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Extinderea

plantațiilor

Oameni noi, tehnica noua (imagine cotidiană pe șantierul termocentralei 
București-Sud)

Foto: l. CU CU
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Organizația U. T. C. 
și cerințele vîrstei

Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului

Toți cei care au participat la adunarea ge
nerală de dare de seamă și alegeri de la 
Fabrica de mase plastice „București“ au a- 
preciat calitatea, nivelul dezbaterilor.

— Dar lucrul cel mai bun al acestei adu
nări — ne-a spus tovarășul ION OLARU. se
cretar al comitetului de partid pe fabrică — 
a fost faptul că darea de seamă, proiectul 
planului de măsuri au îndreptat atenția ute- 
ciștilor asupra cătorva probleme esențiale 
pentru activitatea viitoare a organizației.

— Ați vrea să le numiți ?
— Eu cred că s-a făcut bine discutîndu-se 

pe larg despre atitudinea tinerilor față de

Însemnări
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de la o adunare
de alegeri

In podgorii conti
nuă desfundarea te
nor noi terenuri pen
tru extinderea plan
tațiilor de vii. Aces
te lucrări au și fost 
executate pînă acum 
pe mai mult de ju
mătate din cele 17 000 
ha, ce se vor planta 
în primul an al nou
lui cincinal.

In următorii cinci 
ani, în locuri cu tra-

diții și condiții favo
rabile creșterii viței 
de vie se vor planta 
vii pe încă circa 
73 000 ha. Ca și în 
anii precedenți, se 
vor folosi soiuri va
loroase, caracteristi
ce podgoriilor noas
tre, care și-au cîști- 
gat renume la diferi
te concursuri inter
naționale, printre 
care Grasă, Fetească, 
Galbenă, Tămîioasă, 
Cabernet, Pinot Gris 
și Noir, Băbească și 
altele. Se extinde, de 
asemenea, cultura 
strugurilor de masă, 
care va ocupa circa 
jumătate din șupra- 

,fața noilor plantații.
In lucrările de pre

gătire a 
alegerea 
nitățile 
cialiste
zultatele cercetărilor 
științifice în scopul 
asigurării unor plan
tații productive și de 
calitate.

terenului și 
soiurilor, u- 
agricole so- 
folosesc re-

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu a ambasadorului

Republicii Democrate Germane
Miercuri, 3 noiembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a primit în au
diență pe ambasadorul extraordinar

și plenipotențiar al Republicii De
mocrate Germane la București, 
Ewald Moldt, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

CRONICA
ACTUALITĂȚII

muncii și în mod deosebit despre unele as
pecte ale disciplinei. Am avut anul acesta 
aproape 26000 ore de absențe și învoiri. 
Circa 30 la sută aparțin tineretului. Este 
drept că au existat unele inițiative bune me
nite sfi dezvolte la tineri sentimentul răspun
derii față de muncă: s-au discutat în colec
tivele de muncitori unele abateri, în adunări 
generale U.T.C. etc. Numărul celor care ab
sentează sau se înnoiesc fără nici un motiv 
temeinic este în scădere. Dar situația, nu ne x 
mulțumește. Pentru organizația U.T.C. esen
țial este ca prin întreaga sa activitate să 
creeze acel climat în care abaterile, mai mici ! 
sau mai mari, să fie sancționate de opinia 1 
întregului colectiv ca manifestări străine i 
eticii, răspunderilor ce revin ținutului mun
citor. Eu înțeleg prin aceasta ca organizația / 
U.T.C., colectivele de uteciști din fiecare sec- j 
fie sau atelier să-nu-treaeă eu-vederea nici, i 
o încălcare a normelor disciplinei socialiste I 
a muncii, să ia o atitudine fermă, combativă, 
în fiecare caz în parte. Disciplina să fie ex- / 
presta înțelegerii de către tînăr a răspunde
rilor ce-i revin în procesul de. producție, I 
deci a conștiinței Iul socialiste.

— Este cît se poate de firească, în acest 
sens, concluzia la care au ajuns participan- 
ții la adunarea generală, văzînd în însușirea 
temeinică a conținutului de idei cuprins în 
documentele Congresului partidului, condi
ția esențială în formarea și dezvoltarea unei

P. ISPAS

(Continuare ta pag. lll-a)

Vin tul uscat
Ora de matematică s-a terminat. Interesul pentru această „regină a științelor' reține in fața 

tablei elevi din clasa a Xl-a B a Liceului „Al. I. Cuza" din Galați
Foto : N. STELORIAN

nepăsării
Dacă n-aș ii un simplu e- 

lev din banca a treia ci, să 
zicem, un scriitor cunoscut 
și, mai ales, recunoscut, 
poate că aș ti căutat un 
drum mai ocolit pentru a 
tace să ajungă la voi senti
mentul care mă siăpînește 
acum. V-aș fi 
iutii ambianța 
ti amuzat apoi 
nuire despre 
rază de noiembrie pătrun- 
zind indiscret prin fereastră 
și poposind... întîmplălor 
tocmai pe părul, obrazul și 
gîtul celei mai drăguțe tete-, 
în stirșit, mimind cu abili
tate criza de timp în care 
am intrat datorită acestei 
introduceri, aș fi schimbat 
tonul cu unul mai alert, po- 
vestindu-vă cu o viteză spo
rită o întîmplare, refuzîn- 
du-mi ori ce tel de comenta
rii personale pentru a pu
tea respinge pînă și cea mai 
palidă acuzație de didacti
cism.

descris mai 
clasei, v-aș 
cu o destăi- 
o întirziată
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Stimați colegi, dați-mi 
voie să rămîn colegul vos
tru din banca a treia. Da
ți-mi deci voie să vă spun 
fără nici un ocol, direct și 
sincer, că sînt indignat.

Iată ce m-a indignat:
Din banca mea, a treia, 

iau parte la desfășurarea o- 
rei de istorie Ia clasa a IX-a, 
Liceul nr. 2 din Arad. Este 
scos la tablă Mircea Si
chim. Nu prea știe. Se po
ticnește, se bîlbîie, vrea să 
arate pe hartă teritoriul E- 
giptului antic și înfige bă
țul undeva, prin regiunile 
ghețurilor eterne. Ceva, vag, 
știe însă. Dă cel puțin sen
zația că a deschis o dată 
cartea. Din bancă. Lucian 
Lagșadi ridică necontenit 
mina. Surprinde cu o preci
zie de sincron fiecare ezi
tare a Iui Mircea și ridică 
mina ca să fie ascultat. Și 
izbutește. Tot ce nu știe 
Mircea — și Mircea nu prea

știe azi multe! — spune lim
pede și curgător Lucian.

Mă uit la Lucian. Stă cu 
cartea deschisă pe bancă și 
asta nu pentru că a omis s-o 
Închidă, ci pentru că se fo
losește de ea, citește din ea 
de fiecare dată cînd, ridicind 
mina să răspundă, i se dă 
cuvîntul. Mimează perfect 
însă pe elevul temeinic pre
gătit.

Rezultatul? Mircea Sichim 
se întoarce în bancă cu un 
5 pe care și el îl consideră 
efectul unei mărinimoase 
indulgențe. Lucian Lagșadi 
este notat cu 9...

O să vă surprindă, poate, 
stimați colegi, cînd voi pre
ciza geneza indignării mele. 
Nu, nu mă opriți spunîn- 
du-mi că o bănuiți. N-am de 
gînd să vă răpesc timpul

ELEVUL DIN BANCA 
A TREIA

(Continuare in pag. a lll-a)

55 Chimiștii“
la lucru

Cercul de chimie de la Liceul 
„Vasile Alecsandri" din Galați 
are o tradiție frumoasă.

La închiderea festivă a activi
tății cercurilor pe meserii, care 
a avut loc la sfîrșitul anului șco
lar trecut, membrii cercului no
stru au prezentat cinci lucrări, 
elaborate de colectivele do 
elevi, sub conducerea tovarăși
lor profesori. Menționez temele: 
„Lupta împotriva coroziunii Ia I Șantierul Naval Galați“, (refe
rentă eleva Iulia Luchian, în pre- 
rmnt- e-hi z-1 nnf a le» Tv-»d4 In +»-, 1 txznIî I tehnic
nologic
r c c r

zent studentă la Institutul poli- 
Galați), Procesul teh- 

: de obținere a sîrmei la 
I.S.C.L. Galați" (referentă Di- 
mache Anișoara, de asemenea 
studentă la Institutul politehnic 
Galați), „Uleiuri vegetale la 
IJ.S. Prutul'’ și „Fișe despre ra
dioactivitate, un istoric al des
coperirii radioactivității și al 
folosirii în scopuri pașnice a ra
dioactivității" (lucrare prezen
tată de elevele Dorina Coteț și 
Marinela Gogoașă.) în elabora
rea lucrărilor, elevii au primit 
un ajutor susținut din partea a 
numeroși ingineri și tehnicieni 
din uzinele gălățene.

De curînrt cercul de chimie 
din școală și-a reînceput activi
tatea. Cercul întrunește — pe 
grupe de clase — peste 100 de 
elevi din școală. Planul său de 
muncă s-a îmbogățit, prevede 
pentru anul acesta noi și inte
resante manifestări. Am să citez 
cîteva din temele propuse: „Fo
losirea îngrășămintelor chimice 
pe ogoarele regiunii Galați“; 
„Valorificarea stufului la Com
binatul Chișcani—Brăila“; „Co- 
loranți produși la întreprinderea 
„Policolor“ —• Galați și altele. 
Studiul acestor teme precum și 
întocmirea referatelor au fost 

> unor colective de

I
I
I __
I încredințate

elevi.

Ini:
na
lA________ ,___________________

Iție al întreprinderilor gălățene -, 
confecționarea unor piese pen-

I
I
I
I

La acestea se adaugă; orga
nizarea unor vitrine cu expo
nate ale diferitelor materiale 
utilizate în procesul de fabrica-

tru a fi folosite ca material di
dactic și repararea pieselor de
teriorate ; folosirea modernelor 
aparate cu care a fost dotată 
școala la lucrări de microsco
pie pentru observarea structurii

prof. L. BARBU
Liceul „Vasile Alecsandri' 

Galați

(Continuare in pag. a lll-a)

Președintele Consiliului de Miniștri
7 7

al Republicii Socialiste România
va vizita Austria

La invitația guvernului federal al Austriei, 
președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion Gheorghe Mau- 
rer. va face o vizită oficială în Austria în a
doua jumătate a lunii

UN NOU
Zilele acestea, la 

întreprinderea de pre
fabricate din beton de 
la Galați a fost a- 
similat și introdus 
in producție de se
rie un nou prefa
bricat : spolieri din 
beton, destinați viti
culturii. Turnarea se 
face în cofraje metali
ce dispuse în serie 
mare, fapt care asi
gură o productivitate 
ridicată și o calitate 
superioară a produse
lor. Regimul tehnolo
gic de prefabricare 
prevede aburirea spo
lierilor în cuve speci
ale, după montarea 
armăturilor, ceea ce

noiembrie.

PRODUS
asigură o bună rezis
tență și un finisaj de 
cea mal bună calita
te. Noul procedeu de 
turnare a spolierilor 
prezintă avantajul li
nei productivități cu 
7 la sută mai mare 
fată de turnarea co- 
frajelor în mod obiș
nuit, cît și o însemna
tă economie de mate
ria) lemnos, întrebu
ințat pînă acum la 
confecționarea coira- 
jelor. tn acest fel. 
frecvența zilnică de 
turnare a spolierilor 
prefabricați este de 
400—500 de bucăți.

T. OANCEA

Traulerul „Constanța" 

in apele Mării Negre
După cum s-a mai anunțat, se 

Înapoiază tn patrie, din cea de-a 
treia călătorie de producție, prima 
din cele două nave românești de 
pescuit oceanic — „Constanta*. 
Miercuri după-amtază. traulerul a 
intrat în apele Mării Negre. Prin 
stația de radio-coastă a portului 
Constanta, corespondentul Ager- 
preș pentru regiunea Dobrogea, 
N. Simion, a stabilit o legătură cu 
comandantul navei, Serghei Câr
po, care a declarat, printre altele :

„La cîteva mile de țărmul patri
ei, spre portul de bază Galați. în
tregul nostru echipai trăiește cli
pe de nerăbdare si bucurie, carac
teristice apropiatei revederi cu 
cei dragi.

Ne Înapoiem și din această călă
torie de producție cu o frumoasă 
realizare: circa 7 000 tone pește 
congelat s! importante cantităti 
de făină furaferă. Amintim, tot
odată, că încheiem ultima călăto
rie de producție din sesenal cu 40 
de zile mai devreme declt terme
nul prevăzut'.

In excursie, pe lacul 
de la Bicaz

Foto :
N. STELORIAN

©

Excelentei Sale 
Domnului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

București
Foarte mișcat de mesajul de felicitare pe care Excelența 

Voastră a binevoit să mi-1 adreseze, cu ocazia celei de-a 
42-a aniversări a Republicii, vă prezint viile mele mulțumiri 
și cele mai bune urări pe care le adresez pentru fericirea 
Dumneavoastră personală și prosperitatea Republicii Socia
liste România, ca și pentru dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate între cele două țări ale noastre.

CEMAL GtJRSEL 
Președintele Republicii Turcia

Două povestiri adevărate
• O fluturare 

de batistă
Cineva m-a rugat să-i po

vestesc cea mai frumoasă în
tîmplare de dragoste pe care 
o cunosc, o întîmplare adevă
rată, nu luată din cărți. Oco
lind țara în lung și lat, am 
cunoscut și auzit, într-adevăr, 
multe povești frumoase de 
dragoste, dar pe aceea despre 
care i-am vorbit celui ce mă 
întrebase o socotesc cea mai 
frumoasă.

