însă un spațiu prețios. Am arătat 
toate acestea pentru că în planul Facultă
ții de chimie industrială, în cadrul noului 
local al Institutului politehnic „Gheorghe 
Cheorghiu-Dej“, s-a destinat halei-pilot un 
spațiu foarte mare, în dauna laboratoarelor, 
atît de necesare în procesul de formare a 
inginerilor chimiști. Poate nu-i încă prea 
tîrziu pentru o revizuire a acestor planuri.

Consider că mai trebuie spuse cîteva lu
cruri — care n-au fost dezvoltate suficient 
în raportul comisiei pe care am condus-o 

— cu privire la activitatea catedrelor de 
chimie analitică, atît din universități cît și 
din institutele politehnice. Controlul de ca
litate, nu numai în industria chimică, dar 
și în alte ramuri ale producției — minerit, 
metalurgie, transporturi, agricultură, ali
mentație — este o sarcină a chimistului 
analist. Absolvenții facultăților de chimie 
(din universități și din institutele politeh
nice)- nu sînt însă instruiți suficient în me
todele moderne, în special fizice, de anali
ză. Catedrele de specialitate au datoria să 
refleeteze asupra acestui lucru și șă ia 
măsurile ce șe impun.

— In ceea ce privește practica în pro
ducție, considerați că e bine organizată ?

— Practica în producție, ca parte inte
grantă a procesului de învățămînț, consti
tuie mijlocul prin care viitorii chimiști sau 
ingineri chimiști cunosc din timpul studiilor 
întreprinderile în care își vor desfășura 
munca pentru care se pregătesc. Ea consti
tuie totodată un prețios factor educativ 
pentru formarea soeial-polilică a viitorului 
specialist.

Pentru studenții facultăților de chimie și 
chimie industrială praritiea în producție are 
un rol însemnat în asimilarea cunoștințelor 
de chimie tehnologică și inginerie chimică. 
Modul cum se efectuează însă practica în 
producție este discutabil. S-a spus adesea 
că absolventul proaspăt, noul inginer chi
mist sosit în uzină, nu este imediat în mă
sură să-și asume dirijarea unei instalații, 
sau conducerea unei secții. S-a crezut că 
aceasta s-ar putea remedia printiao cît mat 
lungă ședere în fabrică. Experiența nu. a 
confirmat însă această ipoteză. în forma sa 
actuală, practica în producție nu exercită o 
atracție satisfăcătoare în masa de studenți. 
Ar fi greșit să credem însă —■ cum se a- 
firmă uneori •— că această lipsă se dato- 
rește unei tendințe înnăscute a studentului 
spre economia efortului.

Vrem să formăm ingineri chimiști capa
bili să facă față sarcinilor producției încă 
din primele zile, de la sosirea în uzină ? 
Atunci va trebui să îmbunătățim învățămîn
tul chimic pe bazele care au fost schițate 
în această consfătuire. Firește, aceste îm
bunătățiri trebuie să atingă și practica în 
producție. Comisia a propus ca studenții 
din anii I și II să nu facă practică, ace.a- 
stă activitate să șe efectueze pentru Stu
denții din universități la sfîrșitul anului IV, 
timp de 4—5 săptămîni, iar pentru studen
ții din institutele politehnice la sfîrșitul a- 
nilor III și IV, cîte 4—5 săptămîni. O men
țiune : practica să nu însemne o „plimbare” 
prin secțiile uzinei ; ea trebuie să se des
fășoare pe bază de cercetări proprii, de 
lucrări practice și teme de control pe care 
să le efectueze studentul în uzină.



Mănescu - Rusk

Vineri s-au încheiat, în cadrul celei de-a 20-a sesi
uni a Adunării Generale a O.N.U., dezbaterile gene
rale în cadrul cărora șefi de delegații au expus — 
de-a lungul a aproape patru săptămîni — poziția ță
rilor lor față de principalele probleme internaționale.

Sesiunea 0. N. U

Vinita delegației parlamentare

Start electoralR. P. Mongolă

oficial
Intilmîe

al Premiului Mal

însemnări

Aproape toate operele literare 
mari ale lui Șolohov au fost e- 
cranizate. Multe din ele formează 
tema unor lucrări muzicale.

