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UN EVENIMENT
MEMORABILLa Uzina de țevi din RomanDE IARNA

MARCĂ

DE OTEL

O NOUĂ

O noua experiență... (in la
boratorul de optică al Uni

versității București.

Foto: EMIL COJOCARU

• Cronica literară la „SUFEREAU 
ÎMPREUNA1 de Ion Băieșu

• Dialogul teatrului cu publicul său

• 90 de ani de la nașterea poetului 
ȘT. O. IOSIF

• Expoziție de incunabule
• Ghid săptămînal

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

S-a încheiat o nouă etapă a 
construcției triajului C.F.R. Ga
lați, care se realizează ca urmare 
a creării Combinatului siderurgic 
și zonei industriale a orașului.

De-a lungul Șiretului, în apro
piere de Bărboși au fost executa
te terasamentele care au necesi
tat peste un milion metri cubi de 
excavații. O metodă nouă aplica
tă în acest gen de lucrări — hi- 
dromecanizarea (săparea și trans
portul pămîntului cu ajutorul 
apei) — a dus la reducerea chel
tuielilor de producție cu circa 50 
la sută, comparativ cu procedeele 
mai vechi. Acum se montează 
șinele și instalațiile de telecomu
nicații feroviare.

Pînă la sfîrșitul anului se pre
vede darea în exploatare a racor- ' 
dului feroviar spre combinat și 
Tecuci, terminarea a 16 linii prin
cipale de cale ferată, precum și 
a altora de manevră.
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în cursul lunii septembrie, 
la Uzina de țevi din Roman 
s-a asimilat fabricarea unui 
nou produs: „prăjina grea“ 
de foraj, laminată și prelu
crată pentru prima dată în 
țara noastră.

Tehnologia de laminare și 
prelucrare a fost elaborată 
de un colectiv din uzină din 
care fac parte ing. Tătaru L, 
maistrul Apostoaie Gh., teh
nicianul Neamțu Nic. și alții.

în prezent se acordă o deo
sebită atenție asigurării con
dițiilor de lucru optime în ha
lele de producție, în birouri 
și anexe pentru timpul frigu
ros. în baza planurilor de mă
suri întocmite și aprobate de 
conducerea uzinei, cu termene 
și responsabili, s-a trecut încă

din luna septembrie la execu
tarea tuturor lucrărilor.

în anul acesta se vor aduce 
unele îmbunătățiri în funcțio
narea instalației de încălzit 
a halelor, printr-o mai rați
onală amplasare a aeroterme- 
lor, prin montarea experimen
tală de automate prevăzute 
cu relee termice și de scurt 
circuit, și modificarea instala
ției de calorifere din secția 
filetaj etc.

Analiza studiului de exe
cuție a lucrărilor pregătitoare 
arată că obiectivele prevăzute 
în planul de măsuri au fost 
realizate în proporție de peste 
75 la sută.

AURESI MIHAI
economist

TINERII
ZOOTEHNIȘTI
• ÎN MUNCĂ

Combinatul siderurgic Hu
nedoara a început să producă 
o nouă marcă de oțel — avînd 
în compoziție un procent mai 
mare de nichel și crom. Noul 
produs — care este inoxidabil 
— se folosește la fabricarea 
țevilor. în total, siderurgiștii 
de la Hunedoara au asimilat 
anul acesta 12 mărci noi de 
oteluri destinate fabricării de 
utilaje, fier-beton precompri- 
mat, țevi sudate de mare rezis
tență etc. Tehnologia fabricării 
de oțeluri speciale, cu caracte
ristici superioare care se ela
borau în trecut numai în cup
toare electrice, se aplică acum 
și de oțelarii cuptorului Mar
tin nr. 1. Ei realizează în pre
zent 22 mărci de oțeluri. Ca 
urmare, în producția de metal a 
combinatului a crescut ponde
rea oțelurilor speciale. Produc
ția de oțel pentru rulmenți, de 
pildă, a crescut de peste 9 ori 
față de cea realizată în anul 
premergător șesenalului.

• LA ÎNVĂȚĂTURĂ
• ÎN TIMPUL LIBER

ii
în prima parte a materialului, 

publicat in numărul din 15 oct. 
al ziarului nostru — ne-am ocu
pat de recomandarea tinerilor 
care urmează să lucreze in sec
torul zootehnic. Tovarășul Con
stantin Gheorghișor, secretarul 
organizației U.T.C. de la Cum
păna, aprecia că recomandarea 
este numai un moment inițial, 
urmat de un permanent proces 
de ridicare a caliiicării.

„Meseria muncă cere,

(Agerpres)

Perspectivă spre centrul o- 
rașului „Gheorghe Gheor

ghiu-Dej“

nu se-nvață din vedere"

producțiilorSecretul obținerii 
mari îl constituie, fără îndoială, 
nivelul la care zootehniștii își 
practică meseria. Condițiile ce 
hotărăsc realizarea producțiilor 
animaliere sînt: asigurarea ba
zei furajere, crearea unor rase 
superioare și calificarea îngriji
torilor — aceasta din urmă fiind 
însă o determinantă a celor
lalte.

In cooperativele agricole vi
zitate am întilnit o mare diver
sitate de metode și mijloace de 
ridicare a caliiicării. Dar peste 
tot forma de bază este cursul 
agro-zootehnic.

Ion Opriș, inginer la coopera
tiva agricolă Topraisar-Dobro- 
gea, ne-a relatat ;

— Tinerii care au absolvit 
cursul zootehnic de trei ani 
obțin producții mari. Simion 
Tănase, de exemplu, a realizat 
pînă la 25 septembrie 2100 
litri de lapte de la fiecare vacă 
furajată. Dionisie Palerva — 
1900 litri. La fel Gei Gafar, 
Amdi Saragealic, Sosim Gafar... 
In buna desfășurare a cursului, 
eu, ca lector, am primit un spri
jin deosebit din partea organi
zației U.T.C. în fiecare an, la 
deschidere, în organizația U.T.C. 
a avut loc o adunare generală 
Ia care, fiind invitat, am avut 
prilejul să expun problemele 
pe care le vom dezbate, legate 
de particularitățile de producție 
specifice fermei noastre. S-au 
stabilit, de asemenea, unele res
ponsabilități de natură organi
zatorică ce reveneau participan- 
ților: pregătirea sălii, asigura
rea materialului demonstrativ 
etc.

La Topraisar, secretarul orga
nizației U.T.C. din sectorul zoo
tehnic are sarcina să urmărea
scă frecvența ; discutarea în a- 
dunările generam ale organiza-

(iei a fiecărui caz de absentate 
ne justificată, a avut ca efect o 
bună prezență la toate lecțiile 
predate.

Aici există unele tradiții. La 
jumătatea cursului, organizația 
U.T.C. analizează modul în care 
acesta s-a desfășurat, luînd mă
suri pentru corectarea eventua
lelor scăderi. Se organizează, 
de asemenea, concursuri pe te
mele expuse pînă atunci, meni
te să stimuleze însușirea temei
nică a lecțiilor. Deseori, lectorul 
își invită elevii la demonstrații 
practice, iar citeodată asemenea 
demonstrații se fac în afara uni
tății, la vecini. Igiena laptelui 
este, de pildă, tema unui schimb 
de experiență cu tinerii zooteh
niști de Ia Cumpăna.

Schimburile de experiență 
constituie o metodă eficace de 
ridicare a calificării. în urmă 
cu cîțiva ani in raionul Istria 
se practicau schimburi de expe
riență „masive“ ; la unitatea cu 
cele mai bune rezultate se de
plasau mulți tineri zootehniști 
— t foarte mulți, ceea ce făcea 
ca documentarea să devină 
greoaie. Asemenea schimburi 
de experiență erau, de fapt, 
niște plimbări agreabile... și atit. 
Anul acesta comitetul raional 
U.T.C. și Consiliul agricol au 
organizat schimburi de expe
riență între unitățile învecinate, 
egale ca putere de producție.

Să revenim Ia proverbul ci
tat : „Meseria muncă cere, nu 
se-nvață din vedere“. Ilustrarea 
lui am găsit-o într-o măsură 
bună a Consiliului agricol raio
nal Caracal. Apreciindu-se că 
modul cel mai eficient de ridi
care a calificării este munca e- 
fectivă, alături de fruntași, s-a 
hotărît ca tinerii crescători de 
animale, de Ia cooperativele a- 
gricole să fie trimiși pentru 
școlarizare la gospodăriile agri
cole de stat. Lucrînd 10—15 zile 
împreună cu îngrijitori-mulgă- 
tori cu experiență, ei ajunq 
să-și însușească multe din tai
nele meseriei.

!n acest fel au fost trimiși la 
specializare la gospodăriile din 
apropiere — Dobrosloveni, Stu- 
dina. Caracal — îngrijitori- 
mulgători de la cooperativele 
agricole Bucinișu, Castranova, 
Gostavățu și altele. Întorși la 
locul de muncă, aceștia au apli
cat multe din lucrurile învățate 
acolo: furajarea diferențiată,
în funcție de potențialul de pro
ducție al fiecărui animal, res-

e împlinesc 20 
de ani de la 
un eveniment 
de mare în
semnătate în 
viața partidu
lui și a poporu
lui nostru — 
Conferința Na

țională a Partidului Comu
nist Român (16-21 octombrie 
1945).

La numai un ân după în
făptuirea insurecției armate 
din august 1944 și la cîteva 
luni după instaurarea primu
lui guvern democratic din 
istoria României, Conferința 
națională a făcut o amplă 
analiză a problemelor funda
mentale ale politicii partidu
lui, înarmînd partidul, oame
nii muncii cu un program de 
luptă în vederea desfășurării 
mai departe a revoluției 
populare.

Pornind de la analiza situa
ției interne și internaționale 
a României, de la aprecierea 
justă a relațiilor de clasă și 
a raportului de forțe între 
clase, Conferința națională a 
demascat cu tărie poziția an
tinațională a partidelor „is
torice“ contribuind la izolarea 
lor de mase. în același timp, 
Conferința a chemat la unirea 
tuturor forțelor patriotice în 
lupta pentru dezvoltarea de
mocratică a României și pen
tru zdrobirea forțelor reacțiu- 
nii, care încercau să împie
dice mersul înainte al țării. O 
mare însemnătate pentru dez
voltarea ulterioară a revolu
ției populare au avut măsu
rile adoptate de Conferința 
națională privind întărirea 
continuă a partidului mar- 
xist-leninist al clasei munci
toare care, după două decenii 
de prigoană cruntă, își des
fășura activitatea în condi
ții legale ; indicațiile și tezele 
elaborate de Conferință pri
vind creșterea rolului condu
cător al clasei muncitoare, a- 
lianța muncitorească - țără
nească, consolidarea Frontu
lui Unic Muncitoresc și pre
gătirea înfăptuirii unității

politice a clasei muncitoare, 
ca și indicațiile privind căile 
de întărire a Frontului Demo
crației Populare, a prieteniei 
frățești dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoa
re, au avut o mare impor
tanță pentru desfășurarea re
voluției populare în patria 
noastră.

în strînsă legătură cu aces
te sarcini politice generale, 
Conferința a analizat și pro
blemele legate de reconstruc
ția și dezvoltarea economică 
a țării, în care se concentrau 
ca intr-un focar, sarcinile

acea perioadă pe acelea cu a 
căror soluționare trebuia în 
mod necesar să se înceapă, nu 
s-a limitat numai la sarcinile 
de moment, ci a orientat cu 
clarviziune științifică, în 
perspectiva istorică a desfă
șurării procesului revoluțio
nar neîntrerupt, întreaga dez
voltare economică a țării. 
Astfel, mobilizînd masele în 
lupta pentru ridicarea pro
ducției și refacerea țării sub 
toate aspectele și în toate do
meniile vieții economice Con
ferința națională a subliniat 
că aceste sarcini sînt cu atît

20 de ani de la Conferința

Națională a P. C. R.
majore ale noii puteri popu
lare.

Sarcinile care se puneau în 
acest domeniu erau deosebit 
de complexe și grele. La ră- 
mînerea în urmă din punct 
de vedere economic, care ca
racteriza economia româneas
că în timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc se adăugau 
pierderile uriașe pricinuite de 
război care făcuseră ca, la 
sfîrșitul războiului, economia 
națională să fie ruinată și 
dezorganizată.

Pentru lichidarea acestei 
moșteniri dezastruoase și re
facerea economică a țării, în
tregul popor muncitor, în 
frunte cu clasa muncitoare, 
și-a strîns rîndurile în jurul 
partidului și al guvernului de
mocratic al țării. Deși sufe
reau lipsuri mari, neavînd 
uneori nici cele necesare tra
iului, oamenii muncii de la 
orașe și sate munceau cu ab
negație spre a vindeca rănile 
războiului. Este meritul isto
ric al partidului că alegînd 
din multitudinea de pro
bleme care puneau

mai 
„nu

mari și mai grele cu cît 
este vorba numai de a 

reface ceea ce s-a distrus, ci 
și de a construi și dezvolta 
economia României“.

Zdrobind din punct de vedere 
ideologic pseudoteoriile econo
miștilor burghezi care vorbeau 
despre caracterul „eminamen
te agricol“ al economiei ro
mânești cu scopul de a men
ține România în situația unei 
anexe agrare și de materii 
prime a marilor puteri impe
rialiste, Conferința națională 
a demascat cu tărie esența 
profund reacționară și anti
națională a acestor nseudo- 
teorii. Patriotismul înflăcărat 
al _ comuniștilor a răsunat cu 
mîndrie prin glasul lui Gh. 
Gheorghiu-Dej la tribuna 
Conferinței Naționale: „îm
potriva acestor teoreticieni 
reacționari, care căutau 
facă din țara noastră

apendice al marilor state in
dustriale, ne-am ridicat din- 
totdeauna noi, marxiștii, co
muniștii, susținînd că progre
sul țării noastre este în di
rectă și nemijlocită legătură 
cu progresul industrializării 
țării și că de tăria industri
ală a țării depinde în mare 
măsură însăși independența 
statului nostru“.

Făcînd o profundă analiză 
științifică a posibilităților pe 
care țara noastră le are spre 
a-și dezvolta multilateral eco
nomia, Conferința Națională a 
P.C.R. a trasat liniile progra
mului de industrializare a 
României pe baza dezvoltării 
cu precădere a industriei 
grele.

Arătînd că aproape totalita
tea problemelor economice 
care se ridică în fața țării pen
tru viitor se leagă de dezvolta
rea industriei grele. Conferința 
a subliniat că o industrie grea 
puternică, bazată ne folosirea 
rațională a bogățiilor naturale 
ale țării constituie pivotul în 
jurul căruia întreaga economie 
a țării se va dezvolta în con
diții noi.

Privită de pe pozițiile suc
ceselor 
nostru 
rală a 
iese în 
mult justețea politicii de in
dustrializare a țării, funda
mentată cu claritate de parti
dul nostru cu 20 de ani 
în urmă, îmbogățită și dez
voltată pe baza analizei ști
ințifice a cerințelor obiec
tive și a posibilităților econo
miei noastre în fiecare etapă 
a construcției socialiste, a va
lorificării experienței obți-

Lucrări de instalații la noua 
linie electrică de 400 Kv Bucu- 

rești-Sud—Slatina
Foto: AGERPRES

------------

Sate

electrificate
obținute de poporul 
în dezvoltarea gene- 
economiei naționale, 
evidență odată mai

GHEORGHE CREȚOIU 
candidat în științe economice

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru).