O povestesc și aici:
...Zburam dintr-un oraș tran

silvănean spre Cluj, Nu mă 
aflam într-un avion de cursă, 
obișnuit, ci într-un mic avion 
sanitar, unul dintre acelea în 
care te urci sărind pe aripă, 
iar pilotul, un tînăr de două

zeci și opt de ani, mă luase cu 
el în carlingă •, stăteam alături, 
pe scaunul pilotului II. Era 
vara, • vreme frumoasă făcea 
să se desfășoare sub noi în 
toată limpezimea panorama ar
delenească. Mureșul șerpuia 
liniștit Ia mai bine de un ki
lometru sub aripile argintii. 
Deodată, ajungînd deasupra 
orașului Alba-Iulia, pilotul a 
virat ușor manșa spre stînga, 
avionul s-a aplecat și a început 
să descrie un cerc larg. Jos se 
vedea o clădire albă și, curînd, 
a apărut pe scările ei e fe
meie care flutura o batistă. E- 
ram în inima cerului și ea era 
jos de tot, dar semnele ei se 
distingeau extraordinar de 
bine i din fluturarea batistei 
înțelegeai că transmite un 
cuvînt încurajator, o veste 
bună. Omul din carlingă, tova-

(Gontinuare tu pag. a ll-a)

• Scuarul uitat
îmi povestește doctorița G:
„Gînd eram studentă eram 

cam slăbuță, trebuia să dorm 
mai mult, să mă odihnesc bine. 
Pe vremea aceea eram prietenă 
cu un coleg, student la medi
cină. Locuiam pe lîngă Gara de 
Nord șl sub fereastra mea se 
afla un mic scuar, cu cîteva 
bănci.

Draga mea, mi-a zis într-a zi 
prietenul, pe cînd mă așteptase 
cam mult la o întîlnîre. Prepun 
să facem altceva: atîta timp cît 
va fi vreme frumoasă eu am să 
te aștept pe bancă — am să ci-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a U-a)



Marile t
descoperiri

V J ......J
Preludiul

Renașterii n

de Dorel Dorian
Nu fără un anume temei, poetic și mai ales istoric a fost numit 

Boetiuss) „ultimul mare roman" iar lucrarea, sa, „Mîngîierile 
filozofiei“, un fel de „cîntec al lebedei11. Timp de cîteva 
secole (V—IX) viața economică și, odată cu ea, viața spi
rituală a fostului imperiu roman cunoaște o contagioasă stag
nare. Călugări ca Beda Venerabilul (secolul VII) și Erigene

1. Ultima parte a însemnărilor privind momentele mai importan
te, descoperirile și realizările tehnico-științifice din secolele 
I — XV e.n., grupate sub titlul comun ,,Lungul drum spre Renaș
tere“

2. învățat și filozof roman (consilier al regelui ostrogot Teodoric), 
implicat înt.r-un complot în favoarea Bizanțului și condamnat 
la moarte. Mulțumită lui Boetius, cum scrie Casiodor : ,.Platon, cer
cetătorul celor divine și Aristotel, logicianul, discută în contradic
toriu în limba Romei“.

1

(secolul IX) se străduiesc, e drept, să transmită posteri
tății o parte din marile valori ale antichității ; britanicul Alcuin 
organizează la curtea regelui Carol cel Mare o mică „Academie", 
in amintirea celei grecești ; poetul Anguilbert e asemuit laudativ 
lui Homer ; regele face efortul, el însuși, de a participa la dispu
tele învățaților (deși abia învață să scrie) ; istoricul Einhard con
semnează, nu fără o anume exagerare, toată această primă miș
care în sensul unei renașteri intelectuale europene denumind-o, 
emfatic, „noua Athenă“ ; dar adevărul e că mișcarea nu are 
nimic din strălucirea culturii ionice sau alexandrine și e departe 
de semnificațiile noii renașteri arabe. Abia în secolul X, după 
întărirea sistemului feudal, asistăm la un prim reviriment știin
țifici sub egida inerentă a religiei și a noilor ordine călugărești. 
Semnificativ e că Ge.rbe.rt (secolul X), primul dintre oamenii de 
știință occidentali, formați se pare la școlile arabe din Spania, a 
ajuns final în fruntea bisericii. Lucidul Pierre Abélard, autorul 
celebrului „Da și nu“ 3), unul. din întemeietorii de drept ai sco
lasticii, n-a depășit nici el, în esență, limitele unei tendințe ra
ționaliste în cadrul teologiei. Consemnînd însă contradicțiile ei 
și înfruntîndu-i dogmatismul agresiv, Pierre Abélard rămîne în 
memoria posterității ca un temerar nonconformist. Consecvența 
romantică a sentimentelor sale pentru frumoasa Eloiza — care 
au făcut la timpul lor „epocă“ — îl înscriu, în plus, în galeria 
marilor îndrăgostiți (Nu înțîmplător se menționează pe piatra sa 
funerară : „Odihnească în pace după truda vieții și suferințele 
dragostei“). Și poate că într-un anume sens, metaforic, această 
fericită întîlnire a spiritului raționalist cu prima pasiune roman
tică s-ar cuveni înscrisă și ea în seria marilor descoperiri.

★
întemeierea universităților din Paris, Bologna, Oxford etc., pe 

la jumătatea secolului XII, se cere consemnată ca un moment 
aparte în evoluția Întregii mișcări științifice a Evului mediu. 
Acreditarea ideii de universitate și recunoașterea, în subsidiar, p 
necesității învățămîntului organizat reprezintă un mare succes 
pentru' știiilfă' chiar dacă, prin organizarea lor, universitățile ră- 
mîneau citadele clericale, excluzînd cu hună știință din programul 
de învățămînt studiul istoriei și. al literaturii. Esențial e că : 
1) universitățile au reaprins pasiunea organizată spre cunoaștere

3. „Sic et non" („Da și nu") consemnează o serie de aprecieri din 
scrierile diferiților reprezentanți ai bisericii, exprimînd, de 
regulă, păreri diametral opuse în problemele esențiale ale religiei.

2

și interesul pentru argumentare și 2) că se creează, premizele, 
contextul.și:ivalențele necesare unei preluări mai ample a cul
turii antice ți arabe. Albertus Magnus și Toma d’Aquino, figurile 
cele mai proeminente ale scolasticii, nu puteau să apară aecît in 
acest context spiritual, cunoscînd în profunzime lucrările lui 
Averroes, Maimonide, Avicenna, propunîndu-și, însă, să le inter
preteze în funcție de teza apriorică, profund neștiințifică, după 
care credința ar fi superioară rațiunii

Ținînd seama de condițiile epocii, lucrarea lui Toma d’Aquino, 
cu toate limitele et, rămîne însă o operă importantă ca sistema
tizare și ingeniozitate, reprezentând, după aprecierile cercetăto
rilor moderni „mai mult decît o simplă preluare a lui Aristotel ; 
ea conține folosirea metodei aristotelice în tratarea (și înțelege
rea) unor situații din societatea feudală...“ Pentru știință, însă, și 
în primul rînd pentru evoluția aplicativă a științei lucrările lui 
Toma d’Aquino înseamnă indiscutabil mai puțin decît contribu
țiile unui Roger Bacon *) sau ale unui Robert Grosseteste *).

★
La o analiză mai atentă, Evulw mediu i s-ar cuveni recunoscut 

meritul de a fi contribuit la stabilirea principiilor metodei știin
țifice. Robert Grosseteste de care aminteam inai înainte, a for
mulat dubla metodă a analizei și sintezei, sau a inducției și de
ducției, anticipîndu-J pe Newton, prin calitatea expunerii, cu 
aproape cinci secole. Roger Bacon a pledat consecvent pentru 
utilitatea economică a științei, prezicînd cucerirea naturii prin 
cunoaștere. A prevăzut motonavele, automobilele și avioanele, 
precum și o știință nouă (potrivnică religiei) „care să ne învețe 
cum să descoperim lucruri care pot prelungi viața omenească“. 
E momentul în care pătrund în Europa algebra și numerația 
arabă, în care este exprimat, prima dată, principiul egalității 
dintre lucrul efectuat de o mașină și cel folosit pentru acțio
narea ei, momentul în care se fac experimentări chimice și e 
studiat magnetismul. Numele acestor cercetători, indiferent că-â 
vorba de Petru Pelerinul sau de Leonardo Fibonacci, ca și țitliț- 
rile diferitelor tratate, unele de valoare enciclopedică, n-ar putea 
decît să încarce memoria cititorului. E cazul, așa cum spuneam,

4. Călugăr francișcan, precursor al științei experimentale' moderne, 
întemnițat în cele din urmă din ordinul autorităților bisericești.

5. Cel mai capabil om de știință al Evului mediu, președinte al 
Universității din Oxford.
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de lucrări care stabilesc principiile metodei științifice și această 
descoperire a principiilor ni se pare mai importantă și cu reper
cusiuni mai însemnate pentru dezvoltarea științei moderne decît 
orice descoperire concretă. Și-ar mai fi de reținut, totodată, 
desprinderea și opoziția tot mai evidentă (chiar daeă nedeelarată) 
dintre știință și religie

★
Din invențiile mai importante ale acestei etape (chiar dacă ter

menul de invenție nu-fi va găsi întotdeauna acoperirea exactă) 
vom menționa, în primul rînd, răspîndirea crescîndă a morilor 
de apă și vînt. (Precizăm că morile, depășind importanța lor ce
realieră directă, au devenit în cea mai exactă accepție o sursă 
de energie utilizată în diferite „industrii“ incipiente.

Jugul pentru cai, înlocuind cureaua pusă de-a curmezișul piep
tului (și care strîngea traheea arteră a calului) a mărit încărcă
tura transportabilă de cinci ori.

Pendula și ceasornicul depășind importanța lor curentă pentru 
ocupațiile zilnice ale omului au constituit deopotrivă o școală 
a inventivității mecanice cu nenumărate influențe în toate do
meniile tehnice.

Praful de pușcă a avut și el efecte neașteptat de mari asupra 
dezvoltării chimiei și fizicii, asupra balisticii iar utilizarea lui în 
scopuri militare a deschis drumul cuceririlor teritoriale peste mări 
și oceane.

Busola marină și cîrma cu etambou au deschis și ele perspec
tive deosebite navigației, preludiind seria marilor descoperiri 
geografice.

Alcoolul, preparat pentru, prima oară în secolul XI o avut o 
mare importanță științifică și, alăturat prafului de pușcă, o evb 
dentă importanță economică.

Lentilele și ochelarii, folosiți pentru prima oară pe la 1S50 au 
deschis drumul creării și perfecționării continue a teleseoapelor.

Hîrtia și tiparul, la rîndul lor, aveau să devină mijlocitorul unor 
mari transformări culturale, tehnico-științifice.

Toate împreună, în sfîrșit, aveau să creeze premizele unei mari 
înfloriri economice, să deschidă seria marilor descoperiri geogra
fice, să dea un nou avînt științei și tehnicii, să înfrîngă concep- 
țiile eronate ale bisericii, să ne conducă spre nașterea științei 
modeme și, în ansamblu, spre marele moment al Renașterii.
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Cu N. Akimov despre:
TEATRU ȘI SPECTATORII ROMÂNI

— Nu e prima vizită în țara 
d-voastră. In urmă cu patru ani 
am făcut parte dintr-o delegație 
de oameni de cultură din U.R.S.S. 
Atunci am discutat cu ziariști, cu 
oameni de teatru. România mi-a 
făcut o impresie foarte frumoasă. 
O țară prietenoasă cu oameni 
prietenoși, ne-a declarat N. Aki- 
mov, director al Teatrului de co
medie din Leningrad.

— Dar primul contact, în cali
tate de regizor, cu publicul ro
mân, l-ați avut acum, la Timi
șoara. Ce ne puteți spune despre 
felul în care au fost întâmpinate 
primele dv. spectacole ?

— Am fost primiți cu mult in
teres. Studenții din oraș — mai 
ales cei de la Universitate — au 
participat în număr mare la spec
tacolele noastre. Am simțit că 
publicul receptează arta noastră, 
se interesează de o concepție 
nouă, de viziunea regizorală și 
jocul actorilor.

— Am dori, pentru cititorii zia
rului, să ne faceți un scurt is
toric al teatrului pe care îl con
duceți.

— S-a înființat, ca teatru de 
comedie, în 1929. Pînă Ia revo
luție, exista o formație dramatică 
numită „Farsele de pe Neva“ 
care îndeplinea funcția muzic- 
haal-ului sau a revistei de varie
tăți. In 1935, mișcarea noastră 
teatrală a căpătat o nouă orien
tare, atît în ceea ce privește re
pertoriul cît și componența trupei 
teatrale. Atunci, împreună cu 
mulți tineri (care sînt astăzi ar
tiști emeriți și ai poporului) am 
început să lucrez la acest tea
tru. Teatrul nostru se bucură de 
colaborarea permanentă a unor 
dramaturgi de frunte. Evgheni 
Șvarț a fost secretar literar al 
teatrului, primele lui comedii 
s-au jucat pe scena teatrului din 
Leningrad. In 1940 am regizat, 
prima oară, „Umbra“, apoi „Dra

gonul“. Sînt dramaturgi care 
scriu special pentru teatrul no
stru, și colaborarea cu ei este 
pentru noi deosebit de fructuoasă. 
Selectînd piesele, nu ne intere
sează celebritatea autorilor, ci 
talentul. Sînt de părere că ta
lentul de a scrie comedii nu tre
buie căutat numai la dramaturgii 
de profesie ci și la oameni de 
alte profesiuni. Inginerul con
structor de mașini Alioșin este 
un autor de comedii deosebit de 
talentat, ale cărui piese actorii 
noștri le joacă cu plăcere. E 
drept că punerea lor în scenă, a 
comediilor în general, necesită 
multă muncă, fantezia regizorului 
și a actorilor fiind foarte solici
tată.