Renumitul prozator sovietic Mihail Șolohov, în vîrstă de 60 de ani, 
a primit Premiul Nobel pentru literatură pe auul 1965.

ministru francez, 
Pompidou, a deschis 
în mod oficial cam-

române in

Scriitorul M. Șolohov - laureat

o
în ultima zi au luat cuvin tul 

reprezentanții Bulgariei, Algeriei, 
Cubei și Arabiei Saudite. Șeful 
delegației bulgare, Milko Taraba- 
nov, analizînd activitatea O.N.U. 
a subliniat că „au fost întreprin
se încercări de a subordona na
țiunile Unite politicii de agresiu
ne". Vorbitorul s-a pronunțat 
pentru restabilirea drepturilor 
R. P. Chineze la O.N.U.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, a 
vorbit despre „deteriorarea situa
ției economice a țărilor în curs 
de dezvoltare“. El și-a exprimat 
părerea că „coexistența pașnică 
trebuie aplicată nu numai în re-

WASHINGTON 15 — Trimi
sul special Agerpres, Nicolae 
Ionescu. transmite :

în seara zilei de 14 octom
brie, la Departamentul de Stat 
a avut loc o . intilnire între 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, și Dean 
Rusk, secretarul de stat al 
S.U.A., la invitația acestuia.

Cu acest prilej Dean Rusk a 
oferit un dineu în cinstea mi
nistrului de externe român.

La convorbire și la dineu au 
participat John M. Leddy, a- 
sistent pentru problemele eu
ropene al secretarului de stat, 
Richard Davis, adjunct al asi
stentului secretarului de stat, 
Raymond Lisle, director în De
partamentul de Stat, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Petre 
Bălăceanu, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
la Washington.

Vernisajul unei
Vietnamul de sud. In regiunile eliberate, munca pentru asigu

rarea hranei continuă. In iolografie: la recoltatul orezului

expoziții românești Situația din Indonezia
la Washington

WASHINGTON 15 (Agerpres). 
— In cadrul Programului de 
schimburi culturale dintre țara 
nostru și S.U.A., -în sălile Colecți
ei naționale de artă a institutului 
Șmithsonian din Washington s-a 
deschis expoziția de tapiserie ro
mânească.

La deschidere a luat cuvîntul 
Petre Bălăceanu, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România la 
Washington.

. Au participat. Richard Davis, 
adjunct al asistentului secretaru
lui, de stat, Boris Klosson, direc
torul Direcției culturale din De
partamentul de Stat, dr. Davis 
Scott, directorul colecției de artă 
a. Muzeului Șmithsonian, mem
bri ai corpului diplomatic, oameni 
de cultură și artă, ziariști.
. Cei prezenta au apreciat în mod 
deosebit înaltul nivel artistic și 
originalitatea, obiectelor expuse, 
căldura și armonia culorilor.

R. P. POLONĂ. Vedere a tabri-

operațiunea credinței cii de ciment din Kielce

Chombe este hotărî t să reziste, 
aceasta e concluzia ultimelor 
evenimente petrecute la Leopold
ville. Se pare că Evariste Kimba, 
însărcinat cu formarea noului gu
vern, intenționează să realizeze, 
ceea ce la prima vedere părea 
imposibil, și anume o înțelegere 
cu partidul Conacp. Se urmă
rește ca, realizîndu-se un com
promis între Conaco și Fron
tul democratic congolez să se 
creeze un guvern care să cuprin
dă diversele tendințe ce se mani
festă în cercurile politice oficiale 
din capitala țării. în acest scop, 
el-a avut întrevederi cu diferiți 
oameni politici, menționînd că do
rește să formeze un guvern de 
..uniune națională“. Cum însă 

n comunicat ofi
cial apărut la Mon
tevideo anunță că 
situația în țară 
„este normală“. A- 
ceastă apreciere, 
menită a liniști spi
ritele după decreta
rea stării excepțio

nale nu paie reală, dacă se ține 
seama că în aceeași zi, la numă
rul mare de persoane arestate în 
ultimele zile s-au adăugat 
înoă 86. Un purtător de cuvînt 
al guvernului a făcut cunoscut 
că: numărul persoanelor arestate 
se ridică la peste 200.