Prin terminarea cu aproape trei 
luni înainte de termen a liniei de 
înaltă tensiune de 15 kV Ozd- 
Atintiș, satele Bichiș, Nandra, 
Iștihaza, Ozd și Gîmbuț din raio
nul Luduș au -fost recent racor
date la sistemul energetic natio
nal. S-a terminat și construcția li
niei de înaltă tensiune Borsec— 
Telgheș, iar la axa Reghin—Chi- 
heru, lucrările se află în execuție. 
Zilele trecute, s-a aprins lumina 
electrică in satele Misentea, Leii- 
ceni din raionul Ciuc, și în sațul 
Feisa din raionul Tîrnăveni. In 
acest an în regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară au fost electrifi
cate 32 localități din mediul ru-

(Continuare în pag. a 11-a)
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CULESUL STRUGURILOR
vară, la trei

pectarea judicioasă a programu
lui de grajd, aplicarea cu rigu
rozitate a normelor sanitare, 
îmbunătățirea tehnicii mulsului 
etc. Unitățile citate au depășit, 
la 15 septembrie, 1 700 litri de 
lapte pe cap de vacă furajată. 
Firește această producție nu 
poate'fi atribuită integral spe
cializării la gostaturi. Speciali
zarea este numai un mijloc din- 
tr-un complex larg de măsuri 
de calificare întreprinse în a- 
ceste cooperative pentru spori
rea producției de lapte.

Formele de calificare a tine
rilor zootehniști sînt multiple. 
Ele diferă de Ia un raion la al
tul. Am reținut însă, ca o coor
donată comună, preocuparea 
unor conducători de unități și 
a unor organizații U.T.C. de a 
da continuitate, permanență 
procesului de calificare.

— Tinerii din sectorul nostru 
zootehnic sînt elevi Ia o școa
lă... fără vacanță — ne-a decla
rat tovarășul Vasile Cobzaru, 
secretarul comitetului organiza
ției U.T.C. din cooperativa agri
colă Cornești, regiunea Ploiești.

După încheierea cursurilor
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Constructorii de utilaj petrolier 
de la Uzina „1 Mai“ din Ploiești 
au pus la punct și experimentat 
cu succes pompa de noroi „Du- 
plex-1250 Cp“ pentru noua in
stalație „4 Oh 315“ intrată re
cent în producție de serie. Noua 
pompă, cu parametri înalți de 
funcționare, poate rezista la pre
siuni de peste 300 atmosfere. E- 
chipată cu asemenea pompe, ală
turi de cele patru motoare Diesel 
de cîte 700 Cp și alte utilaje de 
înaltă tehnicitate, instalația „4 
Dh 315“ poate fi întrebuințată 
atît la forajul sondelor de explo
rare, cît și la cele de exploatare, 
pentru țiței și gaze, la adîncimi 
pînă la 7 000 m.

(Agerpres)

agrozootehnice de iarna, am 
participat, în
schimburi de experiență ; la 
rîndul nostru am primit vizita a 
două unități vecine. Cu ajutorul 
tovarășului inginer, comitetul 
U.T.C. a întocmit pentru toată 
această perioadă un plan care 
cuprinde studierea unor broșuri 
și articole de specialitate, exis
tente în bibliotecile volante din 
sector; de asemenea, săptămî
nal, fruntașii vorbesc despre 
experiența lor și fac demons
trații practice. Totodată sînt a- 
nalizate critic cauzele care au 
determinat scăderea producției 
la unele grupe de vaci.

Totul—condiționat de... condiții

Partea a treia a articolului 
de fată se va ocupa de asigura
rea condițiilor de muncă și de 
trai tinerilor zootehniști. Cum 
poate fi cit mai bine organizat 
timpul lor liber?

ION ȘERBU 
NICOLAE BARBU 

ION MARINA

Potrivit ultimelor date pri
mite de la Consiliul Superior 
al Agriculturii, strugurii au 
fost culeși de pe mai mult de 
60 la sută din suprafața pod
goriilor noastre. în podgoriile 
din regiunea Galați, unde 
aceste lucrări au început mai 
devreme și au fost mai bine 
organizate, viile au fost cule
se în proporție de peste 80 
la sută, iar în cele din regiu
nile Dobrogea, Oltenia și Plo
iești de peste 70 Ia sută.

în nordul țării, culesul a 
început mai tîrziu. Deși strugu
rii sînt copți, recoltarea nu se 
desfășoară cu toate forțele și 
din această cauză este întîr- 
ziată mai ales în regiunile 
Cluj și Mureș-Autonomă Ma
ghiară.

Căderea brumelor puțind 
deprecia atît producția cît și 
calitatea vinurilor, preocupa-

rea principală atît a unități
lor agricole producătoare, cit 
și a celor de vinificare, tre
buie să fie îndreptată în 
aceste zile spre asigurarea 
măsurilor necesare pentru 
grăbirea culesului și prelua
rea strugurilor contractați.

(Agerpres) Intr-una din halele Fabricii de tricotaje „Moldova" din Iași

EXCURSII LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ
Timpul însorit din această 

toamnă a prilejuit unui număr 
de peste 1 500 de bucureșteni, 
după o săptămînă de lucru, să 
admire frumusețile peisajului pa
triei noastre. Sîmbătă, 30 de au
tocare ale Oficiului Național de 
Turism au pornit spre Poiana 
Brașov, Tușnad, Pîrîul Rece, pe

Valea Prahovei, Valea Oltului și 
la șantierul Hidrocentralei „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș. Cu 
trenul au plecat spre diferite lo
calități de munte amatorii de as
censiuni, care urcă la cabane din 
masivele Bucegi și Ciucaș.

Pentru săptămînă viitoare sînt 
programate alte excursii cu auto-

carele pe itineiariul București — 
Brăila — Galați, fiind inclusă și 
o plimbare cu vaporul pe Dună
re; pe ruta București — Poiana 
Brașov, castelul Bran — Cîmpu- 
Ițmg Muscel, precum și excursiile 
obișnuite de sfirșit de săptămînă.

(Agerpres)
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SINGURI
Ds cînd a apărut, a avut 

mai multe denumiri, căutîn- 
du-se mereu una mai su
gestivă. S-a numit pe rînd 
releu cu vid. releu electro
nic, lampă radio, lampă e- 
lectronică, mulți, neștiind 
nici astăzi cum este corect 
să-i spună.

Indiferent de nume. el 
este lormat dintr-un balon 
da sticlă (în general), în 
care este format vid foar
te înaintat i cantitatea de 
aer rămasă în tub este de 
10 miliarde ori mai mică 
decît cea existentă înainte 
de vidare... Si. totuși, mai 
există peste 40 trilioane 
molecule de aer. In interio
rul acestui balon, sînt așe
zați electrozii tubului : ca- 
todul, anodul și grilele. Ca- 
todul este format dintr-un 
material special, care atunci 
cînd este încălzit puternic 
(cca 2 000 °) emite 
troni în spațiul din 
lui. încălzirea se face
cînd un curent electric fie 
direct prin catod (tuburi cu 
încălzire directă), fie prin- 
tr-un filament așezat în 
imediata vecinătate a cato- 
dului (tuburi cu Încălzire 
Indirectă). Anodul este elec
trodul ce) mai îndepărtat de 
catod. Intre anod si catod 
se aulică tensiunea anodi- 
că cu -I- pe anod si — pe 
catod. In felul acesta, tn in
teriorul tubuluf se stabileșta

(între anod și catod) un 
cîmp electric datorită căru
ia electronii emiși de ca
tod se deplasează către a- 
nod. Apare astfel un flux 
de electroni de la catod la 
anod (de aici, prin circuitul 
de legătură, ajung la plu
sul bateriei anodice).

Tubul electronic format

obține un efect deosebit de 
important : variații mici de 
tensiune, aplicate pe arilă, 
provoacă variație mare a 
curentului anodic. Dacă în
tre anodul tubului și plusul 
bateriei se montează o 
zistență de sarcină, la 
nele ei se va obține o 
siune de aceeași formă 
cea aplicată pe grilă,

elec- 
jurul 

tre-

Tubul
electronic

numai din catod și anod se 
numește diodă.

Dacă între anodul și cato- 
dul diodei aplicăm o ten
siune alternativă, prin cir
cuit va trece curent nu
mai în perioada alter
nantei pozitive (aplicată 
pe anod). In timpul al
ternantei negative, ano
dul respinge electronii 
și curent nu va exista. Spu
nem că dioda are proprietà, 
te de a conduce într-un sin
gur sens. Această proprieta
te se folosește la circuitele 
de redresare și detecție.

Dacă între catod șt anod 
se montează o grilă in for
ma unui grilaj sau plasă, 
căreia i se aplică un semnal 
electric de valoare mică, se

re- 
bor- 
ten- 

cu 
_______________ __ _ dar 
de valoare mult mai mare. 
Se obține astfel amplifica
rea semnalelor electrice a- 
plicate pe grilă. Tubul care 
pe lînglj catod și anod mai 
are și o grilă de comandă 
se numește triodă. (tub cu 
trei electrozi). Obținerea u- 
nor performante mai mari 
a determinat apariția te- 
trodei (între grilă, și anod 
mai are o grilă ecran), 
pentodei (între ecran și a- 
nod se montează grila supe
rioară), precum 
dei și heptodei.

De asemenea, 
tuburi multiple, 
balon de stică se montează 
două sau mai multe tu
buri funcționale (dublă-trio- 
dă, triodă-pehtodă. 
hexodă etc.).

Pentru obținerea 
permanente maxime 
o ^specializare" a tuburilor 
electrice. Astfel, sînt tuburi 
amplificatoare, tuburi osci
latoare sau tuburi pentru 
frecvente joase, pentru frec
vente înalte etc.

și a hexo-

există șl 
In același

triodi-

unor
există

culturale
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PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru) :

Teatrul de Stat din Pitești 
și-a deschis aseară stagiunea 
cu poemul dramatic „Răzva.n 
și Vidra“ de B. P. Hașdeu, în 
montarea realizată de tinărul 
regizor Dan Alexandrescu de 
la Teatrul de Stat din Arad 
și scenograful Traian Nițescu, 
de la Institutul de teatru 
„I. L. Caragiale“ din București. 
Din distribuție, remarcăm 
pe tinărul actor Dem Nicu- 
lescU (Răzvan), Ileana Focșa 
(Vidra), Ion Focșa (Zbierea) și 
Ion Ivan (Răzașu). Acestei 
premiere îi va urma in curtnd 
cea de a doua, cu piesa „Gră
dina cu trandafiri" de Andi 
Andrieț. In repertoriul acestei 
stagiuni mai figurează „Pyg- 
malion", de G. Bernard Shaw, 
„Micul infern", de Mircea 
Ștefănescu, „Riscuri ireme
diabile" de Al. Mirodan, 
„Pantofăreasa năzdrăvană“, 
de Federico Garda Lorca 
altele.

(Urmare din patj. I)

FIGURA 2.
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FIGURA 4.

FIGURA 5

nute în vasta activitate con
structivă.

Experiența construcției so
cialiste 
dovedit 
crearea 
industrii 
să asigure creșterea cu 
cădere a producției mijloace
lor de producție în cadrul 
producției industriale, este 
cheia de boltă, condiția esen
țială a unei industrializări 
reale, sănătoase, capabile să 
asigure cu adevărat baza ma
terială a progresului și civi
lizației, a suveranității și in
dependenței naționale.

Dezvoltarea continuă a for
țelor de producție în ansam
blul economiei naționale și 
consolidarea bazei tehnico- 
materiale a socialismului, în
făptuirea reproducției socia
liste lărgite pe baza tehnicii 
moderne, capabile să asigure 
înlocuirea mijloacelor de pro
ducție, și în primul rînd a 
mijloacelor de muncă la un 
nivel calitativ mereu superior, 
sînt indisolubil legate de dez
voltarea prioritară a indus
triei grele. Ea creează premi
sele pentru stabilirea unei 
nronortii iuste între sectoarele 
I și II ale producției sociale, 
între industrie și agricultură, 
pentru dezvoltarea intensivă 
și multilaterală a acesteia din 
urmă, ca si pentru dezvolta
rea celorlalte ramuri econo
mice, pentru o rațională re
partizare a forțelor de pro
ducție pe cuprinsul tării, con
stituind în același timp bază 
cresterii și perfecționării ne
contenite a producției bunu
rilor de consum necesare 
pentru satisfacerea nevoilor 
în continuă creștere ale popu
lației.

Făurirea șî dezvoltarea In
dustriei grele se impune ca O 
premisă esențială și pentru

în țara 
cu 
și dezvoltarea 
grele puternice

prisosință
noastră a 

că 
unei 
care 
pre-

TRANSFORMATORUL
DE REȚEA

si

pa-

Alimentarea de la rețea a receptoarelor de radio, 
a magnetofoanelor si a altor aparate se tace de- 
obicei prin intermediul unui transformator numit a- 
desea transformator de rețea. Acesta are un dublu 
scop ; realizează o relație Intre aparat si rețea 
și adaptează necesitățile de alimentare ale apara
tului respectiv la diferite tensiuni de rețea.

Părfile principale ale lui sînt miezul de fier 
bobina.

Miezul de fier (fig. 1) este alcătuit dintr-un
chel de tole ștantale din tablă ferosilicioasă.. For
ma cea mai uzuală a tolelor, pentru construcțiile 
care ne interesează este cea în formă de .,E" și ,,I‘ 
(fig. 2). Pentru a obține miezul dorit, tolele ,,E' și ,,I\ 
se asamblează prin țesere. Se introduc 
tole ,,E‘, una printr-o parte, iar cealaltă 
opusă.

După Încărcarea completă cu tole ,,E" 
tolele „!’ în intersecțiile libere dintre 
Apoi. întregul pachet de tole se prinde cu șuruburi.

Bobina se compune dintr-o carcasă și mai multe 
Înfășurări. Una dintre înfășurări; numită primarul 
transformatorului, se conectează la fetea, iar cele
lalte, numite secundare, servesc la alimentarea di
feritelor circuite ale receptorului.

Carcasa (fig. 3) se construiește, în general, , din 
carton. Pe pereții laterali ai carcasei se fixează o 
serie de cose, la care se lipesc terminalele bobina- 
țelor.

Pe carcasă se bobinează mai întîi înfășurarea pri
mară, spiră lingă spiră. După ce se termină un 
strat de slrmă se așează un . strat de hîrtie de 
transformator groasă de 0,05 mm, peste care se bo
binează al doilea strat de sîrmă. Continpîndu-se 
astiel pînă se termină numărul de spire' stabilii, 
pentru Înfășurarea respectivă.

Prizele pentru diferitele tensiuni de alimentare 
se scot printr-o simplă buclă, iără să Se' modifice 
bobinarea.

Înfășurările secundare se bobinează în același fel. 
Intre înfășurări, In locul hîrtiei se bobinează un 
strat de preșpan gros de cca. 0,3 mm. Schema elec
trică a unui transformator 
fig. 4, tn fig. 5 este arătat 
blat.