■ Avem, de asemenea, un bogat 
repertoriu clasic, rus și univer
sal. Ne străduim să realizăm 
spectacole de înaltă ținută ar
tistică. Am avut, în acest dome
niu, cîteva inițiative care s-au 
bucurat de mult succes, consti
tuind totodată, și o bună expe
riență artistică. Comediile cla
sice, (Shakespeare, Lope de Vega,) 
s-au jucat pînă acum, pe scenele 
sovietice, în proză, contrar tex
tului original. Lozinski ne-a tra
dus „Cîinele grădinarului“ a lui 
Lope de Vega în versuri, de ase
menea și „A 12-a noapte“ de 
ShakeSpeare. Spectacolele cu tex- 
?ul în versuri au ridicat probleme 
deosebite la punerea în scenă dar 
au stîrnit mult interes.

Comedia clasică rusă este re
prezentată prin Ostrovski, Gogol 
și de curîna am pus în scenă un 
spiritual vodevil vechi al lui 
Lenski.

— Din comedia contemporană 
spre ce piese v-ați îndreptat aten
ția ?

— Am jucat cîteva piese ale 
lui Priestley, ale cehului Petei 
Karvas și ale lui Caragiale. Ur
mărim piesele spirituale, cu un 
conținut de idei bogat și variat.

— Pentru spectatorii români 
ce piese ați ales ?

— „Umbra“, în primul rînd. 
Este emblema teatrului nostru, 
așa cum pentru teatrul din Mos
cova „Pescărușul" este cartea de 
vizită. Și apoi, spectatorii ro
mâni, cunoscînd această piesă în 
regia lui David Esrig, vor avea 
prilejul să urmărească o altă re
gie, alți actori. Am ales, de ase
menea, „Povestiri pestrițe“ — o 
suită de momente dramatizate 
după Cehov. Interesul pentru 
Cehov crește din an în an. Iar 
„Dragă mincinosule“ de Kilty 
este cunoscută spectatorilor prin 
dialogul spumos și viziunea ori
ginală.

— Pentru spectatorii români 
tineri, pentru cititorii Ziarului 
nostru, doriți să faceți o recoman
dare ?

— Voi începe prin a vă relata 
o experiență a teatrului nostru în 
ce privește legătura cu tinerii 
noștri spectatori. înainte de pre
mieră, facem o repetiție generală 
la care invităm studenți — nu 
numai cei de Ia institutul de tea
tru ci de la toate facultățile din 
Leningrad —- și elevi din clasele 
mari. După vizionare, avem cu 
aceștia lungi discuții, ascultăm 
opinii, sugestii. Mi se întîmplă 
uneori să susțin părerile lor în 
fața autorului ■ sau a actorilor. 
Competența cu care se discută 
este pentru noi de bun augur, 
dovedind că tineretul este, nu 
numai foarte receptiv la teatru, 
dar, real interesat de a viziona 
spectacole și piese din ce în ce 
mai valoroase. Tinerii sînt un 
public viu, care reacționează sin
cer și de aceea, pentru noi, oame
nii de teatru, ei sînt un prețios 
ajutor. De aceea îi aștept la 
spectacolele pe care le vom da.

Interviu realizat de
G. BĂDULESCU

Peisaj din modernul oraș
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Foto : AGERPRES

Televiziune
JOI 4 NOIEMBRIE

19 Jurnalul televiziunii; 19,15 
Emisiune pentru copii. Cei șapte 
ani de acasă 1... ; 20 Debuturi ;
21.30 Filme documentare realizate 
de studioul „Al. Sahia" — Sime
trie. Călătorie în paradisul păsă
rilor : 22,00 Miniaturi folclorice ;
22.30 Jurnalul televiziunii. Buletin 
meteorologic.

Vedere generală a Combinatului de 
îngrășăminte azotoase din orașul 

Tg. Mureș
Foto : AGERPRES'

CINEMATOGRAFE
CĂPITANUL ZERO

rulează la Republica (orele 9,30; 11,30; 14; 
17; 19; 21).

UNCHIUL MEU
rulează la Luceafărul (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Grivița (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21).

CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNULE 
SORGE ?

rulează la București (orele 9,15; 12; 15,30; 
18,15; 21), Feroviar (orele 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30). Tomis (orele 9,15; 12; 15,15; 18; 
20,45). Modern (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
20,30).

PĂCAT DE BENZINĂ (completare „Calitate 
în cantitate industrială“)

rulează la Capitol (orele 10: 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,30), Moșilor (orele 15; 17, 19; 21 — 
completare „Au tost salvati"), Floreasca 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 — comple
tare „Acolo unde a trăit Hemingway').

Miine, la cinematograful Republica rulează 
„Furtună deasupra Asiei" in cadrul Festivalu

lui Ulmului sovietic

MARILYN (completare „în paradisul păsări
lor“)

rulează la Festival (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Excelsior (orele 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21), Melodia (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 16,30; 18,45; 21).

CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÎNTULUI
rulează la Victoria (orele 10 ; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Rahova (orele 16; 18,15; 20,30 
— completare „Mexico-Expres" ), Flacăra 
(orele 10; 14; 16,15; 18,30;. 20 — completare 
„Chibrituri").

DULCEA PASĂRE A TINEREȚII (cinema
scop)

rulează la Central (orele 9; 11,15; 13,30; 16,15; 
18,30; 21), Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21).

CEAPAEV (completare „Pionieria nr. 5/1965“) 
rulează la Lumina (orele 9,45; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,30).

BANDA (completare „Soclul“)
rulează la Union (orele 16; 18,15; 20,30). 

VESELIE LĂ ACAPULCO (completare „Pio
nieria nr. 5/1965“)

rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30 — Program pentru copii la ora 10).

CĂPITANUL DIN TENKES (ambele serii) 
rulează la Timpuri Noi (orele 10—-20 în con
tinuare).

RUNDA 6 (completare „Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a Republicii Socia
liste România în Uniunea Sovietică“)

rulează Ia Giulești (orele 16; 18,15; 20,30). 
CAPORALUL ȘI CEILALȚI

rulează la Cultural (orele 15,30; 18; 20,30), 
Colentina (orele 15,30; 17,45; 20).

SPĂRGĂTORUL (cinemascop)
rulează la înfrățirea între popoare (orele 10; 
15,15; 18; 20,15)

JUDEX
rulează la Dacia (orele 9—15 în continuare, 
17; 19; 21).

CAMERA ÎN FORMĂ DE „L*‘
rulează la Buzești (orele 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21).

ONORABILUL STANISLAS, AGENT SE
CRET (completare „Prima zi“)

rulează la Cosmos (orele 16; 18; 20), Bueegi 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Pacea (orele 16; 18; 20),

Două povestiri adevărate
(Urmare din pag. I)

• O fluturare de ba
tistă
rășul meu, privea spre pămint 
și zimbea bucuros, părea că 
prin cercul descris de avion 
transmitea și el un salut la iei 
de cald femeii care, probabil, îl 
așteptase la această neobișnu
ită întîlnire.

După cîteva minute manșa re
venise în poziția normală și 
aparatul țîșnise în direcția Clu
jului. O vreme am tăcut fiindcă 
fața pilotului era încă stăpînită 
de acea bucurie, născută la ve
derea femeii.

— O iubită ? l-am întrebat.
— Mai mult..., a răspuns el 

cu vocea vădit îngroșată de 
slrînsoarea laringofonului. E 
soția mea...

Pe scurt, povestea lor este ur
mătoarea : cei doi soți își pro
puseseră să aibă un copil, dar, 
pe la șase luni și ceva, naște
rea se și produsese, venise pe 
lume o fetiță care, ca toți copiii 
născuți prematur, avea nevoie 
de o îngrijire specială. Și, cum 
în localitatea în care trăiau ei 
nu se afla acea instalație speci
ală necesară în asemenea ca
zuri, mama și fetița, fuseseră 
transportate la Alba Iulia, tre
buiau să stea acolo cîteva luni. 
Fiind departe și mereu pe drum, 
pilotul nu le putea vizita prea 
des, dar drumurile lui aeriene 
treceau adesea pe deasupra lo
calității în care se aflau ființele 
dragi. Așa că, aproape zilnic, 
soții își dădeau cîte o întîlnire, 
ea auzea zgomotul motoarelor și 
ieșea să-l întîmpine și să-i ves
tească că totul e bine, să fie li
niștit.

Și nu mă pot opri să spun că, 
dintre toate poveștile de familie

pe care le-am auzit, mi se pare 
aceasta mai frumoasă, fiindcă 
este povestea a doi soți pe care, 
fie și despărțiți între cer și pă- 
mînt, i-am văzut rămînînd unul 
și același în dragostea dintre ei 
și grija pentru copilul lor.

• Scuarul uitat
tesc — tu odihnește-te, nu.ți 
face griji. (Părinții încă nu știau 
de prietenia noastră, nu-1 pu
team invita în casă, dar și rnai 
apoi s-a obișnuit așa, încit a- 
proape șase ani prietenul meu 
m-a așteptat pe băncuța aceea).

Mă întrebi ce s-a mai întîm- 
plat ? Ne-am căsătorit, aveam 
un copil, am terminat faculta
tea și am fost repartizați în 
două comune destul de apropi
ate. Ei bine, omul care a fost ca
pabil să mă aștepte aproape 
zilnic șase ani n-a putut învinge 
distanța de cîțiva kilometri, 
ne-a părăsit și pe mine și pe co
pil fiindcă era mai aproape de el 
o soră medicală. Nici pensia ali
mentară n-a vrut s-o plătească.

Trecuse destulă vreme, copilul 
aproape îl și uitase cînd, într-o 
zi, era într-o luni, ne-am trezit 
cu un pachet sosit pe adresa 
noastră. Un pachet mare — cu 
prăjituri, bomboane, cozonac, 
lucruri bune. Am fost îndată 
alta, eu, dar mai ales copilul; 
casa s-a umplut deodată de cu- 
vîntul — tata ! La masă i-am a- 
șezat un tacîm și lui, simbolic, 
desigur ,• fiindcă trebuia să-i 
spun copilului că el există, că 
va veni.

Peste cîteva zile mi-a spus 
însă cineva că în duminica a- 
ceea el se căsătorise și, de la 
masa lui, ne trimisese și nouă 
un... pachet I*

-æjvtjt JOÆ7 &
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Jurnal posta elevilor
de excursie
După o săplămînă 

de învățătură am aș
teptat cu multă ne
răbdare și bucurie 
duminica în care ur
ma să plecăm în ex
cursia proiectată mai 
demult, la sugestia 
organizației U.T.C., 
și în organizarea că
reia am primit un 
sprijin prețios din 
partea tovarășilor pro
fesori. in zorii zilei, 
echipați de drum am 
pornit să cunoaștem 
noi centre industriale 
și locuri istorice, să 
petrecem o zi frumoa
să împreună.

Primul obiectiv pe 
care ni I-am propus 
a fost vizitarea ora
șului Deva. După ce 
ne-am plimbat pe 
străzile curate și în
grijite ale orașului, 
am făcut un popas la 
Muzeul regional. A» 
poi ne-am oprit în 
fața statuii ridicate 
în cinstea lui Petru 
Groza, și am intrat în 
casa memorială care-i 
poartă numele, am 
admirat statuia lui 
Decebal și am pornit 
spre cetate.

Ne-am continuat 
călătoria la Hunedoa
ra. Din autobuz ad
mirăm, încă înainte 
de a intra propriu-zis 
în oraș, grandioasele 
instalații industriale 
ale combinatului hu- 
nedorean.

Am vizitat noul 
cartier muncitoresc 
al orașului, mărturie 
grăitoare a grijii par
tidului nostru pentru 
înfrumusețarea și îm- 
belșugarea vieții o- 
mului muncitor.

Alături de funicu- 
lare, cuptoarele Mar
tin, furnale și imen
sele hale, castelul Hu- 
niazilor, cu arhitectu
ra sa impunătoare, 
străjuind de la înălți
mea sa întregul oraș, 
întregește frumusețea 
Hunedoarei. Am vizi
tat castelul și n-am 
rezistat tentației de a 
mai face o dată turul 
orașului care ne-a 
plăcut atît de mult.

ADRIANA 
DUMITRAȘCU 
clasa, a X-a B.

Lieeul nr. 4, Arad
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Nu-i prima oară cînd afirmăm în modul cel mai sincer că 
ne bucură fiecare scrisoare primită din partea elevilor. Marea 
majoritate a corespondenților noștri își propun să ne infor
meze cu regularitate despre cele mai pline de interes eveni-
mente petrecute în clasa, în școala, în viața lor — ințelegind, 
firește, prin „eveniment“ faptul zilnic, semnificativ, și nu 
neapărat ceea ce iese din comun, ceea ce reține atenția prin 
particularitatea sa, prin prezența surprizei. O dovedesc ne
număratele corespondențe că viața elevilor e plină de eve
nimente interesante și o bună parte a scrisorilor încep chiar 
astfel: „Ce să vă scriu mai întîi ? La ce să mă opresc ? Se 
întimplă atitea lucruri care merită să fie povestite 1“.

Și iată, în sprijinul acestei afirmații, cîteva dovezi con
crete :

MIRCEA RIȚIU din- 
tr-a Xl-a umanistică, 
Liceul nr. 1 din Reși
ța. ne informează că 
la cercurile pe mate
rii existente în școa
lă, clasa sa a mai a- 
dăugat unul, purtând 
numele de „Masa ro
tundă" și avînd scopul 
de a stimula discuții 
literare. In jurul „me
sei rotunde" iau loc 
săptăminal profesori și 
elevi, dezbătând nu pe 
baza unui relerat, ci 
doar in urma unei te
me propuse în prea
labil, subiecte variate 
de literatură. Partici
parea elevilor este 
foarte activă. Se po
vestesc cărți, se stabi
lesc paralele între au
tori și eroi etc. „Este 
totuși, scrie Mircea 
Ritiu, mai mult decît 
un prilej de a ne pe
trece în mod folositor 
timpul liber. Partici- 
patea la „masa rotun
dă" ne ajută direct în 
pregătirea pentru e- 
xamenul de maturita
te".