.Adoptarea „măsurilor de secu
ritate“ în virtutea cărora au fost 
anulate garanțiile constituțio
nale, constituie încă un indiciu 
că. situația nu este chiar așa de 
normală. Măsurile interzic pro
paganda orală sau scrisă în fa
voarea revendicărilor muncito
rești, acordă autorităților poli
țienești împuterniciri: de a sus
penda ziarele, de a suprima li
bertățile publice și individuale, 
de. a deporta persoanele indezi
rabile dintr-un loc în altul. Sus
pendarea garanțiilor constituțio
nale a "avut loc tocmai în urma 
mișcării revendicative care în 
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lațiile dintre țări cu sisteme sociale 
diferite ci și în relațiile dintre 
marile puteri și țările mici“.

Râul Roa, ministrul de externe 
al Cubei, a vorbit despre presi
unile și imixtiunile la care a fost 
supusă țara sa din partea S.U.A.

DJAKARTA 15 (Agerpres). 
— Postul de radio Djakarta a 
anunțat că președintele Su- 
karno a avut vineri dimineața 
o convorbire la Palatul Mer- 
deka cu cei trei vice-premieri 
ai guvernului, cu generalul 
Suharto, șeful statului major

VPZITA LUI 5 ARMAT

IN R. P. POLONĂ

LA 14 OCTOMBRIE Giu
seppe Saragat, președintele 
Italiei, a făcut o vizită la pala
tul Belvedere lui Edward Oc- 
hab, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, iar A- 
dam Rapacki, ministrul de ex
terne al R. P. Polone, l-a pri
mit pe Ferdinando Storchi, 
subsecretar la Ministerul de 
Externe al Italiei.

în aceeași Zi, au început con
vorbirile dintre Edward Oc- 
hab și Giuseppe Saragat.

membrii partidului Conaco nu 
păreau dispuși să colaboreze in
tr-un guvern opus șefului lor, 
E. Kimba s-a întîlnit cu Chombe, 
căruia i-a oferit un portofoliu în 
cabinetul său. în cazul cînd ace
sta acceptă, Kimba ar putea pre
zenta lui Kasavubu lista noilor 
demnitari în cîteva zile. Evoluția 
evenimentelor demonstrează că 
lupta pentru putere dintre Chom
be și Kasavubu e departe de a-și 
fi găsit un sfîrșit în liotărirea pre
ședintelui de a demite guvernul 
lui Chombe. Abia acum ea s-a 
dezlănțuit fățiș. După cum se 
știe. Chombe este hotărît să can
dideze în viitoarele alegeri pre
zidențiale și speră că în acest fel 
îl va putea înlătura pe Kasavubu 
din .viata politică.

ultimele săptămîni a luat 
porții îngrijorătoare. încordarea 
care s-a creat are la bază difi
cultățile economice prin care 
trece țara în prezent. „Cu cea 
mai mare bunăvoință — scrie 
„DIE TAT“ — situația din 
Uruguay nu poate fi caracteri
zată altfel decît falimentară“.

Devalorizarea continuă a pe- 
soului, aruncarea în circulație a 
unui nou volum de bancnote 
pentru a plăti salariile funcționa
rilor publici, sporirea impozitelor, 
contractarea unor noi împrumu- 
muturi pentru achitarea obligații
lor externe, numai aceste cîteva 
aspecte sîn! suficiente pentru a 
ne crea o imagine a economiei 
uruguayene calificată de „THE 
SGOTSMAN" ca fiind „una din 
cele mai șubrede“. Chiar împru
muturile externe sînt folosite de 
cele mai multe ori în alte sco
puri decît cele pentru care au 
fost acordate. „Misiții financiari
— scria un ziar din Montevideo
— apar și dispar parcă ar fi 
fafurii zburătoare“.