Transformatorul de rețea, 
dăm mai fos, va folosi pentru alimentarea 
multor montaje pe care le vom publica în numerele 
viitoare, și are următoarele date :

Tensiunile de alimentare de la rețea 110 V, 127 V 
si 220 V. Două secundare, unul cu tensiunea de 
6,3 V si curentul maxim de 3 A si altul de 250 V 
și 80 A.

în carcasă 
prin partea

se introduc 
talele ,,E".

★
După „Medeea", Teatrul „C. I. 

Nottara“ a prezentat simbătă 
seara o altă piesă de Anouilh 
— „Antigona“, in traducerea 
iui Ovidiu Constantinescu. Re
gia este semnată de Mircea 
Marosin, acțiunea tragediei des- 
fășurîndu-se in decorurile Li- 
diei Radian. Ilustrația muzicală 
este, semnată de Ion Hetea.

tn rolul titular a apărut-Gil- 
da Marinescu. Același rol va fi 
deținui ți de Magdalena Buznea. 
Celelalte personaje ale piesei 
au fost interpretate de Ion Ma
rinescu, Ștefan Iordache, Lucia 
Mureșan, Geta Angheluță, Mir
cea Ahghelescu. Ștefan Radofi, 
Mihai.l Pruteanu. La spectacol 
ișr dă concursul și mezzo-so- 
prana Martha Kessler.

★
La etajul II al Muzeului de 

artă al Republicii Socialiste Ro
mânia a fost organizată expozi
ția retrospectivă „Francisc Și- 
rato". al cărei vernisaj a avut loc 
sîmbătă la amiază în prezența 
a numeroși iubitori de artă.

Ca și expozițiile Ștefan Dimi- 
trescu și N. Tonitza, această re
trospectivă se înscrie pe linia 
prezentării operei unor artiști a 
căror activitate s-a desfășurat 
între cele două războaie mon
diale. Sînt înfățișate, într-o ex
punere selectivă, lucrări din 
toate perioadele reprezentative 
ale creației lui Fr. Șirato, reali
zate de-a lungul celor aproape 
50 de ani dedicați picturii. Ex
poziția reunește astfel 77 de 
uleiuri, 28 de lucrări de grafică 
colorată și alh-negru și, ca o 
completare, 16 fotografii repro- 
ducînd unele din desenele poli
tice și sociale publicate în presa 
timpului. (Agerpres)

Și „muntele" se ridică din hărnicia oamenilor. (3 000 kg porumb boabe la hectar. Acesta este un succes al lu
crătorilor de la G.A.S. Galicea din raionul Rm. Vilcea).

Foto : AGERPRES

Informații
Oaspeți iugoslav! 
la Porțile de Pier

în ziua de 15 ootombrie, Dușan 
Petrovici, președintele Skupștinei 
R. S. Serbia, Zvonko Brkici, vice
președintele Skupștinei Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, Andria Mu- 
goșa, președintele Skupștinei 
R. S. Muntenegru, Vidoe Smilev- 
ski, președintele Skupștinei R. S. 
Macedonia, Gemal Biedici, vice
președintele Skupștinei R. S. 
Bosnia și Herțegovina, dr. Milos 
Janko, vicepreședintele Skupștinei 
R. S. Croația, Rudolf Ianko, vi
cepreședintele Skupștinei R. S. 
Slovenia, Radovan Vlaikovici, 
președintele Skupștinei regiunii 
Voivodina, Stanoie Aksici, pre
ședintele Skupștinei regiunii Ko
sovo și Metohia, și Bogoliub Sto- 
ianovici, președintele Vecei repu
blicane a Skupștinei R. S. Serbia, 
și alte persoane oficiale iugoslave 
au făcut o vizită la șantierul Sis
temului hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier.

Pe malul românesc, la Gura 
Văii, oaspeții au fost întîmpinați 
de Emil Drăgănescu, ministrul 
energiei electrice, Ion Predescu, 
președintele Sfatului popular re
gional Oltenia, Octavian Groza, 
adjunct al ministrului energiei 
electrice, și de conducătorii șanti
erului și au luat cunoștință de 
desfășurarea lucrărilor de la ba
raj, de la construcția noii șosele 
și căi ferate.

Scintela 
tineretului

• Astăzi se dispută 
prima etapă a campiona
tului republican de vo
lei masculin — ediția 
1965—1966.

Primă etapă progra
mează partidele : Pe
trolul Ploiești — Dinamo 
București ; Constructorul 
Brăila — Știința Galați ;

me-
Ști- 

Stea-

„SÀPTÀMÎNA PREOLIMPICĂ"

® La 16 octombrie a sosit în 
Capitală Ahmed Eghbăl, trimis 
extraordinar și ministru pleni
potențiar al Iranului în Repu
blica Socialistă România.

în Gara de Nord, el a fost 
salutat de Dionisie Ionescu, am
basador, directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Tractorul Brașov — Ști
ința Brașov ; Știința 
Cluj — Știința Timișoa
ra ; Farul Constanta — 
Minerul Baia Mare.

® Astăzi, pe stadionul 
Republicii se dispută un 
interesant cuplai fotba
listic de categoria B.

începînd de la ora 
9,00 se vor întîlni
chipele Știința. Bucu
rești și Metalul Tîrgo- 
viște, iar de la ora 10,45 
Dinamo Victoria va juca 
cu Constructorul

e-

® Etapa de astăzi a 
campionatelor republi
cane de baschet progra
mează o serie de 
ciuri atractive ca : 
inta București —
gul Roșu Brașov (mascu
lin) ; Știința București
— Știința Cluj (femi
nin) •, Știința Timișoara
— Rapid (masculin) și 
Voința Brașov — Con
structorul București (fe
minin).

în Capitală jocurile se 
vor desfășura în sala 
Floreasca. după următo
rul program : cu începe
re de la ora 9,15 Știin
ța București — Știința 
Cluj (feminin); Știința 
București — Steagul Rg- 
șu Brașov (masculin) ; 
Dinamo București — Au
rul Brad (masculin).

în tară se dispută ur
mătoarele meciuri : mas
culin : Știința Tg. Mu
reș — Steaua ; Știința 
Galați — Farul Constan
ta ; Știința Timișoara —- 
Rapid ; Dinamo Oradea
— Știința Cluj ; femi
nin : Voința Brașov — 
Constructorul București ; 
Crișul Oradea — Mure
șul Tg. Mureș.

au 
de-a 
evo- 

român

Turneul de box din cadrul ,,Săp- 
tăminii sportive preolimpice" de 
la Ciudad de Mexico se ailă 
în centrul atenției publicului. 
Peste 8 000 de spectatori 
asistat la meciurile celei 
doua reuniuni în care a 
luat și tinărul pugilist
Nicolae Gîju. Boxind in limitele 
categoriei cocoș, reprezentantul 
României l-a învins ia puncte 
japonezul Oichi Okada. Meciul 
fost echilibrat, dar românul 
practicat un box mai viguros 
victoria sa este meritată — 
comentatorul agenției 
Press.

La categoria ușoară, japonezul 
Toyohiro Yamamoto a cîștigat la 
puncte In fata 
mino Guerini.

Pe stadionul 
re", care va fi 
limpiade, au Început Întrecerile de 
atletism. In probele de viteză și 
sărituri, rezultatele au fost în ge
neral bune, dar In cursele de fond 
influen/a altitudinii s-a făcut se
rios resimțită asupra randamentu
lui atlefilor. Astfel, cunoscutul 
fondist tunisian Mohamed Gam- 
moudl, Învingător Ia 10 000 m,

pe 
a 
a 
și 

scrie 
United

italianului Benia-

„Cetății università- 
teatrul viitoarei O-

realizat doar 31’37’8/10, iar al 
doilea clasat, Jurgen Haase (R. D. 
Germană) — 31’38'2/10. - 
Persson a cîștigat proba 
m obstacole în 0'32'6/10 
Reiman pe cea de 20 
marș — 1h41'46“2/!0.

La 100 m plat, francezul Claude 
Piquemal l-a întrecut pe cubanul 
Figuerola, ambii cronometrați cu 
timpul de 10’3/10. La 400 m gar
duri a sosit primul italianul Fri- 
nolll, cu timpul de 51‘,0. Alte re
zultate : lungime : Stenius (Finlan
da) 8,02 m ; ciocan : Beyer (R.F.G.) 
66,57 m; înăllime ■ Shilikowski 
(R.F.G.) 2,14 m.

Concursul de natafie oferă, de 
asemenea, posibilitatea unor inte
resante comparații și cercetări 
pentru antrenori șl medici pre- 
zenți la Ciudad de Mexico.

In turneul de scrimă, proba de 
spadă a revenit sportivului sovie
tic Guram Kostava.

Suedezul 
de 
Și 
kilometri

3 000 
Hans

® O delegație culturală con
dusă de Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, a pără
sit sîmbătă Capitala, plecînd în 
R. P. Chineză, în cadrul acor
dului de colaborare culturală 
dintre cele două țări.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de Liu Fan, ambasadorul R. P. 
Chineze la București.

Simpozion in Valea Jiului

de rețea este dată în 
un transformator asam-

a cărei construcție

Foto: O. PLEGAN

• Continulndu-șl turneul in 
noastră, formația germană de 
bal S. K. Karl Marx Stad înlllneș- 
te astăzi la Pitești echipa Dinamo 
din localitate.

Tolele trebuie astfel alese incit miezul să 
secțiunea de 8 cm ’ (produsul e X h) și fereastra 
(produselor Ib — c] y dl suficient de mare ca să în
capă toate bobinaiele.

Numărul de spire pentru fiecare înfășurare și gro-
slmea conductorului sînt date în tabelul 1 (eoni, 
schemei electrice fig. 4).

Lp 1 Lp 2 Lp 3 Ls 1 Ls 2
Număr de spire 660 103 618 1 780 42
Diametrul conduc. 0,6 0,6 0,4 0,2: 1,3

lichidarea deplină a urmărilor 
diviziunii capitaliste interna
ționale a muncii, a împărțirii 
în țări industriale dezvoltate și 
țări agrare și relativ înapoia
te, pentru asigurarea suvera
nității țării.

Datorită aplicării consecven
te a politicii științifice a parti
dului de dezvoltare multilate
rală a economiei României, 
politică în centrul căreia sță 
industrializarea socialistă, pa
tria noastră s-a transformat 
într-o tară socialistă, cu o in
dustrie dezvoltată și o agricul
tură în continuu progres. Pe 
deplin și definitiv victorios în 
România, socialismul rodește 
minunat în toate domeniile

Congresul al IX-lea al P.C.R. 
a elaborat un program multi
lateral de dezvoltare a patriei 
noastre. Acest program, de în
semnătate istorică, oglindește 
fermitatea și . consecventa 
partidului în aplicarea liniei 
sale generale de construire a 
Socialismului, linie întemeiată 
pe realitățile României, pe ex
periența dobîndită în vasta sa 
activitate constructivă. „Și în 
viitor, în centrul politicii parti
dului nostru — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu în Ra
portul prezentat la Congres — 
rămîne industrializarea tării, 
dezvoltarea cu precădere a 
industriei grele, în special a 
industriei constructoare de

Start. Încă o probă pentru insigna de polisportiv va ii trecută.

înaintate din punct de vedere 
economic.

Directivele celui de-al 
IX-Iea Congres al P.C.R. pre
văd menținerea, în continua
re, a unui ritm intens de dez
voltare industrială a țării. Cît 
de mult va crește potențialul 
nostru industrial rezultă din 
faptul că întreaga producție 
din 1938 se va realiza la 
sfîrșitul planului de cinci ani 
în numai 24 de zile. Preocu
parea pentru dezvoltarea cu 
prioritate a producției mijloa
celor de producție se concre
tizează în faptul că ramurilor 
producătoare de energie pri
mară și secundară, metalur
giei feroase și neferoase, in-

posibilităților proprii pentru 
satisfacerea necesităților cres- 
cînde ale economiei naționale 
de energie, a adoptat planul 
de 10 ani pentru valorificarea 
surselor energetice și electri
ficarea țării.

Lenin denumea 
„pîinea industriei“, 
poate dezvolta o
modernă fără dezvoltarea co
respunzătoare a metalurgiei. 
Producția de metal. în primul 
rînd de oțel, reprezintă un in
dicator important al însuși 
nivelului de dezvoltare eco
nomică.

în 1970, producția de oțel 
pe locuitor — acest barome-

metalul 
Nu se 

industrie

UN EVENIMENT MEMORABIL
vieții noastre economice și so
ciale.

Producția industrială a țării 
noastre este az< de 9,5 ori mai 
mare decît în anul 1938. Plas
tic vorbind România socialistă 
are azi forța economică a nouă 
Românii din 1938 1 întreaga 
noastră economi-» se dezvoltă 
armonios, echilibrat, într-un 
ritm susținut Agricultura e în 
continuu proces de dezvoltare 
multilaterală și intensivă. Pe 
baza succeselor dobîndite pe 
toate fronturile construcției e- 
conomice crește sistematic ni
velul de trai al poporului, în
florește patria noastră socia
listă.

Marile realizări, profundele 
transformări în viața patriei, 
în viața noastră, a tuturora, se 
datoresc conducerii de către 
partid. Viața a confirmat si 
confirmă pe deplin -justețea li
niei politice a partidului, efica
citatea vastei sale activități 
politico-organizatorice.

mașini, fără de care nu sînt 
posibile ridicarea patriei la 
un grad înalt de civilizație și 
bunăstare, înaintarea spre co
munism“. Industrializarea, se 
subliniază în Rezoluția Con
gresului, determină creșterea 
impetuoasă a forțelor de pro
ducție, dezvoltarea continuă 
a bazei tehnico-materiale a 
socialismului, introducerea pe 
scară largă a progresului, 
sporirea productivității mun
cii, ridicarea nivelului de trai 
al poporului, avîntul întregii 
economii. Dezvoltarea indus
triei duce la înflorirea orașe
lor, la întărirea rolului con- 

■ ducător în societate al clasei 
muncitoare, modernizarea și 
valorificarea superioară a 
producției agricole. Aceasta 
este singura cale care duce 
spre progres și civilizație, asi
gură în fapt independența și 
suveranitatea națională, apro
pierea tot mai mult a tării 
noastre de nivelul statelor

dustriei construcțiilor de ma
șini și industriei chimice li 
se alocă circa trei pătrimi din 
totalul investițiilor din indus
trie.

Dezvoltarea energeticii este 
esențială pentru a realiza 
abundența de produse și ser
vicii cerută de sarcinile desă
vârșirii construcției socialis
mului, ea jucînd un rol deo
sebit de important pentru 
promovarea tehnicii avansate, 
pentru dezvoltarea unor ra
muri noi ca producția de alu
miniu, petrochimia etc. extin
derea unor procedee tehnolo
gice avansate, precum și 
pentru dezvoltarea transpor
turilor și satisfacerea unor 
variate nevoi social-culturale 
și casnice ale populației. Toc
mai pentru satisfacerea unor 
asemenea cerințe, Congresul 
al IX-lea, continuînd linia 
generală a partidului de mobi
lizare a tuturor resurselor și

tru important al potențialului 
economic — va fi de circa 18 
ori mai mare decît în 1938, 
situîndu-ne, în acest domeniu, 
printre primele țări ale lumii.