Aceeași scrisoare ne 
mai aduce la cunoș
tință și o altă inițiati
vă a acestei clase. Co
mitetul U.T.C. a între
prins o anchetă prin
tre elevi în legătură 
cu planificarea timpu
lui pentru studiu. Cele 
mai multe răspunsuri, 
reflectând o justă îm
părțire a timpului pen
tru învăfălură, au 
dat posibilitatea rea
lizării unui pro
gram unic pentru în
treaga clasă. Ne-ar 
interesa amănun
te despre acest „pro
gram unic". In ce con
stă el ? Cum este 
respectat ? Rugăm pe 
Mircea Ritiu sau pe 
un coleg de-al său să 
ne scrie.

Școala tehnică de 
contabilitate agricolă 
din Brănești, regiunea 
București va da anul 
acesta prima sa pro
moție de absolvenți- 
Din corespondenta lui 
GHEORGHE CULĂU a- 
ilăm că acest eveni
ment este Întâmpinat

de elevii anului IV cu 
deosebite succese la 
învățătură. Peste 75 la 
sută din note sînt cele 
de 9 și 10.

„Slntem prima pro
moție de absolvenți ai 
școlii noastre și facem 
totul ca școala să-și 
amintească de noi" — 
încheie Gh. Culău.

Două corespondente 
formulează puncte de 
vedere diferite în le
gătură cu concursuri
le organizate in școli. 
AL. NICOLAU din 
clasa a Xl-a, Constan
ta, scrie : „Moda con
cursurilor (o numesc 
așa deoarece nu gă
sesc altă expresie 
pentru exagerata frec
vență a acestui tip de 
manifestări) a Început 
să mă cam plictiseas
că. Pentru tot ce vrei 
și mai ales nu vrei se 
organizează un con
curs. Recent, ne-am 
propus inițierea unei 
călătorii imaginare pe 
harta regiunii Dobro- 
gea. Dacă ne gîndeam 
un pic, sînt sigur că

găseam o idee ingeni
oasă pentru ca acțiu
nea noastră să atragă 
și să retină. Dar răga
zul pentru gindire ne-a 
fost brusc curmat din 
prima clipă, propunîn- 
du-se un... concurs 
„cine știe, ciștigă’ I 
Concursul a devenit 
un iei de cheie fran
ceză : trebuie să se 
potrivească la toate. 
Și nu se potrivește I 
E obositor ca unde te 
întorci, unde te su
cești să dai numai de 
concursuri1“. Dimpo
trivă, o scrisoare sem
nată de Colectivul 
de redacție, Li
ceul nr. 1 Ora
dea, ne vorbește 
despre mai multe con
cursuri organizate in 
ultima vreme, preci- 
zindu-se că ele „s-au 
bucurat de un mare 
succes". Noi ne reți
nem deocamdată de a 
trage o concluzie. Aș
teptăm și alte păreri. 
Vă rugăm deci să ne 
comunicați opinia 
voastră. E un subiect 
care ne interesează.

Despre organizarea 
în școală a unor sim
pozioane privind o- 
pera lui Vasile Alee- 
sandri și Șt. O. fosil 
ne informează elevul 
GRIGORE PREDIȘOR, 
din Rlmnicu Vîlcea și 
respectiv elevul ION 
MOISESCU, clasa a 
Xl-a, Liceul nr. 2 Pi
tești. DOINA ILIUT, 
din clasa a Xl-a, Li
ceul din comuna Șe- 
ini, reg. Maramureș, 
își intitulează cores
pondenta „La ce vi
sează generația mea", 
abordînd tema alegerii 
profesiei.

Ne-au mai scris, re- 
latîndu-ne despre ini
țiative școlare, elevii 
CONSTANTA 1CLEA- 
NU din Turnu Măgu
rele, DECEBAL SEUL, 
din Cimpulung Moldo
venesc, ȘTEFAN PO- 
PESCU, clasa a X-a a 
liceului din Peșteana- 
Jiu, regiunea Oltenia, 
DUMITRU DR1ND din 
Arad, SEVAST1AN 1L- 
GA din Argeș, PO- 
PESCU ADINA din 
Hunedoara, VASILE 
HOMOIU din Curtea 
de Argeș și HERMINA 
BLOJU din Oltenia.

Tuturor le mulțu
mim.

Așteptăm vești în 
continuare.

O.P.I.

Imagine cotidia
nă in biblioteca 
Liceului „Mihqi 
V iteazu" din

Capitală



în fotografie : la scorul 2—1, 
o nouă ocazie de gol ratată de 

înaintașii noștri
Foto : V. RANGA

Simpozion

sim- 
ope- 
par- 
cul-

în cadrul manifestărilor or
ganizate cu prilejul împlinirii 
a 80 de ani de la nașterea 
scriitorului Liviu Rebreanu, la 
Tg. Mureș a avut loc un 
pozion consacrat vieții și 
rei marelui prozator. Au 
ticipat oameni de artă și
tură, membri ai cenaclurilor și 
cercurilor literare din locali
tate, studenți și elevi.

Conf. univ. Gavril Scridon a 
vorbit despre rolul prozatoru
lui în dezvoltarea literaturii 
realist critice românești, iar 
Fany Rebreanu — soția scrii
torului — a evocat momente 
din viața acestuia.

Artiști ai teatrului de stat 
din localitate au citit fragmen
te din opera lui Liviu Re
breanu.

Tot la Tg. Mureș, Fapy și 
Puia Rebreanu s-au întîlnit cu 
tineri membri ai cenaclului 
din oraș, care poartă numele 
scriitorului.

(Agerpres)

Fotbal, doar

20 de minute.,.
La un pas de înfrîngere (?i 

avea să fie prima în acest an), 
olimpicii noștri au reușit ieri, 
în aproape 20 de minute din 
meciul cu formația de tineret 
a Poloniei, să reducă handi
capul și să înscrie golul Vic
toriei.

In finalul partidei băieții au 
vrut cu adevărat să joace fot
bal și au reușit să o demon
streze convingător și concret. 
Dar de ce a fost nevoie de mai 
bine de 60 minute pentru „în
călzire“ ?

Urmărind jocul olimpicilor, 
radical superior sub toate as
pectele în ultimele 20 minute, 
erai îndreptățit să te întrebi 
dacă nu cumva a apărut pe te-

ren o altă formație. Dar nu, 
formația era aceeași cu cea de 
la început 1 Aceeași, cu o sin
gură excepție (Noghi a fost 
înlocuit cu Dobrin). Nemulțu
mirile și emoțiile date de cele 
două treimi din joc au fost 
compensate de fazele inspirate 
și spectaculoase, create printr-o 
bună sincronizare a comparti
mentelor (care în prima parte 
a meciului au lipsit aproape 
cu desăvîrșire). Aceiași jucă
tori au evoluat deosebit, for- 
mînd realmente o echipă, a- 
ceiași fotbaliști au dovedit ca
lități individuale aplaudate. 
Același 
ambele

Frățilă care a înscris 
goluri (primul din 

iar al doilea dintr-o

combinație foarte spectaculoa
să) s-a dovedit, mai ales în pri
ma repriză, un... gol în echipă ; 
a ratat exasperant situații cla
re de gol, a pasat greșit, a jucat 
fără orientare, cu un plasa
ment de începător — aproape 
totdeauna se ascundea în spa
tele adversarului — cum îi re
proșa Matei, colegul său de 
echipă.

Evoluția atacantului Frățilă. 
caracterizează în ansamblu e- 
voluția olimpicilor, contradic
torie pe parcursul partidei — 
doar Matei a fost mai con
stant în totalul celor 90 mi
nute, detașîndu-se prin crearea 
unor situații de gol favorabile. 
Surpriza plăcută pe care ne-a 
oferit-o finalul acestui meci, 
cucerirea victoriei, n-are da
rul să ne mulțumească pe 
deplin, căci, prin evoluția con
tradictorie, speranțele noastre 
olimpice la fotbal au dovedit 
carențe mai vechi ale fotba
lului nostru (să amintim doar 
de ineficacitatea liniilor de 
atac), carențe care ne-au spul
berat de atâtea ori, altădată, 
speranțele noastre.

VASILE RANGA

Seinteia 
tineretului

• Duminică se dispută jocu
rile etapei a Xl-a a campio
natului categoriei A la fotbal, 
în Capitală, întîlnirile se des
fășoară pe stadionul „23 Au
gust“, după următorul pro
gram : ora 13,00 Dinamo 
București — Petrolul Plo
iești, ora 15,00 Rapid — Știin
ța Timișoara.

în țară au loc meciurile : 
Dinamo Pitești — Crișul Ora
dea ; U.T. Arad — Farul Con
stanța ; Steagul Roșu Brașov 
— Steaua ; Siderurgistul Ga
lați — Știința Cluj ; Știința 
Craiova — C.S.M.S. Iași.

» Miercuri dimineață a pă
răsit Capitala echipa repre
zentativă feminină de handbal

Solemnitatea Minării
unor înalte ordine și titluri

a României, care va participa 
între 7 și 13 noiembrie 
Campionatele mondiale ce 
vor desfășura în mai multe 
rașe din R. F. Germană.

în drum spre R. F. Germa
nă, jucătoarele noastre vor 
susține Ia Viena un meci de 
verificare cu formația austria
că Danubia.

la
se
o-

desfășura la 17 noiembrie la 
Zagreb, iar returul la 24 no
iembrie la Brașov.

• Au fost fixate datele de 
disputare ale jocurilor echi
pei Steagul Roșu Brașov cu 
formația iugoslavă Zagreb din 
cadrul „Cupei orașelor tîr- 
guri“ la fotbal. Turul se va
■UBmraaEainzisBaKaKs«

• Pugiliștii noștri fruntași 
vor avea în acest sezon o bo
gată activitate competiționa- 
lă internațională. La 16 no
iembrie, la Kaunas vor evo
lua, în cadrul tradiționalului 
turneu, C. Ciucă, A. Murg. C. 
Negoescu, V. Badea, Șt. Po- 
poacă și M. Ghiorghioni. Com
petiția „Mănușa de aur“, or
ganizată de federația iugosla
vă, va avea loc cu începere de 
la 28 noiembrie la Belgrad. La

acest, turneu vom fi reprezen- 
tați de D. Davidescu, N. Pu- 
iu, I. Mihalik, I. Monea și N. 
Moldovan. La 9 și 11 decem
brie, la Glasgow și Dublin, se
lecționata țării noastre va e- 
volua în compania reprezenta
tivelor Scoției și respectiv Ir
landei.

• La Atena s-a disputat 
' miercuri, în prezenta a 25 000 
de spectatori, meciul interna
țional amical de fotbal dintre 
echipa greacă A.E.K. și cam
pioana Italiei, Internazionale 
Milano. Fotbaliștii greci au 
obținut c surprinzătoare vic
torie cu scorul de 2—1 (0—1). 
Au marcat Stamatiadis și Ven- 
douris, respectiv Peiro.

La Consiliul de Stat a avut 
loc miercuri la amiază solem
nitatea înmînării unor înalte 
ordine și titluri ale Republicii 
Socialiste România.

La solemnitate au partici
pat tovarășii Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de 
Stat, Constanța Crăciun și 
Ilie Murgulescu, vicepre
ședinți, Grigore Geamănu, 
secretar, și Gheorghe Stoica, 
membru — ai Consiliului de 
Stat, Bujor Almășan și Voi- 
nea Marinescu, miniștri, Pom-" 
piliu Macovei, 
Comitetului 
Cultură și Artă, 
conducerii Academiei, Minis
terului învățămîntului și ai 
altor instituții centrale.

Pentru merite deosebite în 
domeniul științific și didactic 
a fost conferit ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste Româ
nia“ clasa I academicienilor 
Vasile Rășcanu și luliu Ni- 
țulescu.

Ordinul „23 August“ clasa 
I a fost acordat tovarășului 
Ion Pas, pentru activitate în
delungată în mișcarea mun- 
citorească și merite deosebite 
în opera de construire a so
cialismului, cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 70 de ani.

Pentru activitate îndelunga
tă și merite în domeniul cre
ației literare, academicianul 
Alexandru Philippide și scrii
torul Mihail Sorbul au fost 
distinși cu „Ordinul Muncii“ 
clasa I. Aceeași distincție a 
fost înmînată tovarășului Va
sile Modoran — pentru con
tribuția adusă la opera de 
construire a socialismului, cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani 
— și profesorului universitar 
pensionar Vintilă Stinghe — 
cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 80 de ani.

Pentru merite în opera 
construire a socialismului, 
prilejul împlinirii vîrstei 
50 de ani, tovarășului Vasile 
Daju i-a fost conferit ordinul 
„23 August“ clasa a II-a.

Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România“ clasa a 
II-a a fost acordat tovarășu-

președintele 
de Stat pentru 

membri ai

de 
cu 
de

lui Constantin Nistor — pen
tru merite deosebite în opera 
de construire a socialismului, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 
50 de ani — și academicianu- 

■ lui Octav Mayer — cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 70 de ani. 

Pentru activitate îndelunga
tă, contribuție la dezvoltarea 
științei și merite deosebite în 
dezvoltarea învățămîntului su
perior, profesorul universitar 
dr. Ion Nițescu a fost distins 
cu titlul de „Om de știință 
emerit al Republicii Socialiste 
România“. De asemenea, pen
tru activitate îndelungată și 
merite deosebite în domeniul 
creației plastice, pictorului 
Max Herman Măxy i-a fost 
conferit titlul de „Maestru e- 
merit al artei din Republica 
Socialistă România“, iar sculp
torului Marius Butunoiu, ti
tlul de „Artist emerit al Re
publicii Socialiste România“.