în această conjunctură guver
nul a elaborat „operațiunea cre
dinței“ care prevede „măsuri de 
redresare a situației financiare". 
Potrivit acestei operațiuni, gu
vernul caută să „redreseze“ eco-

r» o
Franta

J»

Sukarno 
un apel 

post de

al armatei indoneziene și cu 
o serie de generali. Au fost 
discutate probleme privind 
„normalizarea situației în 
țară“. După consfătuire pre
ședintele 
sat țării 
Același 
făcut cunoscut că, 
sul înlesnirii cercetărilor în 
legătură cu evenimentele de 
la 30 septembrie, comanda
mentul suprem al operațiuni
lor din Indonezia a ordonat o 
sistare temporară a acțiuni
lor întreprinse împotriva ele
mentelor implicate în aceste 
evenimente.

a adre- 
la calm, 
radio a 

în intere-

nomia, pe spinarea oamenilor 
muncii, prin : înghețarea sala
riilor, creșterea impozitelor, pu
nerea în circulație a unor. noi 
bancnote. Planul, adus la cunoș
tință cetățenilor prin radio și 
presă, a stîrnit un puternic val 
de greve și demonstrații de pro
test. La acestea guvernul a. răs
puns prin adoptarea „măsurilor 
de securitate".. în. ciudă măsuri
lor represive, organizațiile mun
citorești au declarat miercuri o 
grevă, generală de 24 de ore .care 
a paralizat aproape întreaga acti
vitate. Greva funcționarilor pu
blici va continua timp de 72 de 
ore în sprijinul cererilor de mărire, 
a salariilor.

Agenția „Asșociated Presș“ ■ re
latează că decretul guvernamental 
care instituie starea de ur
gență . riscă să provoace o criză 
politică. Aceasta întrucît Congre
sul nu. a ratificat pînă acum de
cretul. Două sesiuni speciale 
au fost suspendate pe motivul că 
nu s-a întrunit numărul de de- 
putați. Surse bine informate au 
indicat , că în cazul în care Con
gresul va respinge „măsurile de 
securitate“, președintele Consiliu
lui guvernamental Beltran va de
misiona.

Toate acestea atestă ideea că 
Uruguay-ul calificat pînă nu'de-. 
mult „oază de: stabilitate“ a Ame-, 
ricii Latine tinde spre aceeași ‘in
stabilitate proprie majorității ță
rilor continentului sud-american.

IOAN TIMOFTE

ULAN-BATOR 15 — Trimisul 
special Agerpres, L. Duță, trans
mite :

Delegația parlamentară a Re
publicii Socialiste România care 
se ailă într-o vizită de prietenie 
in R. P. Mongolă, a avut la 15 
octombrie o intilnire la sediul 
Marelui Hural Popular al R. P. 
Mongole cu membrii comisiilor 
sale permanente. Deputății 
mongoli au ascultat cu interes 
expunerea tov. Vasile Matees- 
cu, președintele comisiei per
manente a Marii Adunări Na-

ln cei 40 de ani ai activității 
literare a marelui romancier, 
operele sale au fost editate în 
U.R.S.S. de 678 de ori, într-un 
tiraj de peste 42 milioane exem
plare. Ele pot fi citite în 73 de 
limbi străine.

Mihail Șolohov a început să 
scrie la 19 ani. Prima, sa nuvelă 
„Alunița“ este inclusă în toate 
operele sale alese. După cloi ani 
a apărut culegerea „Povestiri de 
pe Don“, care a atras atenția 
multor scriitori mari asupra aces
tui adolescent venit la Moscova 
de pe Don.

După o scurtă perioadă petre
cută la Moscova, Șolohov s-a îna
poiat în meleagurile natale, ale 
căror oameni au devenit eroii o- 
perelor sale.

La 23 de ani. Șolohov a pu
blicat primele două volume ale 
romanului „Pe Donul liniștit“ 
care i-a adus faima mondială.

In anii 30 Șolohov a scris ro
manul „Pămînt desțelenit“. Par
tea a doua a romanului a fost 
terminată de Șolohov în anul 
1956. In timpul războiului, Șolo
hov a publicat multe schițe, ar
ticole și nuvele, precum și cîteva 
capitole ale romanului „Ei au 
luptai: pentru patrie“. Este larg 
cunoscută nuvela lui Șolohov 
„Soarta unui om“ (1956).