Importanța industriei con
structoare de mașini pentru 
dezvoltarea unei economii 
moderne decurge din rolul 
hotărîtor al mijloacelor de 
muncă mecanice — acest 
„schelet și sistem mușchiular 
al producției“ cum le denumea 
K. Marx — create de ea și 
care sînt decisive pentru orice 
proces de producție, pentru 
ridicarea productivității mun
cii sociale. Datorită acestui 
fapt, rolul acestei ramuri în 
producția socială și în asigu
rarea progresului tehnic nu se 
diminuează. Directivele Con
gresului, prevăzind un ritm 
mediu anual de creștere a 
producției de 12 la sută, sub
liniază că în perioada 1986— 
1970 industria constructoare 
de mașini va trebui să asi
gure circa două treimi din

utilajele necesare investițiilor 
în economia națională, în 
condițiile sporirii diversifică
rii și îmbunătățirii calității 
producției, ale sporirii apor
tului la realizarea unor insta
lații complexe pentru econo
mia națională.

Și, în fine, industria chimi
că, care nu fără temei este 
denumită „a doua natură“ 
sau un „nou arsenal" de ma
terii prime și materiale noi 
trainice și eficiente, continuă 
să dețină un rol în continuă 
creștere pentru valorificarea 
superioară a resurselor natu
rale, pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale și asigura
rea unor bunuri de 
pentru populație, 
timp ea va deveni o ramură 
din ce în ce mai activă 
dezvoltarea schimburilor 
merciale externe ale 
noastre.

O dată cu dezvoltarea 
murilor producătoare de 
loace de producție și în strîn- 
să legătură cu creșterea veni
turilor populației se va dez
volta și industria bunurilor de 
consum și va crește baza teh- 
nică-materială a agriculturii.

Liber și stăpîn pe soarta 
sa, urmînd neabătut călăuza 
sa încercată — partidul co
muniștilor — poporul nostru 
își înalță patria tot mai sus 
pe culmile progresului. Dru
mul continuu ascendent al 
țării noastre, marile prefaceri 
revoluționare sînt rodul ca
racterului științific și profund 
patriotic al politicii partidu
lui, politică al cărui țel su
prem a fost și este slujirea 
intereselor poporului.

în programul însufletitor 
elaborat de cel de al IX-lea 
Congres al partidului, tinere
tul. împreună cu întregul po
por. vede propriul său program 
de luptă si muncă, pentru în
făptuirea căruia își consacră 
toată energia creatoare.

consum
în același

în 
co

tării

ra- 
mij-

• Șahistul ro
mân iuliu Szabo 
continuă sa fie 
lider în turneul 
international de 
la Subotica. Du
pă 5 runde, el a 
acumulat 4,5 
puncte, fiind ur
mat în clasament
3,5 puncte, Perkovici și Veres 
puncte. In runda a 5-a, Szabo 
învins pe iugoslavul Fodor.

de Kozomara
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• Echipa femi
nină de handbal a 
României și-a 
continuat turneul 
in U.R.S.S., lu
cind la Baku !n 
compania forma
ției Spartak In 
care au evoluat
5 componente ale reprezentativei 
sovietice. Meciul s-a terminat la 
egalitate : 11—11. Pentru echipa 
română cele mai multe goluri (5) 
le-a inscris Ana Botan.

® Una din multiplele acțiuni 
desfășurate în scopul cunoașterii, 
promovării și extinderii tehnicii 
miniere celei mai înaintate, a 
întrunit sîmbătă în aula Institu
tului de mine din Petroșeni uni 
număr mare de ingineri, tehni
cieni și fruntași în întrecerea so
cialistă din exploatări miniere și 
uzinele de preparare din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului: sim
pozionul tehnic organizat de 
Ministerul Minelor și Consiliul 
național 
tehnicienilor
„Unele realizări pe plan mondial 
în mineritul carbonifer cu posi
bilități de aplicare în minele dirl 
Valea Jiului“.

La lucrările simpozionului au 
luat parte Gh. Călin, membru al 

-C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Hunedoara 
al P.C.R., Constantin Cenușe, 
adjunct al ministrului minelor, 
Oliviu Rusu, vicepreședinte al 
Consiliului național al inginerilor 
și tehnicienilor, specialiști din 
institutele de cercetări și proiec
tări miniere și de la Comitetul 
geologic, cadre didactice din 
vățămîntul tehnic superior.

al inginerilor și 
avînd ca temă

în-

• Sîmbătă s-au încheiat 
Capitală lucrările celei de 
doua Conferințe naționale 
obstetrică și ginecologie. Au fost 
prezentate numeroase comuni
cări și referate de către medici 
specialiști din țară și invitați de 
peste hotare.

în 
a 

de

(Agerpres)

Cinematografe
CARTIERUL VESELIEI rulează 

Ia Patria, orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21. ONORABILUL STANISLAS. 
AGENT SECRET rulează la Flamu
ra, 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, Fe
roviar, orele 9; 11,15; 13,45; 16; 
18,30; 21, Excelsior, orele 9,30;
I, 1.45; 14, 16.15; 18,30 20,45. DUL
CEA PASĂRE A TINEREȚII — ci
nemascop — rulează Ia Republica, 
orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15, Festival, orele 9,45 ; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. CEI
MAI FRUMOȘI ANI — cinemascop
— rulează la Luceafărul, orele 9,15;
II, 30; 13,45: 16; 18,15; 20,30. CA
MERA IN FORMA DE „L" rulea
ză Ia Capitol, orele 9; 11,30; 14;
16,30; 19. 21,30, Melodia, orele 9; 
11,30; 14, 16,30; 19; 21,30, Modern, 
orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. 
PINĂ LA ORAȘ NU E DEPARTE
— cinemascop — rulează la Victo
ria, orele 10; 12; 14; 18,15;

20,30. LOCOTENENT CRISTINA nt- 
lează la Central, orele 9,30, 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45. LALEAUA 
NEAGRĂ — cinemascop — rulea
ză Ia Lumina, orele 9,30; 11.45 ; 
14; 16,15: 18,45, 21. Floreasca, ore
le 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30. FER
NAND COW-BOY rulează la Uni-

on. orele 15,30; 18, 20,30. UN
CARTOF. DOI CARTOFI rulează la 
Doina, orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30. PROGRAM PENTRU COPII 
rulează la Doina, ora 10. Moșilor, 
orele 15; 17; 19; 21, Lira, orele
15,30; 18, 20 30. TRĂIEȘTE-T1 VIA
TA — APELE - IN NUMELE CE
LOR VII — CERAMICA DIN OBO- 
GA —CĂLĂTORIE ÎN PARADISUL 
PASĂRILOR rulează la Timpuri 
Noi, orele 10—21 în continuare. 
CAPORALUL. SI CEILALȚI rulează 
la Gluleștl, orele 15,30; 18; 20.30, 
Cotroceni, orele 15,30; 18; 20,30. 
CĂPITANUL DIN TENKES (ambe
le serii) rulează Ia Cultural orele 
16; 19,30. A TRECUT O FEMEIE 
rulează la Miorița, orele 9,45; 12;
14,15; 16.30; 18.45, 21. FEMEIA
NECUNOSCUTA rulează la Înfră
țirea între popoare, orele 10; 15.30; 
18, 20,30. l.A ORA 5 DUPĂ- 
AMIAZĂ rulează la Buceqi, orele 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.15.
UNORA LE PLACE JAZZUL rulea
ză la Dacia orele 9,15 la 14 în 
continuare ; 16,15; 18,45; 21, Vi- 
tan. orele 15.30; 18, 20.30. APORT, 
MLIHTAR 1 — cinemascop — rulea
ză la Buzeștl, orele 14.15, 16.30 ;
18,45. Crîngași, orele 16; 18, 20, 
Pacea, orele 11, 16, 18.15; 20,30,
Cosmos, orele 13,30, 15,45; 18; 20. 
UN LUCRU FĂCUT LA TIMP ru
lează la Grivita, orele 10: 12; 14; 
16, 18,15: 20.30: HOȚUL DE PIER
SICI rulează la Unirea, orele 16; 
18,15; 20,30. RUNDA 6 rulează la 
Tomis. orele 9.30; 11,30; 13.30: 16; 
18,15; 20,30, Drumul Sării, orele 
16; 18; 20. CARAMBOL rulează la 
Munca, 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.

Televiziune
DUMINICĂ 17 OCTOMBRIE

8,50 Gimnastica de înviorare la 
domiciliu. 9,00 Rețeta gospodinei. 
9,30 Emisiune pentru copii și ti
neretul școlar. 11,00 Emisiune 
pentru sate. 15,15 Duminica spor
tivă. Transmisiune de la stadio
nul Republicii: aspecte de la în- 
tîlnirea de atletism dintre forma
țiile Steaua, Știința și Rapid pro
gramată în cadrul campionatului 
republican pe echipe. 19,00 Jur
nalul televiziunii (I). 19,20 Ca
mera invizibilă. 19,30 „Cu mas
că... și fără mască", emisiune de 
varietăți — concurs de Georgeta

Postolea și Florin Grigorescu. în 
încheiere: Jurnalul televiziunii
(II), Telesport.

LUNI 18 OCTOMBRIE

19,00 Jurnalul televiziunii (I). 
19,20 Emisiune de știință și teh
nică pentru pionieri și școlari — 
„Muzică și fizică“. 20.00 Filmul 
„Mă iubește... nu mă iubește“. 
21,10 Oaspeți ai sălilor de operă 
și concert. Recitalul violonistei 
Suna Kan (Turcia). Virginia Zea- 
ni (Italia) în opera Traviata de 
Verdi. 22,10 Jurnalul televiziunii 
(II). Buletinul meteorologic.
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s înt scriitori a căror 
structură psihică se 
insinuează în cele 
mai ascunse fibre 
ale personajelor iar 
destinul acestora e 
dictat de egoismul 
artistic al creatoru
lui lor. Aceștia sînt

liricii prozei, scriitori de stil, su
biectivi dar artiști, creatori cu 
temperament tutelar, nestingheriți 
de măruntele inadvertențe ale 
realismului lor, înșelînd verosimi
lul banal. Departe de 
mistica naturalistă a 
mentului, a faptului 
în limite verificabile 
nost, legiferat, de un __ „ ...
do stereotipii. Fără îndoială struc
tura prozei lui < Ion Băieșu e a 
unui alt tip de creator, mai liber 
— sau total liber — față de eroii 
săi, chiar necruțător cu ei, uimind 
nu printr-un fond comun, ci toc
mai prin distanța pe care o păs
trează față de ei, circumspecția 
față de fapte, spiritul cercetător 
tradueîndu-se într-o anume duri
tate de chirurg în exercițiul unei 
operații dificile și decisive. Ne
delicatețea, maniera fără protocol 
de a opera a scriitorului seamănă 
cu deciziunea dură, necruțătoare, 
însă cu efect sigur pe care o are 
chiar un medic dintr-o nuvelă — 
cea mai bună a volumului. Nu 
fără dreptate această atitudine 
recalcitrantă față de personaje a 
fost socotită mizantropică dar 
cauza reală a ei poate fi identi
ficată nu în oameni, în general, 
ci în împrejurările care fac im
posibilă definii ea corectă, con
formă adevărului, a oamenilor, 
în fond avem de-a face cu o în
cercare surprinzător de profundă 
în intențiile ei de a lumina des
tine omenești nu după reguli 
prestabilite ci conform cu propria 
lor manifestare individuală care 
■ unică.

Duritatea de care aminteam 
nu e altceva decît un antiroman- 
tism înveterat, autorul știind 
foarte bine că nu o dată roman
tismul exterior e marca unui idi
lism, de duzină după cum rigu
roasa narațiune încorsetată de 
fapte e nu o dată platoșa natu
ralismului verist, lipsit de semni
ficație și adevăr. Destule îm
prejurări din această carte ex
trem de interesantă întrețin o po
lemică meritorie cu ceea ce 
ne-am obișnuit să numim, cam 
fără măsură, natural. Iată că a- 
numiți eroi, în anume împrejurări, 
nu au o comportare naturală, a- 
dică nu fac ceea ce ne-am o- 
bișnuit, din inerție, să considerăm 
că trebuie să facă. Există aici 
o sfîntă oroare de banalități pro
blematizate cu aplomb, de varia
țiile nesfîrșite pe aceeași temă 
dar ocolind un adevăr fundamen
tal și chiar dacă e drept să-i re
proșăm scriitorului prelungirea 
inutilă a unor cazuri (Accelerato
rul) sau introducerea unor bucăți 
de-a dreptul slabe (Meciul de 
adio, Mama s-a îndrăgostit) me
ritul de a anula prejudecata con
siderării omului dintr-un unghi 
adesea fals este indiscutabil. Pe 
scriitor îl preocupă condițiile în 
care se poate sau nu manifesta 
responsabilitatea umană, răspun
derea omului față de societate.

Procesul intentat de autor lip
sei de ideal, mediocrității de ac
țiune și de gîndire e reversul u- 
nui dezacord total cu absența an
gajării, de neconceput în mijlocul 
unei societăți dinamice, stimula
toare de valori. Viziunea scriito
rului asupra unui subiect am 
zice tipic pentru ilustrarea gra
tuității existenței este cu totul 
inedită, creînd surprinzătoarea 
senzație a unei drame pe un 
fond banal. într-o nuvelă eroii 
„suferă împreună“ din lipsa an
gajării în mediul ferm al acțiuni
lor eficiente, durabile. Lipsă de 
răspundere ? Desigur, dar a con
damna pierderea acestui simț so
cial e gratuit cită vreme suferin
ța e reală iar eroii caută cu un 
soi de disperare ispășirea. Cu un 
surâs incisiv scriitorul ocolește 
lecția didactică și desface stratu-

aceștia 
eveni- 

pe trecut 
dar a- 

lung șir

rile adînci ale sterilei suferinți a 
celor doi. Sigur că imposibilitatea 
susținerii într-o acțiune prelungi
tă, utilă a unor personaje ca Be- 
none și Genica îi pune pe ace
știa în stare de anomalie. Ine
ditul viziunii e în punerea ace
stei anomalii sub regim normal 
și studierea ei ca atare. Sarcas
mul tonului indică o dramă misti
ficată chiar cu sincerit: ’e. Ce-1 in
teresează pe scriitor e faptul că 
această dramă reală, a lipsei de 
ideal, poate fi trăită însă într-un 
chip lamentabil dezvăluind inca
pacitatea de a sesiza funcția dra
matică a existenței, de a vibra 
lai ea. Eroul ilustrează un spirit 
inapt dramei. Un destin ne
pregătit să facă față dramei e 
și George, eroul unei foarte inte
resante nuvele („Acceleratorul“). 
Cu aceeași deliberată intenție de a 
explica mai ales și mai puțin de 
a-și propune rezolvări factice, 
scriitorul vădește din nou pasiu
nea, disimulată în răceală anali
tică de a reconstitui biografic e- 
voluția unui destin spre drama 
căreia nu-i va putea face față. 
Eroul, cu o structură psihică ane
mică, e victima unor durități a 
căror explicație i se refuză. De 
aici izvorăște o teamă de comuni
care concretizată în totala lui 
izolare nu numai în spațiu dar 
și în timp. Imposibilitatea rezol
vării contradicției dintre timpul

Cronica
literara

personal și cel social — cu exem
plificări ce scad ritmul dramatic 
al nuvelei — fac finalul verosimil 
sub raportul condamnării ireme
diabile la care se supune însuși 
eroul. Soluția izolării se dovedeș
te falsă după cum și aceea a is
pășirii silite pe care o încearcă 
eroul analizat mai înainte.