„Ordinul Muncii“ clasa a 
II-a a fost înmînat tovarășu
lui Ilie Voicu — pentru con
tribuția adusă în opera de 
construire a socialismului, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 
50 de ani, profesorului uni
versitar Mac Constantinescu 
— pentru activitate îndelun
gată și merite deosebite în 
domeniul învățămîntului su
perior artistic, scriitorului 
Eugen Constantinescu și com
pozitorului George Simonis — 
pentru activitate îndelungată 
și merite în domeniul creației 
artistice, și tovarășului Con
stantin Cenușe — cu prilejul 
aniversării a 15 ani de la în
ființarea Institutului de pro
iectări miniere, pentru merite 
deosebite în muncă.

Au fost decernate, de ase
menea, „Ordinul Muncii“ cla
sa a IlI-a, ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România“ 
clasele a IV-a și a V-a și or
dinul „23 August“ clasa a 
V-a unui număr de 20 de to
varăși pentru activitate înde
lungată și merite deosebite în 
domeniul cultural-artistic, cu 
prilejul împlinirii a 20 de ani 
de activitate a Studioului de 
arte plastice al armatei, a

De la Comisia electorală centrală 
pentru alegerea unui deputat 
în Marea Adunare Națională

în vederea alegerii unui depu
tat în Marea Adunare Națională, 
în circumscripția electorală nr. 12 
Berești, din regiunea Galați, de
venită vacantă, a fost depusă

candidatura scriitorului Nicolae 
Deleanu.

Nefiind contestată, candidatura 
a rămas definitivă.

Fabrica de rulmenți din Birlad și-a căpă
tat de mult in țară și pește hotare un 
frumos renume. Obiectivul nr. 1 este ca
litatea rulmenților care se fabrică aici în
tr-o gamă variată. In fotografie : contro
lorul de calitate Nicolae Bercea face 
controlul rulmenților oscilanți pentru 

expo'rt

Scrisoare deschisă

Tovarășe Mircea Petreluș,

COLOCVIU LIRIC

Studiu

Foto : N. STELORIAN

Vintul uscat al nepăsării
(Urmare din pag. I)

discutând cu voi nici despre 
faptul că Mircea n-a Învă
țat, nici despre atitudinea 
necinstită a lui Lucian, 
măcar despre un lucru 
te care ați trecut mai 
parcurglnd relatarea 
pentru că nici eu n-am in
sistat: mă refer la obiceiul 
unora de a ridica mereu 
mina pentru a fi ascultați 
tocmai în momentul cînd la 
tablă se află un coleg care 
nu prea știe. Deși un ase
menea obicei mă dezgustă 
Întotdeauna, Îmi dă senzația 
de oprire a tâmpului în Ioc 
— pentru că altfel nu se ex
plică cum unii rămîn veșnic 
cu mentalitatea elevului de 
clasa Întâia — nici măcar 
despre asta nu-i vorba. M-a 
indignat atitudinea clasei. 
Nici o privire mustrătoare a- 
dresată lui Lucian, nici o 
discuție, pe urmă, în recrea
ție. Ca și cum nu s-ar fi 
timplat nimic ieșit din 
mun. Ca și cum după 
Mircea ar fi primit un

Nici 
pes- 
ușor 
mea

lrt- 
co- 
ce 
5 

pentru pregătirea lui super
ficială, Lucian ar fi fost no
tat cu un 2 pentru necinste, 
pentru fraudă.

De unde această pasivi
tate? Ce-o Îndreptățește? Ce 
anume te poate face să fii 
coleg de clasă cu Lucian, 
tovarăș cu el în organizația 
de U.T.C., și să nu-1 tragi 
la răspundere pentru fapta 
lui ?

S; doar este limpede: ati
tudinea lui Lucian n-a plă
cut clasei, n-avea curți să 
placă. Fie și numai pentru 
eă fiecare răspuns al său 
(mai exact: fiecare pasa/ ci
tit de el din carte și debitat

cu dezinvoltură) 11 dezorien
ta și mai rău pe Mircea care 
n-a știut datorită unui acei- 

.dent, nu pentru că e un o- 
bișnuit al notelor mediocre. 
Cum s-a simțit clasa cînd, 
notând pe un elev cu 5 și 
pe altul cu 9, tovarășul pro
fesor, chiar dacă' n-a accen
tuat aceasta în mod special, 
a dorit să se înțeleagă că el 
face o deosebire între știin
ță și neștiință? De la ca
tedră cartea deschisă de pe 
banca lui Lucian nu se ve
dea. Glasa însă o vedea. 
Trebuia, era obligator să a- 
rate că a văzut-o. Fie și în 
ceasul al doisprezecilea, în 
recreație, într-o adunare sau 
in discuții personale.

Stimați colegi, tare bine 
ne pricepem uneori să stăm 
de vorbă despre chestiuni de 
principiu ale moralei noas
tre, să ne arătăm maturi și 
bărbați. Și uite că se ivește 
un caz practic In care pu
tem da dovadă că într-ade- 
văr ne-am maturizat, că In
tr-adevăr părerile noastre au 
forța de a se transforma în
tr-o opinie demnă, deschisă, 
bărbătească — și atunci, tă
cem. ne piere, dintr-o dată, 
graiul, se stârnește din senin 
și bintuie prin clasă vintul 
uscat al nepăsării.

Ce părere aveți? 
ți-mi, vă rog.

Pînă joia viitoare, 
strîngere de mină.

Pînă acum cîtăva vreme, Tg. 
Lăpuș îmi părea o noțiune vagă, 
un infim cerc nordic pe harta ță
rii. Din săptămîna poeziei, vechea 
așezare se leagă pentru mine, din
colo de frumusețile ei pitorești, de 
o școală nouă, și, în școală, de 
prezența unui tînăr, unui foarte tî- 
năr coleg, care ești d-ta. Fiindcă 
mi-ai trimis zilele acestea cîteva 
file, spre lectură, îți scriu, cu bucu
ria de a fi descoperit la cîteva sute 
de kilometri de București, o sensi
bilitate, și cu aceeași sinceritate cu 
care mi te adresezi : „Aș fi toarte 
iericit dacă măcar 10 din încercă
rile mele se pot numi poezie... Eu 
nu vreau să trăiesc ca un simplu 
versificator, un simplu narator“... 
Din toate aceste „încercări care 
duc la poezia reală' (cuvintele sînt 
ale d-tale), cea mai aproape de 
ținta propusă mi se pare a fi 

„Caniculă", (poate și fiindcă e cea 
mai densă de senzații și mai per
sonală) în ciuda cîtorva naivități 
pe parcurs : Liniște. / Sudoare a- 
cră. Praf. / Spice mari de grîu / se 
pleacă unduind / cu smerenie... / 
Acră sudoare. Dulce praf. / Aerul 
uscat / inundă /nările nesățioase. / 
Vintul plinge / cu lacrimi de praf I 
în lanuri cuminți, / de ovăz. / Liniș
te. / Căpițele fudule de fin / se bron
zează / în soare. / Păsări I agere și 
subțiri I poartă ecoul plinii, / e- 
coul păcii. / Panglica albă a șo
selei / înaintează / setoasă / spre 
sinul / calm și răcoros al Pădurii. I 
Caniculă, / în valuri / inundă pă- 
mîntul / gras, dulce. / ...Snopi tă
cuți se leagănă în vint, 7 alune- 
cînd, alunecînd... / Liniște, / sudoa
re dulce, / pline...

Celelalte ? „Inscripția pe o frun
ză” are delicatețea unei minuscule 
stampe japoneze ■ „Lin se scurge 
printre nori / luna.l Schițe neispră
vite de fum, / planează sure / spre 
liniște", Aceste două poezii, mai 
mult decît altele, îmi indică măsu
ra puterilor d-tale viitoare, așa 
cum simți dincolo de dunga zării 
cînd albește de ziuă, lumina. Desi
gur, la vîrsta d-tale (pe care o nu
mești „critică" atunci cînd de

fapt e numai... frumoasă), ești is
pitit să scrii mai mult versuri ero
tice. Dar așa cum afectele sînt ine
dite pentru cel care le cunoaște 
prima oară, și exprimarea lor tre
buie să ocolească potecile bătăto
rite, poncifurile. Ideea poetică — 
mutatis, mutandis — din încerca
rea d-tale intitulată „Cînd" est 
cea eminesciană din „Și dacă1 
Trecerea anotimpurilor (nu 
norilor, a lunii, a bătăilor 
de crengi în fereastră) îți 
trezește dorul. Duioșia îți îneacă 
însă sentimentul („Gîndesc... la 
marii ochi, ai tăi, / din care lin se 
scurg atîtea lăcrămioare"), stîn- 
găciile abundă, și facilitatea rimei 
(moartă-poartă, soare-Iăcrămioa- 
re) nu suplinește intensitatea.

Aceste cîteva observații le fac 
pe marginea celor trimise. Ce 
mai dori să aflu din versurile 
care numai d-ta și nimeni altul 
le poate scrie, e harta lirică a 
Celui continent pe care acum ți-e 
dat să-l descoperi : adolescența. O 
singură dată în viață poți privi 
timpul și lumea d-tale în chip de 
Cristofor Columb. Folosește-ți o- 
chii pentru a descoperi ineditul e- 
xistenței d-tale, necunoscutele pen
tru alții frumuseți ale locurilor na
tale, descoperirea generației d-tale. 
Și în afara acestor gînduri 
fără pretenție didactică, pri
mește sfatul unei foste dăscălițe, 
acela de a citi cît mai mult, 
de a deveni într-adevăr legatarul 
de fapt (și nu numai de drept) al 
unei moșteniri culturale pe care 
ai datoria s-o fructifici. încearcă în 
același timp să comunici cu ex
periențele lirice ale contemporani
lor. Și nu uita : un inginer, care 
vrea să fie creator în materia sa, 
se tine la curent cu ultimele nou
tăți tehnice. Un poet, fără a fi 
snobul ultimei cărți citite (căci 
sînt, slavă domnului, și din aceș
tia, destui), trebuie cu atît mai 
mult să aspire a-și cunoaște cole
gii de epocă, pentru ca dialogul 
liric cu tara, cu poporul, cu uni
versul, să se desfășoare In limba
jul contemporan.

a«..Chimiștii la
Scrie-

o caldă
(Urmare din pag. Ij

P.S. Rugindu-vă 
scrieți, m-am adresat 
tuturor, dar in mod deose
bit mi-ar plăcea să citesc 
mai Întâi părerile colegilor 
lui Lucian. Bănuiesc că nu 
vi se pare nefirească aceas
tă dorință...

să-mi 
vouă.

aliajelor cu granulatie unică și 
granulale mare ; vizite în în
treprinderile din oraș ; o excur
sie de studiu în vacanta de pri
măvară, de 4 zile, la Combina
tul chimic Craiova, Combinatul 
de produse clorosodice Govora, 
la Făgăraș și la Copșa Mică.

Alături de cei 40 de elevi care

sînt rezolvitori de probleme Ia 
Gazeta de fizică și chimie, cer
cul și-a propus să antreneze și 
alți elevi. O mare atenție se a- 
cordă în cerc pregătirii elevilor 
pentru a participa la olimpiada 
de chimie. Se rezolvă probleme, 
se fac experiențe, se adîncesc 
capitolele din manuale șl se 
cercetează o bibliografie supli
mentară.

VERONICA PORUMBACU

Foto : AGERPRES

Organizația
(Urmare din pag. I)
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înalte conștiințe socialiste, a unor 
oameni cu un larg orizont politic, 
aare își înțeleg bine marile rășpun- 
deri ce le revin.

— Aveți perfectă dreptate. Pe 
noi) activiștii de partid care am 
participat la conferință, ne-a 
bucurat atenția dată de uteciști 
tocmai problemelor de conținut ale 
învățămîntului politic.

Tinerii, după cum s-a văzut și din 
adunare, sînt profund interesați să 
cunoască,cît mai temeinic politica 
internă și externă a partidului nos
tru, sarcinile mari pe care Congre
sul le-a pus în fața întregului po
por pentru continua industriali
zare socialistă a țării, dezvoltarea 
multilaterală șl intensivă a agri
culturii, ridicarea științei și culturii 
românești pe o treaptă cît mai înal
tă, în scopul creșterii necesității 
necontenite a bunăstării materiale 
și culturale a întregului popor. 
Prin dezbaterile care le vor purta 
în cercuri, prin consultațiile pe care 
le vor primi, tinerii vor fi ajutați să 
desprindă din documentele studi
ate învățăminte pentru activitatea 
lor concretă. Studiul problemelor 
teoretice, mai ales la acele teme le
gate de politica partidului de in
dustrializare socialistă a țării, va 
fi făcut într-o strînsă legătură cu 
sarcinile concrete ce revin între
prinderii noastre, cu îndatoririle ce 
stau în fața organizației U.T.C.

— în buna desfășurare a studi
erii documentelor Congresului par
tidului — a intervenit ION PETRU, 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
fabrică — noi am primit și primim 
un prețios ajutor din partea orga
nizației de partid. Un număr mare 
de uteciști au fost încadrați anul 
acesta în învățămîntul de partid, 
tovarăși activiști de partid vor veni 
în mijlocul tinerilor și le vor vor
bi despre unele dintre cele mai im
portante probleme cuprinse în do-

cumentele Congresului. Totodată, 
tovarăși din conducerea fabricii vor 
ține expuneri în fața tinerilor în 
legătură cu sarcinile fabricii în anii 
cincinalului și în mod deosebit în 
anul care vine. Toate acestea, ală
turi de participarea la seminariile 
cercurilor politice a unor tovarăși 
din activul de partid, de sprijinul 
pe care îl vom da tinerilor în stu
diul individual, ne dau garanția că 
anul de învățămînt politic se va 
desfășura în bune condițiuni.