• RAPOARTELE militare pro- 
. venind din delta Mekongului a- 

rată că la 20 km vest de localita
tea Can Tho, în cursul luptelor 
violente desfășurate între unități
le forțelor patriotice și cele gu
vernamentale, în ultimele 48 de 
ore, trupele saigoneze au suferit 

;„pierderi -grele“. Agenția. France 
Presse adaugă că purtătorul de 
cuvînt militar american, care a 
anunțat aceasta, a precizat —■ 
pentru prima dată — că „pierderi 
grele“, înseamnă că unitatea res
pectivă nu și-a mai putut conti
nua1 acțiunea.

PRIMUL acord comercial pe 
termen lung sovieto-australian a 
fost semnat vineri la Moscova.

Mihail Kuzmin, prim-locțiitor 
al ministrului comerțului exterior 
al U.R.S.S., a declarat că acordul 
deschide calea spre un schimb 
mai larg de mărfuri între cele 
două țări. 

ționale pentru agricultură și 
silvicultură, despre activitatea 
comisiilor permanente ale 
M.A.N. După-amiază, membrii 
delegației au vizitat combinatul 
industrial din Ulan-Bator.

Seara, delegația a participat 
la o intilnire cu membrii Aso
ciației de prietenie româno- 
mongolă.

Simbătă dimineața, delegația 
parlamentarilor români pleacă 
intr-o călătorie in regiunea 
Usuruburghai din sud-vestul 
Mongoliei.

ereditară
eși foarte ocu
pat cu pregăti
rile pentru con
gresul partidu
lui conservator, 
lordul Salisbury 
a găsit timp să 
onoreze cu pre
zența lui dineul

organizat zilele trecute de 
asociația anglo-portugheză. 
El a țintit să rostească un 
toast adecvat momentului 
respectiv.

„Glorificăm aici •— a spus, 
în cel mai obișnuit stil diti
rambic, lordul — opera civi
lizatoare a Portugaliei în te
ritoriile de peste mări — ci
tește coloniile portugheze 
n.n.). Admirabila luptă împo
triva mizeriei și bolilor a 
adus în Africa portugheză o 
prosperitate și o încredere în 
valorile umane care n-ar fi 
fost de conceput fără prezen
ța Lisabonei".

Mărturisim că, parcurgînd 
acest toast, am fost tentați în 
primul moment să facem 
două supoziții :

1) Lordul Salisbury vă
dește un pronunțat dar al 
ironiei.

Sau :
2) Lordul Salisbury a pier

dut complet orice simț al 
umorului cu care britanicii 
sînt, în genere, bine înzes
trați.

Ne-am amintit însă că bă- 
trînul lord, fruntaș marcant 
conservator, are o biografie 
inedită. Bunicul său, odini
oară prim ministru al Angliei, 
a fost, unul din întemeietorii 
imperiului britanic: a jefuit 
India, a cucerit Birmania, a 
cotropit întinse teritorii afri
cane. Salisbury-bunicul i-a 
sprijinit activ pe complicii 
săi portughezi întru jaf colo
nial. In 1899 el a întărit un 
vechi tratat care garanta in
violabilitatea posesiunilor de 
peste mări ale Portugaliei.

Salisbury-tatăl a servit și el, 
ani de zile, în diferite mi
siuni „civilizatoare“ organi
zate în coloniile britanice.

In lumina acestor amănun
te biografice sîntem puși în 
fața unei a treia supoziții 
care ni se pare cea mai 
plauzibilă :

Tirada de la dineul asocia
ției anglo-portugheze este o 
manifestare a unei boli ere
ditare.

EM. BUCAR

• LA BEIRUT s-a deschis Fes
tivalul internațional al filmului, la 
care participă 28 de tari din Eu
ropa, Asia și Africa. Festivalul va 
dura 12 zile și se vor prezenta un 
număr de 55 de iilme de scurt și 
lung metraj. Republica Socialista 
România prezintă la a^est festival 
Ulmul ,,Runda 6-a".

Negocierile de la Bonn

• CANCELARUL vest-ger- 
man, Ludwig Erhard, a avut vi
neri o întrevedere cu liderii Par
tidului creștin-democrat (U.C.D.) 
într-o încercare de a găsi o so
luție în impasul intervenit în tra
tativele privind crearea noului 
guvern vest-german, după ce joi 
seara i s-a refuzat liderului Par
tidului liber-democrat, Erich 
Mende, postul de ministru .însăr
cinat cu problemele pe întreaga 
Germanie, post pe care acesta l-a 
deținut în vechea coaliție guver
namentală.