Tipul de erou reabilitat și 
chiar aureolat de scriitor e medi
cul din „Treizeci și opt cu doi“. 
Acesta e un Esop modern sufici
ent de înțelejîK pentru a se dedi
ca cu mare talent meseriei pro
fund umane pe care o are, destul 
de realist pentru a-și da seama 
de diformitate și a o disprețul 
fără să o ignore. înclin să cred 
că aceasta și nu „Fătu și Pisică“ 
e cea mai bună nuvelă a volumu
lui — de altfel și a scriitorului. E 
aici o perfectă intuire a unei psi
hologii dificile, plină de reacții 
neprevăzute și totuși exacte, un 
univers afectuos dar distant al 
unui erou exemplar a cărui dure
roasă detașare se sprijină pe sim
patia lipsită de prejudecăți a 
oamenilor eare-1 înconjoară. Va
loarea nuvelei e dată, într-un cu- 
vînt, de profundul ei umanism, 
dar un umanism neînflorit, anti
calofil. Un erou care, structural, 
nu se deosebește mult de acesta, 
avînd doar alte condiții de mani
festare este Fătu din nuvela des
pre care s-a spus că ar fi una din 
cele mai bune 
inspirată din 
(Fătu și Pisică), 
cială a lui Fătu 
meschină împrejurare particulară 
în care fusese ofensat Pisică, a- 
cesta fiind un timp o autoritate 
în sat. Urmărit cu înverșunare de 
acesta eroul desfășoară un regim 
de rezistență înfricoșătoare în 
muțenia ei. Arma luì e răbdarea 
enormă și scriitorul a avut exce
lenta inspirație de a-i sugera ma
sivitatea tăcută, amenințătoare, 
în chiar împrejurările tragice, 
cum e acea însoțire ascunsă a în
gropării copilului. în ciuda îm
prejurărilor care-1 pun în inferio
ritate, într-o mereu îndărătnică 
defensivă, simțim un erou învin
gător, deasupra egoismului mă
runt, în așteptarea afirmării 
dreptății lui. Fătu este un țăran

de o mare frumusețe interioară, 
disprețuitor al abuzului dar și al 
răzbunării răsunătoare. Reabilita
rea simplității maiestuoase a unui 
tip complex dar nu complexat mi 
se pare calitatea esențială a 
acestei nuvele a cărei primă par
te e de o execuție ireproșabilă.

Priceperea de a închega o na
rațiune armonioasă, autentică 
în episoadele ei, dă și mă
sura tehnicii exersate de scrii
tor și din care obține rezultate 
remarcabile. în cele mai bune 
bucăți Băieșu are pudoarea 
scriitorului autentic care deși scrie 
uneori despre lucruri senzaționale 
nu are aerul c-o face, nu le stri
gă ci le înșiră calm, cu o gravi
tate ce le dă autenticitate. Oricît 
de ciudat ar fi cazul omului vi
zitat de o stafie stranie senzația 
de autentic vine din mînuirea 
fără stridențe a epicului. Acela își 
vizitează prietenul fără atmosferă 
tenebros romantică pentru că 
nu problema felului cum o face 
contează, aceasta fiind o pură 
convenție. Singura realitate psi
hologică e aici obsesia de care, 
ca orice om normal, vrea să 
scape. Aerul straniu al întregii 
întîmplări nu e dat de caz ci de 
tratarea Iui nesenzațională. Pare 
a fi vorba și de o anume incapa
citate a percepției celor din jur 
față de experiențe cu totul per
sonale. Dacă i se poate reproșa 
ceva este tocmai obscuritatea u- 
nei semnificații mai largi pe care 
se pare că scriitorul a urmărit-o. 
Justificarea obsesiei există iar 
tehnica coborârii ei într-un plan 
terestru îi creează un fascinant 
firesc.

De altfel încordarea, tensiunea 
maximă acoperite de un zîmbet 
silit, de un calm încleștat, într-un 
cuvînt drama — de orice natură 
—- învăluită într-o falsă seninăta
te, cu o bună dispoziție crispată 
intră în modalitatea proprie a- 
cestui scriitor de a relata cele 
mai neașteptate întîmplări. E 
trăsătura programatică a unei vi
ziuni estetice care cîștigă, mi se 
pare, tot mai mult teren în scri
sul lui Băieșu. Nuvela „Maiorul 
și moartea" e prin excelență ilus
trativă pentru această viziune. 
Nu este o compoziție de epic pur, 
cum s-a spus. Că se bazează ne o 
invenție prodigioasă este adevă
rat. Dar nu este oare acest maior 
care se ignoră, la început puțin 
funcționar, obosit și iritat domes
tic de necazuri familiale, în cele 
din urmă un autentic erou, ca și 
medicul din „Trei zeci și opt cu 
doi“ ori ca Fătu din cealaltă ? 
Unitatea de structură a acestui tip 
cu aparențe de mediocritate, însă 
în realitate cu o complexă perso
nalitate, tenace, rezistent, cu un 
bun simț exemplar, cu o mare dis
ponibilitate de a vibra Ia dramele 
existenței, în fond de o puritate 
morală intransigentă — unitatea 
de structură a acestui tip este, 
cred, evidentă. Așa și eroul din 
nuvela căreia, poate, prea repede 
i s-a lipit calificativul „polițistă“ 
pe seama tehnicii, pline de sur
prize într-adevăr. Faptul că ero
ului i se sugerează un banal ca
dru domestic, aerul său chinuit 
de necazuri mărunte sînt amă
nunte care-1 fac un erou para
doxal. cum sînt toți eroii auten
tici, lipsiți de vanitatea propriei 
măreții. Nuvela e remarcabilă 
tocmai prin absența , oricărei aure, 
printr-o modestie încărcată de 
umanism. Tehnica redactării rea
lizează doar tensiunea necesară 
oricărei acțiuni absorbante, tota
le, în care fiecare episod creează 
în chip necesar presentimentul 
dificultăților următoare, ele con
stituind și miza pentru care orice 
erou își aruncă în acțiune toate 
forțele. Tot atît de dinamică, pli
nă de presentimentul dificultăți
lor e și existenta celorlalți eroi 
amintiți iar dacă eșecul altora e 
în afara tipului propus de scriitor 
cauza esențială stă în incapacita
tea sesizării ori acceptării funcți
ei dramatice a existentei.
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nstituție culturală cu plurale meniri, teatrul își re
vendică rolul de promotor al unei educații artis
tice precise la confluența unor numeroase determi
nări : tradiția culturală a zonei geografice în care 
activează, diversitatea preocupărilor profesionale 
ale publicului, contextul cultural al cărui corolar 
este, in fine, materialul uman pe care-1 folosește, 
înființat într-o regiune bogată în vestigii de cul
tură materială și spirituală. Teatrul de stat din 

Constanța a avut de rezolvat nu numai problema creșterii 
unui public receptiv mesajului său artistic dar, de cîțiva ani, 
și asigurarea unei activități anuale mult prelungită prin 
adăugirea la stagiunea normală a întregului sezon estival, 
fapt care reclamă mobilitate de repertoriu — explicabil prin 
proveniența diferită a publicului și mai ales nivelul artistic 
superior.

Regula da trei simph

sau distanța

dintre rampă și stal

Este un adevăr, în sfîrșit unanim re
cunoscut, că nu poate fi conceput spec

tacol teatral fără spectatori sau cu alte 
cuvinte spectacolul montat nu poate 
aștepta o recunoaștere postumă ci un 
succes de public imediat. Fără a folosi 
abuziv cifrele de casă, rețeta unei sta
giuni solicită, totuși, atenția în cîteva 
probleme.
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dramă și
comedie 367 88 001 240
estradă 171 80 987 467
operă-
operetă 139 57 491 413
păpuși 247 41 590 167

Decalajul de public dintre primele
două secții are explicații multiple. 
„Publicul constănțean care frecventea
ză spectacolele teatrale — ne spunea 
secretarul literar al teatrului, tov. Ro- 
meo Profit — e tentat de genul ușor, 
revuistic. Ca o confirmare a acestei a- 
firmații vine și constatarea că piesele 
cu cel mai mare număr de spectatori 
Ia secția de dramă și comedie au fost 
unele comedioare subțiri ca „Băieții 
veseli“ de H. Nicolaide sau „N-avem 
centru înaintaș“ de Nicuță Tănase. Nu 
numai atît dar un turneu mediocru — 
ca să-l calific cu îngăduință — cum a 
fost cel organizat de O.S.T.A. cu 
tărețul Teddy Martino a atras în 
seri 10 000 de spectatori“. Este 
știut că arta contemporană în 
da diversificării sale stilistice 
supune un public cu un 
zont cultural, receptor cu 
bilitate îndelung educată, 
conform căreia poate exista 
bine educat capabil să asimileze numai 
un anumit gen artistic este greșită. A 
existat un timp cînd la teatrul constăn
țean . se schița o mișcare. promițătoare 
spre asimilarea unui public din ce în ce 
mai numeros în diferite forme de popu
larizare sau inițiere artistică : prelegeri 
cu exemplificări, concerte simfonice cu 
piese de mare popularitate etc. Ba mai 
mult, pentru sporirea interesului con- 
stănțenilor în fața unor spectacole, tea
trul invită pentru o stagiune din Capi
tală actori de prima mînă. Astfel, dra
ma istorică Vlaicu Vodă de Al. Davilla 
s-a bucurat de un foarte mare succes 
prin prezența pentru o întreagă sta
giune a neuitatului actor George Vraca, 
în timp ce piesa Ovidiu de Gr. Sălceanu 
a adus la rampă pe Constantin Codres- 
cu. Succesul unor atari colaborări a 
fost evident. Și astăzi sînt menținute 
relații asemănătoare dar nu cu rezulta
tele dorite. Astfel, de mai bine de o sta
giune, artistul poporului Marcel Anghe- 
lescu joacă la Constanța intr-o piesă de 
factură veche, cu un volum de idei re
dus, într-o viziune regizorală artifici
oasă, Papa se lustruiește.

Nu se poate omite nici faptul că ope
ra nu se bucură de suficientă popu
laritate. „Personal întîmpin mari greu
tăți în difuzarea biletelor pentru 
spectacolele muzicale — ne spunea 
tovarășa lonescu Alice. Nu cred că 
spectacolul de operă, muzica sim
fonică sînt inaccesibile. Teatrul ar 
trebui să apeleze la concerte simfonice 
de inițiere, recitaluri cu arii din opere 
și operete. Ele ar putea chiar figura în 
repertoriul unei stagiuni“. Aceeași opi
nie ne-o împărtășea și profesorul Dia-

cin- 
două 
bine 
ciu- 
pre- 
ori-larg

o sensi- 
Afirmația 
un public

conescu Dumitru de la Școala medie nr. 
2 : „Teatrul are posibilitatea și mai ales 
datoria să organizeze cicluri de inițiere 
muzicale căci educarea unui public 
pentru un gen artistic evident mai difi
cil nu se poate face în afara sălii de 
concerte“. Că publicul manifestă inte-

repertoriu cu repercusiuni în procesul,' 
instructiv-educativ al publicului coițA 
stănțean. Solicitînd părerile cîtorva 
spectatori, am reținut adeziunea lor 
pentru o asemenea orientare.

MUNTEANU ION, lucrător la Cen- 
trofarm Constanța : „Primul spectacol 
pe care l-am vizionat a coincis cm pri
ma premieră a teatrului constănțean. 
Sînt deci un vechi și constant specta
tor al acestui teatru. în proiectul de 
repertoriu n-am întîlnit nici o comedie 
valoroasă românească. Este de aseme
nea curios ca la Constanța, oraș cu re
zonanțe de cultură antică, n-a f pst mon
tat niciodată Eschil, Euripide, Sofiocle 
sau Aristofan. De ce?" La această opi
nie au subscris și alți spectatori. Pro
fesorul Diaconescu Dumitru a adăugat: 
„în actuala stagiune putea 
Ioc o premieră cu o piesă a 
Sandri“.

Despre necesitatea unei 
unitare asupra repertoriului 
bit și profesoara Despina Stelaru : „Ar 
fi fost de dorit ca repertoriul stagiunii 
viitoare să aibă cîteva linii directoare

Dialogul
teatrului

să-și facă 
lui Alec-

concepții 
ne-a vor-

publicul său
res pentru simpozioane stă mărturie in
teresul stîrnit de recitalurile de poezie 
Mihai Eminescu și Lucian Blaga (con
ferențiar G. Ivașcu), Ion 
(conferențiar Victor Eftimiu)

Minulescu 
ș.a.

Două premiere și opinii

asupra unui repertoriu

MUZICA

din ultimii ani, 
mediul țărănesc 
Persecutarea so- 
izvorăște dintr-o

C. STÄNESCU

PREMIERE

mari centre 
va susține 

i mare a 
un recital

De curînd am avut posibilitatea să 
vedem două spectacole, recente premie
re cu sălile pe jumătate pline la piese 
de valoare recunoscute : Ilenric al IV- 
Iea de Luigi Pirandello și Doi pe un 
balansoar de Gibșon. A pune pe seama 
lipsei de interes a publicului nefrec- 
ventareâ acestor spectacole nu ar fi 
real. Interpretarea teatrului constăn- 
țean viciază sensurile fundamentale ale 
celor două țiiese cu excelente calități, 
dramatice în viziunea regizorală a lui 
Ion Olteanu, pseudo Henric al IV-lea fi
ind o variantă dementă a prințului Da
nemarcei. Dan Herdan, interpretul ace-, 
stui rol hamletizează neinspirat iar în
tregul spectacol e în maniera nepotri
vită aici, a comediei dell’arte. Doi pe un 
balansoar, indiscutabilul succes al Tea
trului Mic, devine la Constanța un spec
tacol mediocru în ciuda celor doi inter- 
preți valoroși : Ileana Ploscaru și Dan 
Herdan. Lipsa de încredere în capacita
tea de înțelegere a publicului duce la 
stridente exteriorizări, micșorînd forța 
dramatică a piesei, destrămînd atmos
fera de o tristețe sfîșietoare, determi
nată de o lume în care comunicările su
fletești sînt strangulate.

Dar recentele premiere ale teatrului 
constănțean ridică și o altă problemă le
gată de repertoriu. Dacă trecerea la 
promovarea unor piese de o valoare 
estetică deja verificată — anulînd o o- 
rientare mai veche a teatrului de a a- 
duce la rampă lucrări dramatice pe cri
terii anecdotice dar de reduse valențe 
artistice și semnificații umane este 
un cîștig realizat de conducerea teatru
lui, în schimb promovarea cu precădere 
a lucrărilor străine contemporane în 
detrimentul unor consacrate piese din 
dramaturgia universală și mai ales ro
mânească creează un dezechilibru de

generate de însuși profilul teatrului. 
Nu cred că ar fi fost atît de dificil de 
abordat din dramaturgia universală 
piese care dezbat probleme de conștiin
ță ridicate în diferite epoci artistice : 
Antigona, Fedra etc. S-ar putea face 
și un inteligent comperaj cu fragmente 
din asemenea piese urmărind acest 
motiv dramatic în evoluție istorică. 
Cîștigul ar fi înzecit.