în adunarea de alegeri, pe tineri 
i-a preocupat în mare măsură și 
modul în care organizația U.T.C. se 
îngrijește de educarea tinerelor ge
nerații în spiritul trăsăturilor mo
ralei socialiste.

La noi — spunea secretarul 
comitetului de partid — mai sînt 
tineri care au o comportare neco
respunzătoare în familie, tineri 
care sînt la a doua sau chiar la a 
treia căsătorie, care se căsătoresc 
cu multă ușurință și divorțează cu 
și mai multă ușurință. Este adevă
rat unele din aceste cazuri au fost 
discutate în adunări U.T.C. Dar 
este prea puțin.

Și avea perfectă dreptate. Proble
mele educației moral-cetățenești a 
tinerilor trebuie să ocupe un loc im
portant în întreaga activitate a or
ganizației U.T.C. Unii tineri au su
gerat în adunare să se organizeze și 
unele dezbateri mai generale, de 
principiu, în legătură cu unele pro
bleme cum ar fi atitudinea tine
rilor față de căsătorie, răspunderile 
ce-ți revin întemeind o familie etc.

— A existat pînă acum la noi o 
timiditate nejustificată în problema 
privind viața personală a tinerilor 
— spunea tovarășul Ion Olaru. 
Și tinerii nu o doresc. Am fost mar
tor nu o singură dată cînd tinerii 
singuri au venit la comitetul U.T.C., 
solicitând să fie ajutați. Aceasta 
presupune din partea comitetului, 
a biroului U.T.C., o mult mai strînsă 
legătură cu tinerii. Discutând cu ti-

două decenii de la apariția 
primului număr al gazetei os
tășești „Grănicerul" și a 13 
ani de la înființarea Institu
tului de proiectări miniere.

După înmînarea distincții
lor, tovarășul Chivu Stoica a 
felicitat călduros pe cei de
corați, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniș
tri. „Ordinele și titlurile de 
onoare înmînate astăzi, sub 
semnul intensei activități po
litice și al puternicului avînt 
creator — a spus președinte
le Consiliului de Stat — ex
primă marea prețuire pe care 
partidul și guvernul, întregul 
nostru popor o acordă oame
nilor de știință, artă și cultu
ră, activiștilor din aparatul de 
stat, care prin munca lor 
contribuie la întărirea orîndu- 
irii și statului nostru socialist, 
la înflorirea națiunii, la dez
voltarea științei, artei și cul
turii, la creșterea bunăstării 
poporului, la afirmarea multi
laterală a personalității uma
ne. Cu acest prilej exprim 
convingerea că în viitor veți 
aduce o contribuție mereu 
sporită, veți pune toată ener
gia și capacitatea de muncă în 
slujba patriei noastre dragi, a 
harnicului nostru popor, în 
opera de desăvîrșire a con
struirii socialismului“.

în încheiere, tovarășul Chivu 
Stoica a urat celor distinși să
nătate și viață lungă, noi suc
cese în activitatea de viitor.

Din partea acestora au răs
puns tovarășii Vasile Rășca- 
nu și Ion Pas, care au mulțu
mit pentru înaltele ordine și 
titluri acordate.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Președintele Marii Adunări 

Naționale, Ștefan Voitec, a pri
mit miercuri la amiază delegația 
Parlamentului englez în frunte 
cu Ian Mikardo, membru al Co
mitetului Național Executiv al 
Partidului Laburist, care face o 
vizită în țara noastră.

La întrevederea' care a decurs 
într-o atmosferă cordiala, au luat 
parìe președinți ai comisiilor 
permanente ale M.A.N,, deputati, 
funcționari superiori ai Ministe
rului Afacerilor Externe.

★
Grupul român din Uniunea in

terparlamentară și Grupul parla
mentar pentru relațiile de priete
nie România — Marea Britanie 
au oferit miercuri un dejun în 
cinstea delegației Parlamentului 
englez, condusă de Ian Mikardo, 
membru al Comitetului Național 
Executiv al Partidului Laburist.

♦
Tn cursul aceleiași zile, oaspeții 

englezi au vizitai construcții so
cial-culturale, noi cartiere de lo
cuințe ale Capitalei și au asistat 
la un spectacol de operă.

★
Cu prilejul sărbătoririi celei 

de-a 48-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, miercuri a avut loc în 
sala clubului Uzinei „Indepen- 
dența“-Sibiu o adunare festivă.

Despre însemnătatea Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie a vorbit Miron Ne- 
grilă, membru al Comitetului 
regional P.C.R. Brașov, direc
tor general al Uzinei „Indepen
dența“.

A luat cuvîntul, de aseme
nea, V. P. Bagaev, prim-secre- 
tar al Ambasadei Uniunii So
vietice în Republica Socialistă 
România.

nerii, consultîndu-i în permanen
ță ai posibilitatea să-i cunoști mai 
bine și, în funcție de aceasta, să 
organizezi și acele activități care 
să-i intereseze, să răspundă preo
cupărilor lor, să fie eficiente.

Așadar, pentru comitetul U.T.C. 
al Fabricii de mase plastice „Bucu
rești“ s-au conturat nu numai di
recțiile în care trebuie să acțione
ze în munca de educare multilate
rală a tînărului muncitor, ci, în 
bună măsură, chiar și metodele pe 
care trebuie să le folosească. „Ce 
veți face concret pentru ca toate 
aceste sugestii, idei valoroase să 
prindă viață", este întrebarea la 
care l-am rugat pe tovarășul ION 
PETRU, secretarul comitetului 
U.T.C., să ne răspundă.

— Toți membrii comitetului au 
fost repartizați pe organizații de 
secții. Lunar vom avea o zi a se
cretarului pe fabrică, iar în fieca
re săptămînă, lunea, ne vom întâlni 
cu secretarii pentru a discuta sar
cinile curente.

Sînt lucruri bune, dar ele vizea
ză mai mult probleme organizato
rice și nu de conținut ale muncii. 
Ion Petru este un tînăr cu dorință 
de a munci bine, cu multă voință 
dar care nu are încă experiența 
de conducere a organizației U.T.C. 
pe întreaga fabrică. De organiza
ția U.T.C. de la Fabrica de mase 
plastice s-a ocupat, ajutînd-o atît 
în pregătirea cît și în desfășurarea 
adunării de alegeri, tovarășul 
Gheorghe Cristea, prim secretar al 
Comitetului raional U.T.C. 23 Au
gust și trebuie să spunem că și-a 
îndeplinit bine această sarcină. Ar 
fi fost însă necesar ca la fel de 
bine și cu aceeași atenție să fie 
ajutat noul comitet să-și înceapă 
activitatea. Este o sarcină pe care 
comitetul raional U.T.C. trebuie să 
o îndeplinească de altfel cu toate 
organele U.T.C. nou alese,



0. N. II.: Dezbaterile
din comitete

NEW YORK 3. — Trimisul 
specia] Agerpres, Niaolae Io- 
nescu, transmite:

în Comitetul de tutelă se a- 
propie de sfîrșit dezbaterile în 
problema Adenului. Majorita
tea vorbitorilor de pînă acum 
au subliniat necesitatea de a 
se acorda cît mai grabnic in
dependență acestui teritoriu.

în Comitetul administrativ 
și bugetar au continuat discu
țiile cu privire la proiectul de

buget pe anul 1966. Luînd cu- 
vîntul în ședința de miercuri 
dimineața, reprezentantul țării 
noastre, Dragoș Șerbănescu, a 
subliniat, printre altele, că 
„dezbaterile care au avut loc 
în cadrul actualei sesiuni au a- 
rătat că problemele sînt abor
date cu un mai mare spirit de 
responsabilitate decît pînă 
acum în scopul asigurării unei 
mai bune funcționări a O.N.U. 
și a întregului său aparat“.

New York-ul are o populație în care num&* 
rul adepților Partidului democrat este apro- 

celor 
aces- 
drept 
urmă

alximativ de trei ori mai mare decît_
care îl simpatizează pe republicani. în 
te condiții, cei 3,6 milioane locuitori 
de vot au fost chemați cu două zile în____
să aleagă, pentru postul de primar, între un 
democrat șl un republican (cel de al treilea 
candidat neavînd șanse reale). Dacă se ia în 
considerație și faptul că de mai bine de două 
decenii New York-ul a avut în permanență ca 
primar un membru al Partidului democrat, la 
alegerile de marți victoria democrată ar fi 
trebuit^ să fie, în mod logic, în afara oricărei 
discuții. Newyorkezil au ales însă ca primar 
pe John Lindsay, membru al Partidului re
publican.

cu

U. N, E. S. C. 0. : Intervențiile 
reprezentantului țârii noastre

PARIS 3. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : Consiliul executiv 
al U.N.E.S.C.O. a continuat 
examinarea proiectului depro
gram și a bugetului organiza
ției pe anii 1967—1968. Dezba
terile generale au fost consa
crate problemelor științelor 
sociale și culturii.

In intervențiile sale, repre
zentantul Republicii Socialiste 
România, acad. Athanase Joja, 
a arătat necesitatea sublinierii 
interdependenței dintre știin
țele exacte și științele sociale.

Reprezentantul român a 
salutat includerea în viitorul 
program a unui capitol privind 
culturile balcanice, ceea ce va 
ajuta Asociației internaționale 
de studii sud-est europene să 
dea viață proiectelor științifice

ale primului Congres de studii | 
balcanice, ce se va ține la So- I 
fia în vara anului viitor. Re- ’ 
prezentantul român a subliniat j 
apoi necesitatea ca U.N.E.S.C.O. 
să acorde un număr mai mare 
de burse pentru artiști și scrii
tori, arătând totodată impor
tanța dezvoltării în cadrul 
U.N.E.S.C.O. a unui program 
în domeniul muzicii. Vorbito
rul a sprijinit proiectul de ela
borare de către U.N.E.S.C.O. a 
unor antologii literare pe tema 
păcii și a înțelegerii interna
ționale.

Considerînd ca pozitiv capito
lul destinat culturii, acad. Joja 
a arătat că acest capitol tre- i 
bule să devină în programul | 
viitor al organizației un capi- \ 
toi fundamental.

Delegația militară 
rămână 

în R. S. F. Iugoslavia
SARAIEVO 3 (Agerpres). — 

Delegația militară română, 
care se află intr-o vizită ofi
cială și de prietenie în R.S.F. 
Iugoslavia, a vizitat marți di
mineața șantierul naval din 
Split. Apoi delegația a plecat 
la Saraievo.

Miercuri, membrii delegației 
române au fost oaspeții Școlii 
de specializare a ofițerilor din 
infanterie și ai întreprinderii 
Bratstvo din Novi Travnik. Di
rectorul general al întreprin
derii, colonel S. Prijici, a ofe
rit un prînz în cinstea oaspe
ților români.

Noi atacuri ale patrioților
sud-vietnamezi

în cursul zilei de miercuri, 
detașamente de patrioți sud- 
vietnamezi au coborît din re
giunea muntoasă, în apropiere 
de Quang Ngai, unde au ata
cat posturile întărite guverna
mentale. După cum transmite 
corespondentul agenției Asso
ciated Press, în ultimele zile 
acțiunile patrioților s-au inten
sificat, îndeosebi în regiunile 
din nordul țării și de pe coas
tă. La sud de Quang Ngai, în 
portul Qui Nhon, au avut loc 
lupte între patrioți și divizia 
sud-coreeană „Tigrul“, care a 
fost repartizată pentru a apă-

ra regiunea. Ciocniri violente 
au avut loc și în apropiere de 
Chu Lai, unde trupele guver
namentale și pușcașii marini 
americani au încercat, fără 
succes, să ocupe poziții ale pa
trioților, precum și în împre
jurimile bazei de la Da Nang.

Se anunță, de asemenea, că 
bombardierele strategice ame
ricane, decolînd de la baza din 
Gua, au întreprins în cursul 
zilelor de marți și mierpuri 
raiduri consecutive și bombar
damente, îndeosebi în regiu
nea din jurul Saigonului.

Viiita delegației economice 

române in Olanda
HAGA 3 (Agerpres). — La 

invitația guvernului olandez o 
delegație economică guverna
mentală română, condusă de 
ministrul industriei alimen
tare, Bucur Șchiopu, a vizitat 
Olanda în perioada 21 octom
brie—3 noiembrie a.c.

în cursul vizitei, delegația 
română a vizitat întreprinderi 
și firme olandeze din dome
niul industriei chimice, cons
trucțiilor navale, construcții
lor de automobile, instalații 
industriale, mașini-unelte, sta
țiuni pentru culturile în sere, 
obiective economice și cultu

rale din Haga, Amsterdam, ! 
Rotterdam și din alte orașe o- 
landeze.

Șeful delegației române, 
Bucur Șchiopu, ministrul in
dustriei alimentare, a avut în
trevederi cu B. W. Biesheu- 
vel, viceprim-ministru și mi
nistrul agriculturii și pescui
tului al Olandei și cu Van Den 
Uyl, ministrul afacerilor eco
nomice al Olandei.