Agenția Reuter apreciază .că 
dacă conflictul dintre cele două 
partide nu va fi soluționat pînă 
miercurea viitoare, cînd urmează 
să se întrunească noul Bundestag, 
cancelarul Erhard nu va avea o 
majoritate absolută în parlament.

Primul 
Georges 
joi seara 
panta electorală în vederea a- 
legerilor prezidențiale de la 5 
decembrie din Franța. El a 
apărat actualul regim din 
Franța împotriva criticilor ce 
i se aduc din partea opoziției 
și a chemat pe alegători să vo
teze la 5 decembrie pentru 
„continuitatea regimului și sta
bilitate“. El a abordat, de ase
menea, problema relațiilor 
Franței cu cei cinci parteneri 
ai săi din Piața comună, rele- 
vînd că guvernul francez este 
gata să ia cunoștință de suge
stiile și propunerile care vor 
fi făcute de guvernele celor
lalte țări membre în vederea 
unei eventuale reluări a tra
tativelor. Primul ministru a 
precizat însă că această re
luare nu va putea interveni 
înaintea , încheierii campaniei 
prezidențiale. El a ținut să a- 
vertizeze pe francezi asupra 
faptului că Piața comună „nu 
oferă o soluție pentru toate 
problemele lor, nu este o po- 
madă miraculoasă“.

Deschiderea oficială a cam
paniei electorale are loc cu o 
lună mai de vreme decit ter
menul prevăzut anterior. Acea
stă devansare a fost determi
nată, probabil, de faptul că 
partidele de opoziție s-au și 
angajat în mare măsură în 
campania electorală, guvernul 
considerînd necesar să ur
meze același curs.

Primul ministru s-a referit 
la dificultățile pe care opoziția 
le întîmpină în desemnarea 
candidaturilor pentru alegerile 
de la 5 decembrie. Contrar pre
supunerilor, Pompidou nu a o- 
ferit nici un indiciu asupra po
sibilităților ca generalul de 
Gaulle să candideze din nou în 
alegeri.

i

Primele semne ale iernii
NUMEROASE recjiuni din nord- 

vestul Europei au cunoscut joi 
primele semne care prevestesc iar
na. Este vorba de celebra ceață 
engleză care, străbătînd Canalul 
Mînecii, s-a răspindit asupra aces
tor regiuni, perturbînd traficul ae
rian, rutier și maritim. La Paris, 
lipsa de vizibilitate, care a inter
venit în urma cefei, a provocat în
treruperi ale circulației, însoțite

• S-A ÎNCHEIAT. cea de-a. 41-a 
licitație internațională de blănuri 
de la Leningrad. Intr-un timp re
cord — mai puțin de două zile — 
au iost vîndute peste 860 mii blă
nuri' karakut, ceea ce înseamnă că 
de fapt au fost vîndute toate blă
nurile karakul prelucrate și ne, 
prelucrate care au fost expuse.

La licitație au participat 117 re
prezentanți ai celor mai mari fir
me de blănuri din 16 lari. Mari 
cantități de blănuri neprelucrate au 
fost achiziționate de firme din 
R.F.G., S.U.A., Canada și alte țări 
europene.

• ORGANIZAȚIA Statelor 
Americane a amînat din nou 
ședința programată vineri, ce 
urma să prilejuiască studierea 
unui raport, final al Comisiei 

, de mediere a O.S.A. în Repu
blica Dominicană. Deși nu a 
existat nici o explicație ofici
ală a acestei amînări; în cercu
rile O.S.A. se consideră că ea 
a fost determinată de o recentă 
declarație a secretarului de 
stat, Dean Rusk, care a afir
mat' că forțele de . ocupație . 
interamericane vor continua 
să rămînă în Republica Domi
nicană „pînă cînd situația po-

dată cu apropierea dezbaterilor din Adunarea Genei 
rală a O.N.U., problema cipriotă reintră în atenția 
comentatorilor pe plan diplomatic și faptic. Guvernul 
cipriot a făcut noi propuneri oficiale; cel turc și re
prezentanții comunității turce pe de insulă au luai 
atitudine ; personalități politice din Grecia și Turcia 
au făcut declarații precizînd poziția statelor lor; pe 
insulă au avut loc incidente armate între reprezentan
ții celor două comunități.