De altfel, după cum se știe, presti
giul, autoritatea unui teatru se înteme
iază pe constituirea unui repertoriu de 
profundă capacitate educativă, oferind 
cu generozitate publicului valorile de 
primă mărime ale dramaturgiei națio
nale. Socotim că alcătuirea repertoriu
lui nu trebuie să neglijeze nevoia tine
relor generații de a lua cunoștință de 
aceste mari valori, instrumente auten
tice de educație culturală temeinică. Ne 
întrebăm dacă nu este cazul promovă
rii printr-un repertoriu alcătuit cu exi
gență a ceea ce pentru publicul tînăr 
este esențial : parcurgerea plină de în
vățăminte a operelor dramatice inspi
rate de realitățile sociale ale patriei, 
de momentele cruciale ale istoriei po
porului nostru, de activitatea generoa
să ale celor mai înaintate personalități 
care au ilustrat progresul nostru social’

incunabule

>
iblioteca Academi
ei in colaborare cu 
muzeul de artă fe
udală „Dim. Mino- 
vici“, a organizat 
recent o interesan
tă expoziție de in
cunabule. Este vor
ba de acele cărți

tipărite în anii următori introdu
cerii tiparului de către Gutem- 

, berg (1440-—1500). Expoziția pre
zintă 30 de incunabule alese din 
tezaurul de monumente rare ale 
Bibliotecii Academiei. Nota deo
sebită a cărților e dată de faptul 
că au aceeași origină: oficinele 
de tipărit ale Veneției. Oraș si
tuat în acele vremi la răspîntia 
marilor drumuri comerciale, Ve
neția devine una din culmile bel
șugului și artei italiene, rivala în 
fast și somptuozitate (și uneori 
mai prețuită) a Romei și a Flo
renței, mai ales că Bizanțul, cen
trul istoriei medievale, prin eve
nimentul (le la 1453, decade. 
Astfel, Veneția devine unul din 
centrele de seamă ale manifestă
rii artistice, unde refugiații în
vățări greci, veniți din Constanti- 
nopole, găsesc liniștea necesară 
desfășurării unei activități cultu
rale prodigioase. In oficiile de 
tipărit lucrează tipografi și edi
tori celebri: Bernardinus de Vi- 
tabulis, Octavianus Scotus, Riga- 
tus de Monteferrato, Lucantonio 
Giunta, Aldus Manuțius. Aceștia 
scot de sub teascuri ediții remar
cabile ; operele lui Dante, cel 
mai popular poet în acel timp, 
creatorul limbii literare italiene, 
sonetele lui Petrarca, frământate
le și tînguitoarele poeme ale lui 
Ovidiu, istorii, tratate de medici
nă, drept, filozofie. Incunabulele 
din expoziția amintită aparțin a- 
cestor domenii. Printre altele se 
remarcă o ediție din 1484 cu ter
ținele lui Dante, comentate de 
Cristoforo Landino — splendid 
lucrată și ornamentată cu decora
ții în stilul Renașterii, o ediție de 
la 1491 în două volume a lui Plu- 
tarch („Virorum illustrium vitae 
ex Plutarcho Graecho in Lati- 
num versae“) sub îngrijirea lui 
Ioanes Rigatus de Monteferrato, 
istorioarele lui Boccacio, însoțite 
de gravuri ce povestesc acțiunea 
și altele. Cea mai de seamă edi
ție (princeps) este opera lui Co
loniza Francesco (?) „Visul lui 

, Poliții“ (Hypneroțomachia Poli- 
phili) editată la 1499 de către fai
mosul savant Aldus Manuțius — 
fondatorul Academiei aldine — 
și creatorul caracterului de li
teră aldin. Această ediție, lucrată 
într-un stil „clasic și nobil“, cu- 
prinzînd 170 de gravuri atribuite 
lui Giovani Belini — este consi
derată și astăzi de către biblio
fili și critici drept cea mai per
fectă operă care a văzut pînă a- 
cum lumina tiparului.

ION MARCOVICIV. ARACHELIAN

90 de ani

de la nașterea

poetului
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ECRANUL

„Cine ești dumnea
ta, domnule Sorge 
Iată că după atîtea 
oarodii și comedii fă
cute pe seama filmu
lui de aventuri, avem 
în față o producție — 
să zicem așa — „se
rioasă", în domeniul a- 
cestui popular gen ci
nematografic-

Filmul regizorului 
francez Yves Ciampi 
este o coproducție 
franco-itald-japoneză și 
îl are ca erou (cuvîn-

tul acesta trebuie luat 
chiar în sensul său 
înalt) pe celebrul pro
tagonist al războiului 
inteligentelor, agentul 
sovietic 
Richard 
cei care 
revista 
evocarea romanțată a 
vieții acestuia („Mi
siune specială Berlin
— Tokio") va fi o re- 
întîlnire cu palpitan
tele (aproape de ne
crezut) și curajoasele 
acțiuni ale acestui de-

de informații 
Sorge. Pentru 
au urmărit în 
„Veac Nou"

al patrieivotat soldat 
sale.

„Călătorie 
Pămîntului". 
moașele comedii 
nematografice „Doam
na ministru" și „Doc
tor în filozofie", stu
diourile cinematografi
ce iugoslave ne oferă 
o nouă ecranizare du
nă literatura cunoscu
tului clasic sirb Bra
nislav Nușici.

în jurul 
După spu- 

ci-

,.Judex". Mai mult 
decît un simplu film i

o antologie care evo
că epoca de înflorire 

filmului
Realizat 
adresa 
maestru 
polițiste 
atorul lui Fantomas și 
Judex) filmul regizoru
lui francez Georges 
Franju trebuie văzut 
nu numai ca spectacol 
(adeseori amuzant) dar 
si ca o colecție a pro
cedeelor specifice ge
nului polițist, procedee 
ce erau la modă în ur-

a polițist. 
ca omagiu la 
lui Feuillade, 
al peliculelor 
in serie (cre-

Secvență din ulmul „Judex 
mă cu patru decenii si 
băgau spaima în bu
nicii noștri. Azi, cele 
mai multe din aceste 
truvaiuri ne fac să 
zîmbim... Tempi pas- 
satti...

Cei trei 
Romulus 
Winnetou.

mușchetari 
și R e m u s

I
I

Dacă mergeți la ci
nema însoțiți de copii, 
puteti să 
următoarele
Fernand cow-boy ■, Că
pitanul
Aport, Muhtar 1;
lucru

vizionațl 
filme1

din Tenkeș i
Ua

făcut Ia timp I

Nu pierdeți aceste 
filme: Dulcea pasăre 
a tinereții ; Camera în 
formă de ,,L" ; Pînă la 
oraș nu e departe Un 
cartof, doi cartofi î La 
ora 5 după-amiază ; 
Hoțul de piersici > A 
trecut o femeie ; Omul 
Mafiei t Hatari.

A. T.

Sâptâmîna muzicală 
înscrie un eveniment 
cu totul remarcabil : 
concertele marelui vio
lonist american lsaak 
Stern, unanim socotit 
de critica muzicală 
mondială printre pri
mii 4—5 mari violo
niști ai lumii.

I. Stern, protagonist 
a 200 de manifestări 
muzicale pe an, în ce
le mai 
muzicale, 
joi, în Sala 
Palatului, i 
(în program, Geminia- 
ni, Beethoven, Bach, 
Bartok, Dvorak, Sara- 
sate) iar în simfonice
le Filarmonicii, dirija
te de Mircea Cristescu, 
va interpreta concer
tul lui Beethoven.

fală șl cîteva amă
nunte biografice ale 
reputatului artist ■

Născut în 1920 '
tr-o familie de muzi
cieni, Stern a început 
studiul viorii la vlrsta 
de 8 ani, Inaugurînd 
peste doi ani studiile 
la Conservatorul din 
San Francisco cu Na-

în-

um Blinder. Debutează 
la vlrsta de 15 ani în 
Dublul concert de 
Bach, interpretat cu 
profesorul său în frun
tea formației „San 
Francisco Sy mp ho- 
ny Orchestre", sub ba
gheta lui Pierre Mon- 
teux.

Recitalurile susținute 
în 1943 la Carnegie 
Hal! 11 aduc consacra
rea mondială.

începind din 1940, 
Stern concertează în 
toate recitalurile sale 
alături de pianistul 
Alex. Zakin, și el o 
remarcabilă personali
tate artistică.

în concertele Filar
monicii, alături de 
Beethoven, în interpre
tarea Iui Stern, vom 
mai putea asculta Su
lta a 11-a de Enes- 
cu și Simfonia Psalmi
lor pentru cor și or
chestră de Igor Stra- 
winski.

O inedită manifesta
re se anunță pentru 
ioi seara, în sala 
Radioteleviziunii : în 
fruntea orchestrei de

studio, C. Litvin și-a 
programat, printre alte 
lucrări, cîteva strălu
cite piese preclasice și 
clasice: Concerta
grosso op. 3 nr. 2 de 
V i v a 1 d i, Concertul 
pentru oraă și orches
tră op. 4 nr. 3 de Ha- 
endel și Motelul de 
Mozart.

In săptămîna aceas
ta, Iși inaugurează sta
giunea de concerte 
cea de-a 3-a mare for
mație m u z i c a 1 ă a 
Bucureștiului — Or
chestra Cinematografi
ei. Sub bagheta dirijo
rului cehoslovac Mi- 
loslav Bervid, orches
tra va interpreta un 
program cuprimlnd 
„Povestea a două fla
ute" de Oldrich P. 
Korte, Concertul pen
tru pian în la major 
de Mozart (solist, pia
nistul austriac Horst 
Kleinschuster), „Jocul 
de cărfi' de- Stravinskl 
și trei dansuri din 
„Tricornul" de Manuel 
da Palia.

ȘT. O. IOSIF
z».

In zilele cînd se împlinesc 
90 de, ani de la nașterea 
poetului Șt. O. Iosif, cel 

căruia prietenii îi ziceau Steo 
e un nimerit prilej de a-i reme
mora numele și opera.

Eugen Lovinescu, înîr-o fugară 
trecere pe la examenele prezidate 
de Titu Maiorescu, și unde poetul 
era printre examinați, găsea că 
poetul seamănă cu o „salcie 
plîngătoare“. Imaginea care a 
conservat cel mai fidel portretul 
scriitorului Iosif sînt cuvintele lui 
M. Sadoveanu în care melanco
licul și abulicul poet auzind doi
nele și baladele cîntate de lăutari 
avea momente de mare emoție 
ieșindu-șj din starea contempla
tivă. Chipul cel adevărat al poe
tului în prietenia cu M. Sado
veanu trebuie căutat în comuni
tatea de teme și idei pe care o 
au acești scriitori, în dragostea 
pentru poezia populară. Pe în
tinse porțiuni ale operei cei doi 
scriitori, unul venit din Moldova 
cu reminescențe oltenești, altul 
din Ardeal cu amintirea opresi
unii naționale au un program co
mun. Ei se întîlnesc în admirație 
pentru cronicari : „Cînd mă cu
prinde dor adine de țari. / Și 
n-am pe nimeții să-mi potoale 
dorul, 1 Iau cartea unde curge 
sflnt izvorul / De-nțelepciune și 
tărie rară...“. Haiducii, figurile 
justiției populare, ca și eroii luptei 
de eliberare națională, Gruia lui 
Novac ori Floria sînt obiectul ve
nerației sale. Cu un sigur in- 
stipet patriotic, poetul se în
dreaptă către temele și figurile 
reprezentative ale istoriei poporu
lui român.

Evident, uneori nu lipsesc din 
versurile sale, atitudinile paseiste, 
patriarhalismul. Influența „Se
mănătorului“ al. cărui redactor a 
fost și-a spus și ea cuvîntul aici.I. S.

Cealaltă latură de lirism deli
cat al poetului e și ea bogat re
prezentată. Pastelurile, versurile 
de dragoste se citesc încă cu 
emoție. Acțiunea de traducător 
echivalînd-o aproape pe aceea de 
versificator original a prilejuit 
poetului o serie de excelente tra
duceri din literatura străină (Hei. 
ne, Petoffi, Goethe, Shelley, Uh- 
land, Lermontov),

Spiritualul Caleidoscop al lui A. 
Mîrea scris în colaborare cu D. 
Anghel și-a dovedit și la reeditare 
virtuțile. Astăzi, cînd comemorăm 
cei 90 de ani de la nașterea poe
tului, e firesc să amintim că ro
lul poetului în epocă n-a fost din
tre cele secundare, el a fost una 
din conștiințele scriitoricești cele 
mai vii ale epocii.

Este impresionantă cantita
tea muncii depuse de Șt. O. 
Iosif în cîmpul literaturii, en
tuziasmul cu care a participat 
la înființarea mai multor re
viste de ecou în epocă, pre
ocuparea pentru soarta scriitoru
lui, Iosif fiind unul dintre mem
bru fondatori ai Societății Scrii
torilor Români. La fel de impre
sionantă e suma relațiilor poetu
lui cu Caragiale, Vlahuță, Coșbuc, 
Nicolae Iorga. Mai înainte cuno
scuse pe Ion Păun Pincio, repre
zentant al unei direcții literare 
(poezia proletară) apărute în epo
că. M. Sadoveanu, încă neafirmat, 
este adus la București de St. O. 
Iosif, cei doi devenind ulterior 
buni prieteni. Cu D. Anghel, re
prezentant și el al unui gen par
ticular de poezie, a colaborat, cre- 
înd simbioza literară, A. Mirea 
Era, de asemenea, prieten cu Au
rel Vlaicu sau cu viitorul... ...__  mare
lingvist Sexțil Pușcariu, bucu- 

prietenia lui G,rîndu-se șț de 
Ibrăileanu.



cena politică americană este solicitată de eve
nimente atît din sfera asiatică cît și din cea eu
ropeană. Războiul din Vietnam, în care Statele 
Unite s-au angajat în pofida oricăror norme ale 
dreptului internațional, și care concentrează de 
pe acum o bună parte a efortului militar ameri
can, continuă să provoace în opinia publică, în 
cercurile politice și în presă o profundă nemul
țumire. In același timp încercarea Statelor Uni

te de a promova în domeniul relațiilor N.A.T.O. o politică 
de mînă forte, are rezultate direct opuse. Astfel, conjugarea 
nemulțumirilor propriilor săi aliați cu cele ale opiniei pu
blice americane stă la baza unei noi reaprinderi a discuției 
despre necesitatea reconsiderării actualului curs de politică 
externă.

Printre manifestările caracteristice, observatorii politici 
notează recenta intervenție în Senat a lui Robert Kennedy. 
Acesta a sugerat o reexaminare de’ către diplomația ame
ricană a obiectivelor în politica europeană. El a arătat că 
„propusa forță nucleară multilaterală ar putea să nu fie cea 
mai bună soluție“. Robert Kennedy a asociat această opinie 
temerilor privind accesul Germaniei occidentale la ceea ce 
a numit „capacitatea nucleară“.