Membrii delegației s-au în- 
tîlnit cu reprezentanți ai vieții 
economice și cercurilor de afa
ceri din Olanda. R. P. POI.ONĂ : țin nou cartier al orașului Nowe Tychy

Situația 
din Indonezia
DJAKARTA 3 (Agerpres). — 

Agențiile de presă relatează des
pre continuarea acțiunilor de re
presiune întreprinse în Indonezia, 
împotriva elementelor democrati
ce. Agenția oficială indoneziana 
Antara informează că, potrivit 
unei hotărîri a președintelui 
Parlamentului indonezian, Arudji 
Kartawinata, 57 de parlamentari 
au, fost suspendați temporar din 
funcțiile lor. Printre aceștia se 
numără deputății comuniști M. 
FI. Lukman, prim-vicepreședinte 
al C.C. al P.C. din Indonezia, 
Njoto, al doilea vicepreședinte al 
C.C. al P.C. din Indonezia, Njo- 
no, președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Indonezia 
— Sobsi —, Karel Supit, mem
bru în Secretariatul C.C. al Par
tidului Comunist din Indonezia, 
și alții. Aceeași agenție anunță 
că ministrul învățămîntului su
perior din Indonezia, generalul 
Sjarib Thajeb, a ordonat închide
rea a 14 universități și institute 
de învățămînt superior, pe motiv 
că acestea ar avea o orientare 
procomunistă. Prin același ordin 
au fost suspendate toate cadrele 
didactice care fac parte din Par
tidul Comunist din Indonezia.

La rînaul său, agenția Reuter, 
citînd surse din Surabaya, anun
ță că în apropiere de Bandung 
patrule militare au efectuat per
cheziții, în cadrul cărora au a- 
restat peste 100 de membri ai 
Partidului comunist din Indone
zia și ai altor organizații demo
cratice.

într-o știre transmisă de agen
ția Antara se menționează că 
Consiliul consultativ al Congre
sului femeilor indoneziene „Ko- 
wani", condus de Hurustiati Su- 
bandrio, soția primului vice-prim- 
ministru Subandrio, a adresat o 
telegramă președintelui Sukarno 
prin care îl anunță despre exclu
derea din „Kowani“ a organiza
ției de femei „Gerwani“, condu
să de Partidul comunist din In
donezia.

A ceasta alegere poate constitui o surpriză numai pentru 
cei neavizați. Tn cercurile politice însă victoria lui 
Lindsay era previzibilă, în ciuda simpatiilor demo
crate ale locuitorilor metropolei americane și în po
fida tradiției statornicite în ultimul sfert de veac. 
Astfel, cu cîteva zile înaintea alegerilor, ziarul „NEW 
YORK DAILY NEWS“, considera ca sigură alege
rea candidatului republican. Numeroși comentatori 
s-au pronunțat în același sens. Pe ce se bazau toți 
aceștia ?

Cele două candidaturi au avut următorul specific : democrații 
au prezentat un candidat de dreapta în timp ce dintre republicani 
s-a înscris pe lista candidaților o personalitate cu vederi liberale. 
De fapt, Lind
say a anunțat 
că se prezintă la 
alegeri ca „inde
pendent". In a- 
cest sens, este 
semnificativ fap
tul că el a res
pins sprijinul o- 
ferit do guver
natorul republi
can al statului New York, Nelson Rockefeller, de fostul pre
ședinte Eisenhower, de Richard Nixon și, în special, de Barry 
Goldwater.

Lindsay s-a prezentat în fața alegătorilor cu un program de libe
ralizări și modernizări. Programul său pornea de la situația dificilă 
a New Yorkului, situație pe care ziarul „NEW YORK HERALD 
TRIBUNE“ o zugrăvește astfel: „New York-ul se află pe margi
nea falimentului economic. Toate ramurile serviciilor publice 
funcționează cu deficiențe. Orașul pare murdar, străzile și me
trourile sînt nesigure“.

în ceea ce-1 privește pe candidatul democrat Abraham Beame, 
el a fost sprijinit încă de la începutul campaniei sale de cercurile 
conservatoare ale acestui partid și, în special, de către reprezen
tanții unor corporații, ai unor grupuri de interese și ai unor orga
nizații neoficiale din marea finanța.

După anunțarea candidaturilor, ziarele americane au apreciat 
că alegerile pentru postul de primar al New York-ului vor pri
lejui o înfruntare nu numai între cele două partide, ci și în sinul 
fiecăruia dintre ele. Remarca s-a dovedit judicioasă. De 
însăși desemnarea fiecărui candidat în parte a însemnat o 
între aripa conservatoare și cea liberală din fiecare partid 
primul rînd, din sînul partidului republican.

Cercurile de dreapta conservatoare au mers pînă acolo 
au desemnat un candidat propriu, în persoana lui William Buckley, 
binecunoscut ca ultraconservator și promotor al unor idei retro
grade, care nu urmărea propria sa victorie, ci înstrăinarea unui 
număr cît mai mare de voturi de la candidatura lui Lindsay. în 
felul acesta, cercurile conservatoare din partidul republican, au 
căutat să elimine influența, considerată de ei radicală, a lui 
Lindsay și în general a aripei liberale din partid.

La democrați Beame a provocat o dispută similară. Ziarul 
„NEW YORK TIMES“ scria în ajunul alegerilor că în rîndurile 
partidului democrat, „există o adevărată scindare între conserva
torii din acest partid și obișnuiții simpatizanți cu vederi liberale 
care ar dori ca Beame să fie înfrînt pentru a limita influența 
boss-ilor conservatori“. De altfel însuși Lindsay a declarat că este 
sprijinit de unele grupuri ale partidului democrat.

Alegerea lui Lindsay în postul de primar al orașului New York 
va avea, fără îndoială, ecou în viața politică americană

fapt, 
luptă 
și în

incit

ION D. GHIA

Ministrul de externe 
Schroeder îl va întâlni pe 
colegul său englez săptă 
mina acesta Ia reuniunile 
Consiliului U.E.O., iar a- 
poi va face o vizită spe
cială Ia Londra spre sfâr
șitul celei de a doua de
cade a lunii. Întâlnirile lui 
Schroeder cu Stewart sur
vin după ce ambasadorul 
vest-german la Londra, 
Blankenhorn, a vizitat Fo
reign Office-ul cerînd u- 
nele explicații în legătură 
cu ultimele declarații ale 
ministrului de externe bri
tanic, iar la Bonn, purtăto
rul de cuvînt von Hase 
vorbea despre „importan
ța“ pe care în general 
Bonn-ul o acordă poziției 
engleze în legătură cu pro
blemele proiectatei forțe 
nucleare a N.A.T.O. Adău
găm Ia toate acestea unele 
articole cvasioficioase apă
rute în ziarele vest-germa- 
ne în legătură cu relațiile 
Bonn—Londra.

o participare nucleară vest-ger
mană. Telegramele din Bonn 
vorbesc despre instrucțiuni spe
ciale date delegaților vest-ger- 
mani din N.A.T.O. de a insista 
asupra accelerării oricărui proiect 
care ar duce la crearea unei forțe 
nucleare a N.A.T.O. Este ceea ce 
scrie „FRANKFURTER RUND
SCHAU" : „Abia au trecut alege
rile pentru Bundestag și dansul 
în jurul bombelor și rachetelor a 
și reînceput“.

Poziția Londrei este deosebită 
în această privință. Comentatorii 
britanici continuă să afirme că 
Londra s-ar fi distanțat chiar de 
propriul proiect — cel al forței 
nucleare atlantice. S-ar părea că 
după convorbirile lui Stewart la 
Washington, britanicii ar încerca 
să obțină o atenuare temporară

Relațiile anglo—-vest-germane 
au cunoscut în perioada postbe
lică foarte multe cotituri. Situa
rea guvernului Wilson de par
tea ideii unei forțe nucleare in
tegrate a N.A.T.O. i-a atras sim
patii în unele cercuri vest-ger
mane, Fapt este însă, că susține
rea unei asemenea idei se lovește 
de o puternică rezistență. E sen
sibilă ostilitatea tot mai mare, nu 
numai pe planul opiniei publice 
ci și chiar în cercurile politice, 
față de perspectiva unei Germa
nii occidentale avînd acces la 
arma nucleară. Pentru Germania 
occidentală sprijinul britanic pa
re, în aceste condiții, deosebit 
de important. Dacă luăm în con
siderare faptul că în ultimele 
zile — și mai ales în legătură 
cu reafirmarea pozițiilor france-

însemnări

A

Intrarea
V ..v

fotului

7,ilele trecute a a- 
vut loc Conferința 
bossilor societăților 
de asigurare din Los 
Angeles, care, după 
părerea reporterilor a- 
mericani, a semănat 
mai cutând cu o șe
dință de doliu.

e pare că relațiile 
anglo — vest-germa- 
tie reprezintă oare
cum punctul cheie 
înaintea conferinței 
miniștrilor apărării 
ai N.A.T.O., care va 
avea loc la Paris 
spre sfârșitul acestei

luni. încă în momentul cînd par
tea americană și-a dat seama că 
proiectul F.N.M. nu întrunește a- 
deziunea partenerilor atlantici a 
fost lansată următoarea formulă

Bonnul și aliații
sui atlantici

diplomatică : orice „asociere nu
cleară“ trebuie să fie precedată 
de „angajarea celor mai impor
tanți parteneri europeni și, în 
special, Republica Federală si 
Marea Britanie“ („DIE WELT").

Dar această înțelegere anglo— 
vest-germană nu pare un lucru 
atît de ușor. Cel puțin dacă ți
nem seama de obiectivele decla
rate ale celor două țări. Germa
nia occidentală, după alegeri, se 
pronunță cu mult mai multă in
tensitate decît pînă acum pentru

a cererilor Bonn-ului pentru o par
ticipare nucleară. Aceasta, după 
cum declara Stewart într-o re
centă expunere făcută în fața u- 
nui auditoriu laburist la Slough, 
„pentru a stabili o mai bună în
țelegere între Germania (apusea
nă) și unii dintre vecinii ei“.

Șansele nu sînt însă, pare-se, 
de loc proporționale cu intențiile 
diplomației engleze. Bonn-ul este 
hotărît să exercita presiuni puter
nice, fapt relevat de tonul pre
sei vest-germane. Același 
„FRANKFURTER RUNDSCH- 
AU", într-un alt articol, scria că 
„aliații Angliei, în primul rînd 
S.U.Â. și R.F.G., trebuie să ana
lizeze noile idei britanice pentru 
a vedea dacă ele corespund sau 
nu conceptului lor“. Ziarul scrie 
în continuare că „Stewart s-a 
distanțat de proiectul privind o 
putere atomică a N.A.T.O.“.

ze — s-a redeschis campania în
dreptată împotriva Franței, prin 
care aceasta este învinovățită de 
„trădare a intereselor vest-germa
ne“,.ne putem aștepta ca Bonn-ul 
să caute mai mult sprijin în 
rîndul celorlalți parteneri ai a- 
lianței.

Viitoarele trei săpțămîni, scrie 
„DIE WELT“ comentând ca- 
landarul diplomatic veșt-ger- 
man, sînt esențiale pentru diplo
mația Bonn-ului. Dar dacă în ca
pitala Germaniei occidentale se 
speră într-un „ajutor britanic de 
ultimă oră“, în opinia publică 
britanică se speră că guvernul 
Wilson nu va încuraja măsurile 
care ar putea să ducă la o apro
piere a Gennanei occidentale de 
arma nucleară.

P. NICOARA

• AMBASADORUL Republicii 
Socialiste România la Berna, Va- 
sile Dumitrescu, a înmînat, în
tr-un cadru festiv, profesorului 
Paul Scherrer medalia și diploma 
acordate cu prilejul alegerii sale 
ca membru de onoare al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia. Prof. Paul Scherrer — emi
nentă personalitate științifică el
vețiană și de renume mondial, 
membru de onoare și doctor ho- 
noris-causa al mai multor univer
sități și instituții științifice din 
diferite țări — a mulțumit pen
tru distincția primită.

• DELEGAȚIA Camerei de co
merț a R. P. Bulgaria condusă da 
Iordan Doncev, președintele ca
merei, care se află la Atena, s-a 
întâlnit cu conducători' ai camerei 
de' comerț și industrie din Atena. 
La întâlnire au ■ participat; de ase
menea, reprezentanți ai organiza
țiilor comerciale din marile cen
tre industriale și comerciale din 
Grecia.

• AGENȚIILE de presă infor
mează că în localitatea Famagusta 
din Cipru s-a. produs marți un in
cident între ciprioții greci și turci, 
în urma căruia un membru al găr
zii nationale a fost rănit. Acest 
incident a intervenit după ce în 
ultimele zile situația din această 
regiune s-a înăsprit din nou. Se 
relatează că generalul Thimaya, 
comandantul foitelor O.N.U. din 
insulă, a efectuat mai multe vizi
te în cele două sectoare ale Fama- 
gustei pentru a încerca să preîn
tâmpine o agravare a situației.

• AGENȚIILE de presă relatează 
că in ultimele zile între trupele 
guvernamentale din Ciad și tribu
rile din regiunea muntoasă Man- 
galma, situată la aproximativ 600 
km de Eort-Lamy, au avut loc 
ciocniri soldate cu moartea a 
șase persoane. Printre cei 
morii se află și membri ai 
misiunii trimise în a- 
ceastă localitate pentru a explica 
politica guvernului Ciadului. Eve
nimentele din Mangalma — in a- 
ceastă regiune trăiesc triburile 
musulmane Moubi. din care iac 
parte aproximativ 25 000 de per
soane — au avut loc ca rezultat 
al nemulțumirilor populației locale 
fală de funcționarii de IS fisc, care 
în. mod samavolnic au majorat 
cuantumul impozitelor, stabilite de 
guvern.

• LA ALGER au avut loc 
festivitățile prilejuite de deschi
derea oficială a anului universi
tar 1965—1966, la care a parti
cipat președintele Consiliului 
Național al Revoluției, Boume
dienne. Ministrul educației națio
nale, A. Taleb, a făcut cu acest 
prilej o expunere asupra realiză
rilor Algeriei în domeniul .învă
țămîntului. El a reamintit printre 
altele că Universitatea de la Al
ger numără astăzi 8 000 de stu- 
denți, la dispoziția cărora se află 
peste 1500 de camere. Un com
plex universitar va fi terminat 
in 1966.