Primul fapt remarcat îl constituie documentele înaintate Orga
nizației Națiunilor Unite de guvernul cipriot. Intr-un memoran
dum luminat secretarului general al O.N.U., sînt abordate o seria 
de probleme privind statutul internațional al Ciprului și propune
rile făcute de guvernul republicii in vederea normalizării relațiilor 
dintre cele două comunități. Memorandumul arată că guvernul 
cipriot denunță „tratatele ele alianță și garanție“ care i-au fost 
impuse la Zürich și Londra în 1960. Documentul arată că preve
derile tratatelor sînt contrare principiilor Cartei O.N.U. și cer» 
Adunării Generale să apere independența și suveranitatea Ciprului.

Memorandumul anunță măsurile pe care guvernul din Nicosia 
le va lua pentru reglementarea situației populației de origină 
turcă. Se arată că drepturile pe care autoritățile cipriote urmează 
să le'rasigure populației turce sînt „în concordanță cu Declarația 
universală a drepturilor omului“. Se prevede recunoașterea auto
nomiei comunității turce în probleme de învățămînt, cultură și 
confesionale, respectarea libertăților fundamentale și o reprezen
tare proporțională în Parlamentul țării. Documentul mai arată 
că guvernul cipriot este de acord ca în Cipru să sosească un me
diator al O.N.U. care, împreună cu un personal ajutător, să veghe
ze la respectarea drepturilor ciprioților turci.

Organizației Națiunilor Unite i-a fost adresată și o scrisoare a 
reprezentantului populației turce din Cipru. In scrisoarea lui Rauf 
Denktasch sînt respinse propunerile guvernului cipriot și se afir
mă că ele nu corespund cerințelor fundamentale ale comunității 
turce.

Ministerul Afacerilor Externe al Turciei a dat publicității, 
r că memorandumul 

cu ultima rezoluție a Consiliului
rîndul său, un comunicat în care se spune 
priot ar fi în contradicție 
Securitate și că este de 
natură să sporească 
tensiunea pe insulă. In 
luarea de atitudine tur
că se afirmă că acordu
rile existente nu pot 
să fie modificate fără 
asentimentul tuturor 
părților interesate. Exis
tența în Cipru a celor 
două comunități națio
nale — se spune în con
tinuare, este recunoscu
tă at.ît prin acorduri internaționale cit și de către guvernele mai 
multor state. Comunicatul atrage atenția în încheiere că Turcia 
se opune punerii ei în fața faptului împlinit și că într-o asemenea 
eventualitate guvernul de la Ankara va adopta contramăsurile ne
cesare.

Pe acest fundal faptic, presa internațională continuă să înregis
treze diferitele declarații care se fac în legătură cu stadiul tratati
velor gfeco-turce în problema cipriotă. Reprezentantul Turciei la 
O.N.U:, Orhan Erlap, a declarat că negocierile dintre cele două sta
te ar putea pune bazele unei rezolvări a problemei cipriote. El a in
format că miniștrii de externe ai celor două state au discutat la Neu> 
York posibilitatea reluării rapide a tratativelor. Chestiunea tratati
velor bilaterale greco-turce este însă foarte controversată. Unele 
surse, afirmă că ele vor avea loc iar altele deșmint această posibi
litate. Premierul grec a declarat presei că guvernul său nu va lua 
nici o inițiativă în vederea unor discuții cu guvernul turc, mai 
înainte ca Adunarea Generală a O.N.U. să formuleze o dorință 
sau o recomandare. El a mai adăugat că negocierile cu Turcia nu 
ar putea începe decit după constituirea definitivă a guvernului 
turc și numai „într-o atmosferă de calm și pace“. Venind de la 
New York, ministrul de externe al Turciei a declarat că nu are 
cunoștință de un comunicat oficial al guvernului grec în care se 
afirmă că nu vor mai fi continuate convorbirile bilaterale dintre 
cele două state.