Evident, discursul lui Robert Kennedy constituie un indiciu 
important asupra stării de spirit care există în unele cercuri 
politice, favorabile unei revizuiri a actualei orientări a Wa
shingtonului, generatoare de pericole grave pentru ansam
blul relațiilor internaționale. Reține atenția, în această or
dine de idei, articolul semnat de Emmet John Hugh.es in 
Newsweek. Cu cîteva luni în urmă Hughes a publicat un 
articol care a produs o puternică vîlvă în opinia publică 
americană, demonstrînd imposibilitatea cîștigării de către 
Statele Unite a războiului agresiv pe care-1 duc în Vietnam. 
In articolul respectiv Hughes cere o eliberare a politicii ex
terne americane de 
influența cercu
rilor militare. „în 
cadrul celor mai 
înalte foruri din 
S.U.A. punctul de 
vedere politic
ește sfidat aproape 
în permanență de 
un punct de vede
re militar. După 
cum s-a plîns o 
înaltă oficialitate care 
(ional al securității: „1 
politică importantă, soldații 
diplomaților... și orice refuz al 
transformă de obicei în simple 
duțe“.

Hughes susține că numeroși 
și el îl citează, printre alții, pe 
„adevărurile noi“ să nu mai contrasteze c_ ___ 1_ A „A.
„Acest grup (grupul militarilor și extremiștilor*— n.r.), scrie 
Hughes, rămîne cu un deceniu in urma istoriei în înțelege
rea echilibrului de forțe pe care se bazează orice șansă de 
pace“.

Printre comentatorii americani influenți care cer o reexa
minare și reconsiderare a politicii externe se numără în ulti
ma vreme și Sulzberger. El insistă, într-o serie de articole, 
asupra faptului că „relațiile internaționale s-au schimbat 
profund“.

Impasul politic despre care vorbesc unii comentatori ame
ricani, stă la baza reluării unui dialog care după cum se știe 
a dominat cu cîteva luni în urmă realitatea politică ameri
cană.

impas politic

S. VERONA

oameni politici americani — 
senatorul Fulbright, — cer ca 

cu premisele noi.

participă la ședințele Consiliului na- 
,Orî de cîte ori se ivește o hotărîre 

reușesc să se impună asupra 
Departamentului de stat se 
reticențe sau rezerve căl-

FINLANDA. — Vedere dm avion a centrului comercial 
din Helsinki

s
Lucrările încheierea sesiunii (ei

U.N.E.S.C.O din Berkeley
mai multe orașe

Spre un „război
ai cuprului“?V

Criză politică cin Brazilia

C. Mànescu a plecat

spre patrie

— una din arterele principale ale capitalei Kazalistanului-Karaganda

al 
di-

u.
NEW YORK 16. — Trimisul 

special Agerpres. Nicolae Iones- 
cu, transmite:

Vineri au continuat la O.N.U. 
lucrările celor șapte comitete ale 
Adunării, unele definitivîndu-și 
organizarea lucrărilor (Comitetul 
politic, de exemplu), altele conti- 
nuînd dezbaterile începute în zi
lele care au trecut. Au atras a- 
tenția în mod deosebit discuțiile 
din Comitetul pentru problemele 
economice și financiare, unde au 
continuat să-și expună pozițiile de 
principiu reprezentanții Suediei, 
României, S.U.A., Ghanei, Fin
landei, Poloniei și Filipinelor.

Vorbind despre unele fenomene 
negative din economia mondială, 
reprezentantul țării noastre, Cos- 
tin Murgescu, a arătat, printre 
altele, că „se impun măsuri prac
tice pentru înlăturarea obstacole
lor și discriminărilor care limitea
ză posibilitățile de extindere a 
relațiilor economice mondiale, 
pentru adaptarea comerțului in
ternațional la cerințele progresu
lui contemporan“. Amintind de 
inițiativa din anii trecuți a de
legației române privind elabora
rea unei declarații de principii 
care să călăuzească statele în re
lațiile lor economice, pe baza res
pectării riguroase a suveranității 
și independenței naționale, nea
mestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, Costin Mur
gescu a arătat că, după aprecie
rea delegației române, „a sosit 
timpul să fie urgentată elaborarea 
practică a declarației, într-un ca
dru care să confere acestor prin
cipii rangul unor norme general 
acceptabile de reglementare a 
cooperării economice între toate 
statele".

Delegatul român a vorbit, de 
asemenea, despre „oportunitatea 
organizării unei sesiuni speciale a 
Consiliului economic și social, de
dicată cercetării activității O.N.U. 
si instituțiilor sale specializate în 
legătură cu rolul factorului uman 
ca subiect și finalitXp a întregii 
dezvoltări economice“.

PARIS 16 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans

mite : Lucrările Consiliului Exe
cutiv U.N.E.S.C.O. au luat sfîrșit 
la 15 octombrie. Luînd în discu
ție, printre altele, problema con
ferinței miniștrilor educației din 
țările Europei, ce urmează să aibă 
loc la Viena, în iulie 1966, Con
siliul Executiv l-a însărcinat pe 
directorul general, René Maheu, 
ca pe baza consultărilor Cu țările 
interesate să stabilească ca temă 
a conferinței fie problema accesu
lui în învățămîntul superior, fie 
raportul, în programele universi
tare, dintre umanism și științele 
exacte.

In intervenția sa reprezentan
tul Republicii Socialiste Româ
nia, acad. Athanase Joja, a arătat 
însemnătatea unei dezbateri asu
pra umanismului în lumea con
temporană, în corelație cu pro
gresul științei și tehnicii. In con
cluzie, s-a propus ca reuniunea 
miniștrilor educației de la Viena 
să aibă posibilitatea să examine
ze atît problema accesului în în
vățămîntul superior, cit și, în ca
drul unei mese rotunde, proble
ma raportului dintre umanism și 
științele exacte.

Un alt punct al ordinei de zi 
a fost consacrat discutării rapor
tului prezentat de directorul ge
neral cu privire la rezultatele re-

centului congres mondial de la 
Teheran în problemele alfabeti
zării. In cadrul dezbaterilor, acad. 
Athanase Joja a subliniat reușita 
congresului și însemnătatea con
cluziilor sale, arătînd contribuția 
adusă de delegația română la a- 
cest congres. Vorbitorul a insistat 
in concluzie asupra necesității ca 
U.N.E.S.C.O. să se ocupe cu pri
oritate de alfabetizare

Consiliul Executiv 
U.N.E.S.C.O., la propunerea 
rectorului său general, R. Maheu, 
a hotărit în unanimitate ca în 
cinstea celei de-a 20-a aniversări 
a U.N.E.S.C.O., care va avea loc 
în 1966, să organizeze în timpul 
sesiunii o masă rotundă cu emi
nente personalități din domeniul 
artei, culturii, educației, științei, 
foști președinți ai Consiliului E- 
xecutiv și ai conferinței generale 
etc. Tema acestei mese rotunde 
va fi „Contribuția U.N.E.S.C.O. 
la menținerea păcii și la promova
rea înțelegerii internaționale“.

Vineri, în
Statelor Unite a început o campa
nie de protest împotriva războiului 
din Vietnam.

Cea mai mare demonstrație s-a 
desfășurat la Universitatea Berke
ley din California. Mii de studenți 
s-au adunat pe terenul de sport 
al Universității într-un miting îm
potriva „războiului murdar" (cum 
au caracterizat vorbitorii războiul 
pe care S.U.A. îl duc în Vietnam). 
Apoi, ei au început un marș spre 
baza militară din Oakland, centrul 
de regrupare a militarilor ameri
cani, care sînt trimiși în Vietna
mul de sud.

Știrile sosite ieri dimineață anun
țau că cei aproape 10 000 de stu
denți, după ce au parcurs aproape 
trei kilometri, au fost opriți de 
poliție. Participanții Ia marș pur
tau pancarte pe care erau scrise 
lozinci cerînd ca „Statele Unite să 
părăsească Vietnamul". Alte de
monstrații s-au desfășurat la Uni
versitățile din Chicago, Michigan, 
Portland. Santa Barbara, Detroit, la 
cele din Colorado și Texas.

NEW YORK 16 — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io- 
rescu, transmite:

In seara zilei de 15 octom
brie a.c., ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, 
șeful delegației române la cea 
de-a XX-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a părăsit 
New York-ul îndreptîndu-se 
spre patrie.

Pe aeroportul internațional 
Kennedy, el a fost condus de 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Miha.il Hașeganu, ambasador, 
reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România 
la O.N.U., Petre Bălăceanu, am
basadorul român la Washing
ton. Au fost, de asemenea, 
prezenți membri ai delegației 
și ai misiunii permanente a 
Republicii Socialiste România 
pe lingă O.N.U., ziariști.

BRASILIA 16 (Agerpres). — 
Evenimentele petrecute în Brazi
lia, după recenta victorie a can- 
didaților opoziției în alegerile 
parțiale pentru posturile de gu
vernatori, au provocat o criză po
litică. S-a anunțat că șase depu- 
tați, membri ai „Blocului guverna
mental", au rupt relațiile cu gu
vernul condus de președintele 
Castello Branco la puțin timp 
după ce acesta a prezentat Con
gresului proiectul de lege privind 
extinderea împuternicirilor sale 
pentru a avea dreptul să intervină 
în diferitele state și să stabilească 
măsuri restrictive. Parlamentarii, 
conduși de Jorge Curi, fac parte 
din partidul Uniunea democrati
că națională, legat strîns de gu
vernatorul de dreapta din statul 
Guanabara, Carlos Lacerda. Ei au 
anunțat că alți 20 de deputați vor 
adopta o poziție asemănătoare.

Pe de altă parte, Uniunea de
mocratică națională, principalul 
sprijinitor politic al regimului, a 
anunțat organizarea unui congres 
special pentru a examina de ce a 
renunțat guvernatorul Carlos La
cerda să mai candideze la preșe
dinția țării în alegerile de anul 
viitor. Lacerda a rupt toate rela
țiile cu guvernul, după alegerile 
de la 3 octombrie în care candi
datul sprijinit de el a fost învins 
de un candidat al opoziției. Po
trivit relatărilor agenției Prensa 
Latina, guvernatorul statului Gu
anabara intenționează să organi
zeze acum un nou partid de nu
anță fascistă.

u toate că după e- 
șecul tratativelor de 
la Londra privitoare 
la viitorul Rhodesiei 
de sud, primul mi
nistru Ian Smith s-a 
dus la un meci de 
fotbal pentru a de
monstra că nu și-a

pierdut cumpătul, totuși eventua
litatea unor sancțiuni neliniștește 
cercurile economice din Salisbury. 
Declarația primului ministru en
glez Wilson că „nu trebuie să 
existe nici o îndoială în Rhode- 
sia asupra voinței și hotărîrii gu
vernului englez de a acționa cu 
cea mai mare fe.rmitate împotri
va oricărui act de rebeliune“ a 
fost interpretată ca vizînd cu pre
cădere domeniul economic. Fer
mitatea oficială engleză este în 
bună măsură determinată de po
ziția majorității covîrșitoare a ță
rilor membre ale Common- 
wealth-ului care au făcut cunos- 

■CUt Că’ dacă Anglia acceptă pro
clamarea unilaterală a indepen
denței Rhodesiei fără să reacțio
neze, atunci ele vor părăsi Com- 
monwealth-ul.

Anglia dispune de o gamă va
riată de posibilități pentru a se 
face ascultată : boicotarea relații
lor comerciale, oprirea creditelor 
engleze pe piața rhodesiană, blo
carea conturilor rhodesiene la 
băncile engleze, retragerea pre
ferințelor de care beneficiază 
Rhodesia în sistemul Common
wealth-ului.

La Salisbury posibilitatea apli
cării unor măsuri represive, în 
cazul proclamării unilaterale a 
independenței, atîrnă greu în 
cumpănă înaintea adoptării unei 
hotărîri definitive. Săptămînalul 
englez „ECONOMIST“ scria: 
„Oamenii de afaceri rhodesieni 
apreciază că o întrerupere brus
că a relațiilor economice și finan
ciare cu Anglia și cu restul Com
monwealth-ului ar putea răstur
na excedentul firav înregistrat în 
balanța de plăți în 1964 într-un 
deficit de 50 milioane de lire 
sterline în acest an; aceasta ar 
impune o devalorizare a mone
dei rhodesiene cu 25 la sută. Tot-

pitaliste) sînt transportate acum 
prin teritoriul sud-rhodesian spre 
mare. Potrivit unor surse brita
nice neoficiale, în Anglia este 
pregătită alternativa creării unui 
„pod aerian“, pentru Zambia și 
se ia în considerare folosirea a- 
viației S.U.A. Se studiază, de a- 
semenea, posibilitatea menținerii 
legăturii cu Zambia pe o șosea 
de 1 600 de mile care străbate 
teritoriul Tanzaniei, dar se consi
deră că cheltuielile de transport 
ar fi atît de mari îneît ar face 
exploatarea minelor de cupru ne- 
rentabilă.

Pînă la declanșarea eventuală 
a măsurilor și contramăsurilor, 
perspectiva „micului război al 
cuprului" se resimte la bursă. 
Ziarul „WALL STREET JOUR- 
NAL“ scrie : „Eșecul tratativelor 
de la Londra privitoare la inde
pendența Rhodesiei de sud, a 
determinat o urcare a prețului 
cuprului la bursele din Londra 
și New York“.

Z. FLOREA

DJAKARTA (Agerpres). — 
Postul de radio Djakarta 
anunță că în cuvîntarea rosti
tă cu prilejul instalării gene
ralului Suharto în calitate de 
șef al Statului major al arma
tei indoneziene, președintele 
Sukarno a subliniat că prin
cipalul dușman al Indoneziei 
continuă să rămînă „forțele 
neocolonialiste, colonialiste și 
imperialiste“. El a insistat a- 
supra necesității ca armata să 
colaboreze cu comuniștii pen
tru restabilirea ordinii în tară 
și să acționeze în conformita
te cu doctrina revoluției indo
neziene, care prevede unirea 
forțelor naționaliste, religioa
se și comuniste. „Trebuie să 
fim uniți în dorința noastră de 
a ne atinge obiectivele“, a 
spus președintele Sukarno. El 
a lansat totodată un apel pen
tru instaurarea unei atmo.sfe-

re de calm în care să nu 
dea curs liber pasiunilor, 
astfel îneît să poată fi apreci
ate cauzele reale ale eveni
mentelor de la 30 septembrie.

Agenția France Presse rele
vă că într-una din primele de
clarații publice făcute de ge
neralul Suharto, după numirea 
sa în funcția de șef de stat 
major al armatei indoneziene, 
a fost lansat un apel pen
tru încetarea demonstrațiilor 
anticomuniste și „renunțarea 
Ia spiritul represaliilor“.

După cum anunță agenția 
U.P.I., la Djakarta domnește 
o atmosferă calmă. Restricții
le de circulație continuă să fie 
menținute între orele 17 și 5 
dimineața.

„Cosmos 92“
în U.R.S.S. a fost lansat un nou 

satelit artificial al Pămîntului 
„Cosmos-92“, la bordul căruia se 
află instalat aparataj ș?iințific 
destinat cercetării spațiului cos
mic.

Satelitul a fost plasat pe o or
bită cu parametrii: perioada ini
țială de revoluție — 89,9 minute, 
distanța maximă de la suprafața 
pămîntului (la apogeu) 353 km, 
distanță minimă (la perigeu) 212 
km, unghiul de înclinație a orbi
tei 65 grade.

Aparatele instalate la bordul sa
telitului funcționează normal. In
formațiile primite sînt prelucrate 
de un centru de coordonare și 
calcul.

La trei săptămîni de Ia lansarea sa, planul mi
nistrului de externe belgian Spaak pentru noi 
tratative spre a scoate Piața comună din impas, 
pare să aibă puține șanse de succes.