• AGENȚIA Reuter anunță că 
Norvegia nu intenționează să 
participe la întrunirea miniștrilor 
apărării ai țărilor membre ale 
N.A.T.O., care va avea loc la Pa
ris între 26 și 27 noiembrie. La 
această întrunire vor fi dezbătute 
planurile de creare a forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O.

Ce s-a întâmplat ?
La sfirșitul lui au

gust a izbucnit un
■ incendiu în cartierul 
j nordic al marelui o-
■ raș, locuit mai ales de 
i oameni de afaceri. Cu

toată mobilizarea a 
aproape 2 000 de 

: pompieri, incendiul a 
; mistuit peste 300 imo
bile, majoritatea vile 
luxoase. Pagubele se 
ridică la circa 40 mi
lioane dolari. Proprie
tarii vilelor n-au ră
mas, firește, pe dru
muri. Cei mai mulți 
au case la fel de con
fortabile și în alte 
locuri, iar bunurile 
distruse de flăcări e- 
rau asigurate. Acum, 

i patronii societăților 
de asigurare sînt ne- 
voiți să plătească gros. 
De aceea sînt foarte 
triști.

Tot în aceste zile și 
cu același prilej a mai 
avut loc, după cît se 
pare, și, o altă „ședin
ță de doliu“. In amin- 

; tilul cartier sinistrat 
i locuia binecunoscutul 
\ chimist dr. Libby. Ză- 
i păcit de o reclamă 
deșănțată, Libby a 
plătit o sumă fantas
tică pentru a construi 
în apropierea vilei sa
le un adăpost care 
potrivit prospectelor 
„rezistă perfect la ex
ploziile oricăror bom
be atomice și cu hi
drogen". Or, acest a- 
dăpost n-a rezistat 
nici măcar unui banal 
incendiu, ci a ars șl el.

Escrocii care profi
tă de pe urma aface
rilor cu „adăposturile 
antiatomice" ar fi dat 
mulți dolari pentru a 
opri relatările presei 
despre trista soartă a 
adăpostului doctoru
lui Libby. Ei s-au tre
zit însă prea târziu.

Astfel, incendiul de 
la Los Angeles a mis
tuit, pare-se, pe Ungă 
cele peste 300 de 
imobile și iluziile ce
lor ce s-au lăsat în
șelați de reclama bus- 
sinesmanilor șantaju
lui atomic. Marfa lot 
n-a rezistat la încer
carea focului.

E. R.

LUCEAFĂRUL
„Cobori în jos 

luceafăr blind
Alunecînd pe-o
Pătrunde-n casă

rază,
și în

gînd
Și viața-mi 

luminează I..." 
M. EMINESCU — 

1883

Tenninlnd ceea ce a- 
vusese de lucru, Atali
na se așeză la fereastra 
larg deschisă, privind 
cerul împlnzit cu dia
mante strălucitoare. Ca
sa în care locuia se gă
sea la marginea orașu
lui, nu departe de lo
cul de unde începea pă
durea de brazi. Tăcerea 
serii era întreruptă nu
mai de tîrîitu! greierilor 
ce își depănau cu sîrgu- 
infă povestea vieții lor. 
Atalinei îi plăcea ne
spus acest cadru. In 
calitatea șa de cerce
tătoare lâ'observatorul 
astronomic' cunoștea pe 
de rost aproape toate 
constelațiile pe care le 
admira visătoare, de fie
care dală șu același ne
saț de parcă le vedea 
pentru prima oară.

Una din problemele 
ce frămlntau lumea ști
ințifică contemporană, 
era aceea dacă în siste
mul planetar al lui Si
rius A existau ființe 
raționale sau nu. Discu
țiile porniseră cu doi 
ani în urmă, cînd, Ia cel 
mai mare radiotelescop 
existent, fuseseră recep
ționate o serie de sem
nale curioase, cu totul 
neobișnuite, provenind 
din acest sistem plane
tar. Supuse descifrării 
mașinilor de tradus ci
bernetice, nu se obținu
se nici un rezultat. Oa
menii de știinlă însă, 
continuau cercetările.

Atalina cunoștea toa
te aceste lucruri. In re
petate rînduri, îndrep- 
tîndu-și privirile către 
constelația lui Sirius A 
se gîndea Ia felul în ca
re putea să arate pre
supusele ființe ale mis
teriosului sistem plane
tar. Ajunsese chiar să-și 
imagineze un anumit fel 
de făptură asemănătoare 
omului, pe care începu
se să o îndrăgească.

...O lumină orbitoare 
și un puternic șuerat 
prelung o făcură pe A- 
talina să închidă pentru 
o clipă ochii. Redeschi- 
zîndu-i, zări nu departe 
de casă corpul unui obi
ect neobișnuit și foarte 
înalt. Semăna cu ra
chetele cosmice teres
tre dar avea dimensiuni 
neînchipuit de mari. 
Smulsă brusc din obiș- 
nuitele-i reverii noctur
ne, o cuprinse frica, ne-

dindu-și seama ce s-a 
întâmplat.

Acum nu se mai ză
rea nici o lumină. Colo
sul din dumbrava unde 
se (intuise rămăsese 
mut și nemișcat. Deoda
tă, la partea lui supe
rioară, apăru o pată lu
minoasă, albăstruie. A- 
talinei îi făcu impresia 
că se deschisese o ușă.

In ochiul de lumină 
se contura o făptură 
ciudată, ce semăna cu 
un om îmbrăcat într-un 
costum de cosmonaut, 
care genera o lumină 
verzuie, fosforescentă. 
Făptura cobora destul 
de repede în lungul 
corpului uriaș. Fosfo
rescenta costumului per
mitea să i se urmăreas
că mișcările. Cînd a- 
junsese aproape de pă- 
mînt observă că statura 
personajului se putea 
compara cu talia unui 
om înalt. Fala intui în 
acea clipă că în fata o- 
chilor săi se desfășoară 
debarcarea unui cosmo
naut dintr-o navă cos
mică care, probabil, nu 
era terestră. Faptul a- 
cesta o umplu de tea
mă dar și de curiozitate.

Ce fel de ființă putea 
să fie ? Ce intenții 
vea ?

Odată ajuns pe 
mint, necunoscutul 
opri puțin, căutând 
că să se orienteze, 
cu un mers
greoi se îndreptă 
ea. Din apropiere, 
tumul său lumina 
ternic, creînd impresia 
unui personaj fantastic. 
Se opri la cltiva metri 
de casă și ridică un 
braț, asemănător unui 
salut. Mașinal, Atalina 
făcu același gest. Gestul 
de salut, destul de prie
tenos, îi dădu curaj fe
tei. Ea schiță o chema
re cu mina, în sensul 
invitației de a intra în 
casă.

Ființa ezită, neștiind 
ce să facă. Atunci, A- 
talina suri pe fereastra 
în curte și se apropie 
de necunoscut. 11 invită 
prin gesturi să o urme
ze. Acesta pricepu și se 
luă după ea. Atalina 
deschise ușa șl aprinse 
lumina. Acum îl putea 
vedea bine. Purta un 
costum care părea con
fecționat dintr-un mate
rial plastic ce răspîndea 
acea lumină verzuie. Pe 
umerii costumului era 
fixată o cască transpa
rentă. de formă sferică, 
prin care zări chipul u-

a-

pa
se 

par- 
apoi

oarecum 
spre 
cos- 
pu-
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nui bărbat de o frumu
sețe neobișnuită și care 
oferea cel mai omenesc 
aspect posibil. Atalina 
se adresă străinului cu 
un glas puțin cam tre
murat de emoție :

— Slnteti un pămîn- 
tean sau venifi din altă 
galaxie ? Necunoscutul 
nu rosti nici un cuvînt, 
însă îl văzu cum acțio
na cu mîinile înmănu- 
șate clapele albe ale 
unei mici cutii pe care 
o purta pe piept.

— De ce nti răspun
deți ? Nu mă auziți sau 
nu înțelegeți ceea ce 
vă vorbesc ?

In acel moment, cu o 
voce ușor metalică, ce 
părea că provine din 
cutia din piept, necu
noscutul îi răspunse :

— Probabil că „Pă
mînt' numifi planeta pe 
care ne găsim acum. 
Noi o cunoaștem sub 
alt nume. După cum ati 
bănuit, eu nu fac parte 
din această lume, ci din 
alta, foarte îndepărtată. 
Dacă vă veți uita pe 
cer, undeva, veți zări o 
stea strălucitoare, fală 
de care, planeta de un
de vin nu este prea de
parte. Priviți... Atalina 
urmărind direcția indi
cată, își stăpîni un stri
găt de surpriză și 
fără să vrea... 
A...

— Sirius A ?

rosti
Sirius

reluă

tomat cu cele ale noas
tre sînt apoi transpuse 
sub torma de cuvinte și 
fraze.

— Extraordinar... în- 
gînă Atalina. Dar spu- 
neti-mi, cum aii ajuns 
aici ?

— Datorită dumnea
voastră. Probabil că v-ali 
gîndit intens la Sirius 
A. De citava vreme, cel 
mai mare biolocator al 
planetei noastre înre-

Povestire științifico

fantastică

necunoscutul, da, pro
babil așa se numește 
aici. De acolo am sosit 
cu nava care se găsește 
afară.

— Cum se iace însă 
că îmi pute/i vorbi în 
limba mea ? zise ea mi
rată. Sigur că acolo 
vorbiți altfel.

— Este adevărat... In
să dispunem de un apa
rat special, pe care îl 
așezăm aici... și străinul 
îi arătă cutia cu clape 
albe. Cu ajutorul lui pu
tem să conversăm în 
orice limbă. Totul se 
bazează pe sondarea 
cunoștințelor pe care le 
aveți în creier, cunoș
tințe pe care ni le 
transmiteți acum prin 
biocurenți. Aceste
noștinte comparate au-

gislra o serie de semna
le, foarte slabe. S-a sta
bilit că ele proveneau 
dintr-un alt sistem ste
lar, de la o distantă de 
8,6 ani lumină. Pînă a- 
tunci, în sondajele cos
mice făcute Ia distante 
uriașe, nu se descoperi
se încă nicăieri viata 
rațională.

Expedițiile care aveau 
ca obiectiv — între al
tele — descoperirea li
nei civilizații superioa
re, durau însă destul 
de mult timp deși nave
le noastre cosmice se 
deplasează cu viteze su
perluminice. Aceasta 
făcut să se ajungă 
ideea biolocatoru’ui
urma observației că anu- 
mi/i biocurenți se propa
gau In spațiul cosmic la

ci 
Ia 
în

cu

distante enorme, 
constatat că dacă 
ființă rațională se gin- 
dește intens, concen- 
trîndu-și atenția pe o 
anumită direcție, biocu
renții generati pot 
lesne detectați în < 
direcție. S-au tăcut 
serie de experiențe 
cosmonauti, trimiși 
depărtări de ani lumină 
și marele biolocator a 
indicat totdeauna . pre- 
zenta și direcția din ca
re veneau 
Biocurenții circulă 
viteze 
ceea 
unei 
fie 
timp 
olocatorul 
deci nu numai un mij
loc de identificare a u- 
■nor asemenea ființe 
cosmos, excluzind 
cesitatea anumitor 
peditii, ci și un aparat 
ulii pentru descoperirea 
cosmonau/ilor eventual 
rătăciți sau naufragiati. 
Semnalele recepționate 
recent de biolocator in
dicau vădit existenta a 
cei puțin unei ființe ra
ționale, în sistemul pla
netar al stelei Solux 
2 321, sistem despre ca
re nu se bănuise nicio
dată că ar fi locuit de 
asemenea făpturi. Des
coperirea a stârnit un 
viu interes. Consiliul 
planetar întrunit în șe
dință extraordinară. a 
hotărît să se trimită o 
expediție spre Solux 
2 321 pentru a vedea 
despre ce e vorba. Ast
fel se explică de ce, Ia 
scurtă vreme după apa
riția semnalelor, corpul 
albăstrui al unei nave 
inlerqalactice se des
prindea lin de pe plane-

t fi 
acea 

l o 
cu

i la

biocurenții- 
cu 

superluminice, 
ce face ca prezenta 
ființe raționale să 
descoperită într-un 
destul de scurt. Bi- 

reprezintă

în 
ne- 
ex-

tă, îndreptîndu-se către 
necunoscuta ființă din 
liăul cosmic. Biocurenții 
ne-au folosit drept călă
uză și, astfel, v-am des
coperit, datorită gîndu- 
rilor dumneavoastră.

— Da, așa este — ros
ti Atalina — m-am gîn
dit foarte mult Ia Sirius 
A și la ființele raționa
le despre care se presu
pune că ar trăi în acest 
sistem solar. Ființele 
îmi deveniseră dragi, 
deși nu ie cunoșteam și 
nici nu știam dacă e- 
xistă cu adevărat. As
tăzi însă... îmi dau sea
ma că există. Vizita 
dumneavoastră mi-a do
vedit-o. Dar slnteti atît 
de departe...

— $i totuși aproape. 
Nu ati dori să venifi cu 
noi ? Nava noastră este 
numai pentru sondaj. 
Ea trebuie să se întoar
că repede înapoi pentru 
a se pregăti după aceea 
o adevărată expediție 
științifică. Cu acest pri
lej, locuitorii planetei 
noastre vor lua contact 
cu cei ai planetei dum
neavoastră. Veți putea 
să vă întoarceți odată 
cu expediția...

Explicațiile clare, mo
dul de comportare al 
străinului și perspecti
vele acestei călătorii 
neobișnuite o cuceriră. 
Nu era el oare una> din 
ființele pe care le în
drăgise din lumea de 
vis? Nu fusese ea. ace
ea care peste spațiu și 
timp, îl adusese aici pe 
Pămînt ? Atalina se ho
tărî.

— Bine. vom pleca 
împreună, Luceafăr...
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