Suleyman Demirel, însărcinat cu formarea viitorului guvern turc, 
a declarat că țara sa va continua tratativele cu Grecia în încerca
rea de u soluționa problema cipriotă — cea mai importantă pro
blemă de politică externă a Turciei, La rîndul său, ministrul de 
externe al Greciei și-a exprimat speranța că viitorul guvern al 
Turciei va aborda problema relațiilor greco-turce cu mai multă 
insistență decît cele precedente. Referindu-se la situația internă, 
din Cipru, ministrul grec a declarat că poporul cipriot, trebuie să 
fie liber să-și hotărască singur viitorul.

Ajunsă în acest stadiu, problema cipriotă va evolua, probabil, 
in. funcție de felul concret în care vor fi primite noile propuneri 
ale guvernului cipriot și de modul în care . se vor desfășura vii
toarele contacte greco-turce. De bună seamă că o mare impor
tanță ar putea avea dezbaterile din Adunarea Generală a O.N.U. 
Opinia publică internațională așteptă ca la. New York să se adopte 
o atitudine fermă în problema dreptului poporului cipriot de a-și 
hotărî singur, fără presiuni și imixtiuni externe, politica sa internă 
și externă.

de așa-numitele „embouteillage". 
Cursele de avioane de la Orly și 
Bourget au fost în mare parte în- 
tîrziate sau chiar amînate. în O- 
landa, aeroportul de lingă Amster
dam a fost paralizat, iar aeropor
tul de la Rotterdam a fost închis.

In sud-estul Angliei, ceata a fost 
și mai deasă, provocînd o întreru
pere a traficului feroviar și rutier.

litică din această țară se va 
normaliza“. După cit se pare, 

’ un număr de state latino-ame
ricane membre ale O.S.A. nu 
împărtășesc acest punct de ve- 

■ dere.

Arabia de sud : Doi ani

de luptă armată

făcută 
prilej, 

condu- 
în re-

• FRONTUL național de elibera
re din teritoriile Arabiei de Sud 
aniversează doi ani de la începe
rea luptei armate pentru cucerirea 
libertății. într-o declarație 
agenției M.E.N., cu acest 
Feisal al-Shaab, membru al 
cerii organizației, a trecut
vistă evoluția luptelor desfășurate 
și a victoriilor obținute. El a men
ționat că „cel de-al treilea an de 
luptă va marca o etapă decisivă, 
iar lupta armată se va extinde pe 
întreaga suprafață a sudului arab 
ocupat", adăugind că „lupta va fi 
dusă pînă la dobîndirea unei de
pline independente".

la 
ei
de

Cipru din nou
în actualitate

E. CEDRU

AFGANISTAN. — In Capi
tala țării, orașul Kabul, au 
apărut construcții moderne. 
In fotografie : Un spect de pe 
una din străzile centrale ale 

orașului Kabul

convocarea unei noi conferințe In 
primăvara anului viitor sau de În
dată ce ar deveni posibilă realiza
rea unui acord.

• 1N URMA recentelor alegeri 
legislative care au avut loc în 
Nigeria de vest, situația politică a 
devenit destul de confuză. După 
cum subliniază agenția M.A.P., în
că nu se cunosc rezultatele exacte 
din 23 de circumscripții electorale. 
Potrivit aceleiași agenții, partidul 
de opoziție acuză Comisia electo
rală de faptul că ar fi falsificat 
rezultatul alegerilor. El a anunțat 
formarea unui „guvern interimar", 
format din 10 membri ai Partidu
lui Marea Alianță Progresistă Uni
tă, condus de Adegberro.

în Nigeria de vest au avut loc 
noi manifestații care s-au soldat 
cu morți și răniți. Demonstranții 
au incendiat mai multe case din 
Ibadan, capitala provincială. Inci
dente asemănătoare au avut loc 
și la Lagos, capitala federală a

• CONFERINȚA internațională 
a zahărului s-a încheiat joi la Ge
neva. Participanta nu au putut 
cădea de acord asupra unor hotă- 
rîri pe marginea problemelor în
scrise pe ordinea de zi. Ei au a- 
doptat o rezoluție privitoare la