D
upă 60 de ani de la 
semnarea tratatu
lui americano-pa- 
namez privind în
chirierea zonei Ca
nalului Panama, 
S.U.A. au fost ne
voite să accepte 
renegocierea Iui.

IȘi, după încă aproape doi ani 
de tratative, s-a ajuns la o în
țelegere calificată de observa- 

Itori ca un succes al panamezi
lor în lupta lor pentru anula
rea tratatului din 1903 și tre- 

I cerea canalului sub adminis
trația statului Panama.

I Potrivit comunicatului oficial 
Iamericano-panamez, dat recent 

publicității, acordul din 1903 
urmează să fie înlocuit cu altul 

Inou, din care să reiasă că Sta
tele Unite recunosc suveranita- 

Itea statului panamez asupra în
tregii zone a canalului și în 
care să fie prevăzut și terme
nul folosirii lui. S-a mai prevă- 

I zut modiiicarea vechii clauze, 
care dădea Statelor Unite drep
tul de a administra timp neli- 

Imitat canalul, în
sensul limitării a- 
cestui drept pină la 

I construirea noului
canal, sau Ia un 
număr precis de 

I ani.
După cum se știe, 

' populația din Pana- 
Ima cere de multă

vreme retragerea S.U.A. din zo
na canalului și recunoașterea 

| suveranității statului panamez
asupra acestei importante căi de 

• comunicații. în sprijinul reven- 
| dicărilor lor, panamezii au or

ganizat de-a lungul anilor nu- 
' meroase acțiuni. Cu doi ani în 
| urmă manifestațiile din zona 

canalului au luat o amploare 
I fără precedent) asupra partici- 
■ panților a fost deschis focul, 

înregistrindu-se un mare nu- 
' măr de morți și răniți. Poate că 
I tocmai acest episod tragic, con

siderat ca fiind punctul culmi- 
1 cant al acțiunilor revendicati- 
I ve panameze, a convins guver

nul Statelor Unite că problema 
' Canalului Panama nu mai su- 
| portă aminare. că oricînd se

poate declanșa o explozie de 
proporții mult mai mari, care 
să ducă Ia o soluție radicală și 
definitivă, evident. In defavoa
rea S.U.A.

Oficialitățile americane, ob
sedate de spectrul pierderii ca
nalului — care aduce Washing
tonului o sută milioane de do
lari anual — au considerat că | odată, producția industrială rho- 
ducerea de tratative este totuși 
cea mai bună soluție. Aceste 
tratative pot dura și, între 
timp, se pot iniția unele com
binații, se pot exercita presiuni. 
Cum s-a și intimplat. Hotărîrea 
S.U.A. de a construi un nou 
canal interoceanic pe teritoriul 
altor țări a fost folosită pe 
parcursul convorbirilor ca o 
permanentă sabie a lui Damo- 
cles asupra 
mez.

La capătul 
tratative s-a 
amintit. El 
dent, rezultatul 
mis. S.U.A. și-au asigurat 
camdată exploatarea in 
nuare a canalului, iar

guvernului pana-

celor 18 luni de 
ajuns ia acordul 
este, în mod evi-

unui compro-1 
’ rural deo-I

Panama :
un

conti- 
statul

prim pas
Panama a obținut abrogarea I 
tratatului din 1903 și perspecti-. 
va desființării așa-numitei zone f 
a canalului, care se află sub I 
stăpînirea S.U.A. și unde aces-. 
tea au construit obiective in- [ 
dustriale și baze militare. Tot-1 
odată. Washingtonul a lăsat să. 
se înțeleagă că va construi cel I 
de-al doilea canal tot pe terito-1 
riul panamez. >

în cercurile politice occiden
tale acordul americano-pana- • 
mez este considerat ca un prim i 
pas in direcția realizării ve
chiului deziderat al populației I 
din Panama : trecerea Canalu-. 
lui în stăpînirea statului pana-1 
mez. *
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desiană (din lipsă de piețe de 
desfacere) ar scădea cu 40 la 
sută“.

Principala măsură preconizată 
Ia Salisbury în cazul aplicării 
sancțiunilor engleze vizează apro
vizionarea cu cupru de la minele 
din Zambia (fostul teritoriu al 
Rhodesiei de nord). Cele peste 
700 000 tone de cupru extras a- 
nual în Zambia (aproximativ o 
treime din producția țărilor ca

upă cum se știe, 
Spaak propusese 
convocarea unei con
ferințe a Pieței co
mune Ia care să ia 
parte numai miniștrii 
de externe ai celor 
șase țări, fără parti
ciparea comisiei

Hallstein (ministrul de externe 
belgian căuta, în felul acesta, să 
facă „o concesie de principiu“ 
Franței care criticase comisia 
Hallstein ca fiind un organism 
supranational, deci contravenind 
vederilor Parisului în ce privește 
integrarea vest-europeană).

Fapt este că principalii prota
goniști, Parisul și Bonn-ul, nu 
manifestă o prea mare grabă 
pentru aplanarea crizei din 
C.E.E.

Franța a dat a se înțelege că 
nu dorește reluarea niciunui fel 
de discuții înainte de alegerile 
prezidențiale din decembrie. Sur
se franceze au avansat, ca dată 
eventuală a unor asemenea dis
cuții, februarie sau martie 1966. 
In expunerea făcută în comisia 
pentru afaceri externe a Adună
rii Naționale, ministrul de exter
ne francez a subliniat că orice 
reluare a discuțiilor „trebuie să

aibă ca obiect reconsiderarea în 
ansamblu a funcționării institu
țiilor de la Bruxelles“ și că „orice 
soluție, inclusiv în problema de 
maximă importanță a Pieței co
mune agrare, nu poate rezulta 
decît din tratative interguverna- 
mentale“. Această luare de pozi
ție confirmă hotărîrea Franței de 
a nu-și relua locul în Comisia

Ministerială a Pieței comune a- 
tîta vreme cît nu va fi revizuită 
prevederea potrivit căreia în 1966 
principiul unanimității ar urma să 
fie înlocuit cu cel al majorității, 
în luarea hotărîrilor. Pe aceeași 
linie, de opoziție față de orice 
lezare a suveranității, precizările 
lui Couve de Murvillc confirmă 
voința Parisului de a îndepărta 
de acum înainte de la orice nego
ciere executivul Pieței comune, 
element supranațional. „Președin
tele de Gaulle — notează cores
pondentul din Paris al cotidianu
lui austriac DIE PRESSE — este

de părere că timpul lucrează în 
favoarea poziției lui, iar cai care 
vor trebui să cedeze vor fi par
tenerii săi“.

Intransigența Parisului în a- 
ceastă problemă de fond, de în
semnătate capitală, a primi?, se 
parc, un impuls prin unele indicii 
că și alți parteneri — se citează 
cele spuse de ministrul vest-ger- 
man al economiei — sînt în sinea 
lor împotriva principiului de a 
se adopta hotărîri în cadrul 
C.E.E. pe baza majorității, în 
probleme vitale. La Bonn 
vansat ideea că R.F.G.,

s-a a- 
alături

zat. In perspectiva Pieței comu
ne, Bonn-ul pare interesat în 
„integrarea politică“, formulă 
care i-ar permite să-și „valorifi
ce“ hegemonia econoriiică. Răs
punsul la nuanțările vest-germane 
amintite ar putea să fie însă în 
altă parte. S-a semnalat că gu
vernul vest-german „nu a dat 
multe speranțe de succes misiu
nii Spaak“ (D.P.A.). Din surse 
oficiale s-a specificat că Bonn-ul 
este de acord cu convocarea unei 
ședințe a Consiliului Ministerial 
al C.E.E., fără participarea co
misiei Hallstein „dar numai pen-

de 
pe 
în cadrul Consiliului ministerial 
al Pieței comune „dacă se pun la 
vot pe această bază hotărîri de 
importanță vitală pentru unele 
țări“, accentuîndu-se că „majori
tatea calificată n-ar putea, desi
gur, să fie obținută dacă două 
mari state se abțin“.

Dacă asemenea idei avansate 
la Bonn sînt de natură tactică, 
menite să „mlădieze“ atitudinea 
Parisului, sau reflectă o schim
bare reală în poziția vest-germa- 
nă aceasta e foarte greu de sesi-

Franța, va renunța să partir
la un eventual vot majoritar

tru discutarea unor probleme 
privind interpretarea acordurilor 
Pieței, comune și nu a celor care 
cad în atribuțiile comisiei Hall
stein ca, de pildă, finanțarea Pie
ței agricole comune“. Este clar 
că o asemenea atitudine e astfel 
calculată îneît să antreneze un 
refuz francez; evident, Franța e 
interesată ca, în cadrul eventua
lelor tratative interguvernamenta- 
le (în cadrul Consiliului Ministe
rial) să fie atacată, în fond, poate 
în primul rînd, problema Pieței 
comune agrare. „Se pune între
barea — opiniază LE MONDE

— dacă guvernul (vest) german 
nu urmărește o prelungire a cri
zei C.E.E.“. Unii observatori în
clină să creadă că lipsa de grabă 
a Bonn-ului în soluționarea cri
zei Pieței comune are ca substrat 
„speranța că Franța va ceda" 
(FRANKFURTER RUND
SCHAU). Mulți comentatori sem
nalează însă că schimbările sur
venite în structura relațiilor eco
nomice internaționale ale R.F.G. 
au determinat schimbări mereu 
mai pronunțate în optica privind 
Piața comună. „In rindurile spe
cialiștilor economiști de la Bonn 
și din alte capitale occidentale
— remarcă THE OBSERVER — 
se afirmă convingerea netă că 
entuziasmul Germaniei (occiden
tale) pentru Piața comună se ră
cește, deoarece mai puține în
grădiri și schimburi mai largi ar 
corespunde mai mult intereselor 
comerciale germane. Intr-adevăr, 
comerțul R.F.G. cu țările Pieței 
comune reprezintă mai puțin de 
jumătate din exporturile germa
ne și cancelarul Erhard își ex
primă de cîțiva ani rezervele sale 
in legătură cu clubul îngust pe 
carc-l reprezintă C.E.E.“.

Actuala criză prelungită a Pie
ței comune este, după cum se 
vede, nu „un accident“ ci o reflec
tare a impasului în care a intrat 
întreg mecanismul conceput a- 
cum opt ani la Roma.

EM. RUGAR

sa
• La 16 octombrie s-a sem

nat la Sofia convenția de co
laborare între Radioteleviziu- 
nea Română și Direcția de Ra
diodifuziune și Televiziune din 
Republica Populară Bulgaria.

• La invitația Secretariatu
lui de Stat pentru Apărarea 
Națională al R.S.F. Iugoslavia, 
vineri a sosit la Belgrad An
samblul de cîntece și dansuri 
al Armatei Republicii Socia
liste România.

în gara Dunav din Belgrad, 
ansamblul a fost întîmpinat 
de reprezentanți ai Armatei 
populare iugoslave.

Seara, colonelul Marin Pan- 
cea, atașatul militar aero și 
naval al Republicii Socialiste 
România la Belgrad, a oferit 
un cocteil cu prilejul sosirii 
ansamblului.

ION D. GOIA 1

• între 3 și 13 octombrie a avut 
Ioc Conferința națională politică 
consultativă la care au luat parte 
reprezentanți ai Partidului Neo 
Lao Haksat și ai forțelor neutralis- 
te patriotice din Laos. Intr-un co
municat dat publicității la înche
ierea lucrărilor conferinței se spu
ne că participanții și-au reafirmat 
hotărîrea de a continua colabora
rea prietenească a celor două forțe 
patriotice în lupta împotriva ele
mentelor reacționare și a ameste
cului străin.

o Din inițiativa Organizației Na
țiunilor Unite pentru alimentație 
și agricultură (F.A.O.) vineri și-a 
început lucrările la Roma o confe
rință internațională la care parti
cipă reprezentanți ai 40 de organi
zații de tineret din Africa, Euro
pa, Orientul Apropiat, Extremul 
Orient, America de Nord, America 
Latină, Asia. Organizarea acestei 
conferințe coincide cu aniversarea 
a 20 de ani de la înființarea la 
Quebec a F.A.O.

Cu această ocazie, directorul 
general al F.A.O., Ranjan Sen 
(India), a făcut un apel la mobili
zarea tinerilor din întreaga lume la 
lupta împotriva foametei și sărăci
ei. El preconizează elaborarea li
nul program mondial destinat să 
întărească participarea tinerilor la 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
si de muncă în mediul rural. Sen 
a anunțat că în 1967 va avea loc la 
Toronto o conferință mondială a 
conducătorilor organizațiilor de ti
neret din întreaga lume.

tații, Suleyman Demirel. al 
cărui partid a obținut victo
ria în alegerile de la 10 oc
tombrie, a declarat că noul 
guvern al Turciei va urma o 
politică dinamică în interesul 
țării. Liderul Partidului drep
tății a relevat totodată că par
tidul său se pronunță în fa
voarea dezvoltării relațiilor cu 
toate țările. Demirel a subli
niat că deși Turcia va rămîne 
fidelă alianțelor sale cu Occi
dentul, aceasta nu va împiedi
ca guvernul turc să aibă rela
ții bune cu țările vecine-

de-al 22-lea membru al Common- 
wealth-ului. Comunicatul mențio
nează că secretarul general al a- 
cestei organizații l-a informat pe 
premierul Lee Kuan Yew că. în 
urma consultării guvernelor tutu
ror țărilor membre, s-a hotărit. 
admiterea Singaporelui în comuni
tatea Commonwealth-ului. Din 
Commonwealth fac acum parte 22 
de țări.

JAPONIA. — Recent la șantierele navale din Yokohama a 
fost lansat cel mai mare petrolier din lume „Tokio Maru"

« într-un interviu acordat 
în exclusivitate ziarului „Du- 
nya“, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Turciei și 
președinte al Partidului drep-

• Reterindu-se la statisticile în
tocmite de Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
sud, agenția V.N.A. anunță că 
în perioada martie — sfirșilul 
lunii septembrie, forțele patrio
tice au scos din luptă aproxi
mativ 5 000 de militari ameri
cani. Numai în regiunile cen
trale ale Vietnamului de sud, 
pierderile sulerite de trupele a- 
mericane s-au cifrat Ia 3 709 
soldați și ofițeri inclusiv șase 
companii și un pluton de infan
teriști marini.

• în cursul unui interviu dat 
televiziunii scoțiene, primul minis
tru englez, Harold Wilson, a de
clarat vineri seara că nu are in
tenția să dizolve anul acesta par
lamentul în vederea alegerilor ge
nerale. Agenția France Presse a- 
rată că Wilson a dezmințit astfel 
zvonurile care circulau miercuri in 
capitala Marii Britanii în 
cu o astfel de intenție, 
cred, a spus Wilson, că 
rește să meargă din nou
Consider că poporul dorește să du
cem la îndeplinire sarcinile ce ni 
le-am asumat“.

Primul ministru a adăugat, to
tuși, că dacă guvernul laburist se 
va lovi de greutăți prea mari pe 
plan parlamentar, el va încerca să 
obțină un nou mandat.

legătură 
„Eu nu 

tara do
la urne.

• Un comunicat al Ministerului 
Afacerilor Externe din Singapore, 
dat publicității vineri, a făcut cu
noscut că acest stat a devenit cel
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