
• Tn acest număr • în 
paginile ® în acest nu 
mâr 
pagi
• tn acest număr • în 
paginile • în acest

• în 
nile

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

MICROENCICLOPEDIE
Revistele 
elevilor 

(Tradiții școlare)

Primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a tovarășilor Giorgio Veroneșl 
șl Vincenzo Daizamo,

membri al Direcțiunii P. S. I.Proletari din toata firile, unifi-vi 1

ANUL XXII, SERIA II,
NR. 5402

6 PAGINI - 25 BANI

SÎMBÂTÂ

1 OCTOMBRIE 1966

* 

* 

*

*
*

* 
*

*
*

Joi dupfi-amlază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C. C. al P.C.R., a 
primit pe tovarășii Giorgio 
Veronesi șl Vincenzo Balza- 
mo, membri ai Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian, 
care fac o vizită în țara noas
tră.

La primire au participat to
varășii Manea Mănescu. mem

bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C. C. al 
P.C.R., Vasile Patilinet, secre
tar al C. C. al P.C.R., Ghizela 
Vass și Bujor Sion, șefi de 
secție la C. C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Lucrările agricole 

de toamnă

Construcții noi

in Centrul

universitar Cluj

STUDENȚIA
■F

CLUJ — (de la co
respondentul nostru).

La întoarcerea din va
canță studenții clujeni 
vor intra în noi labora
toare, săli de seminarii, 
amfiteatre etc. Institutul 
Politehnic din Cluj yi-u 
mărit spațiul cu o nouă 
clădire care cuprinde 30 
»ăli de cursuri p semi- 
narii, laboratoare, 
pentru întocmirea pro
iectelor.

A fost 
clădirea 
funcționa 
și atelierele catedrei de 
mecanizare a agricultu
rii din cadrul institutu
lui agronomic. Studenții 
facultății de stomatolo
gie vor avea o nouă clă
dire pentru disciplinele 
stomatologice. In cele 4 
laboratoare și în anexele 
pentru prelucrarea alia
jelor metalice se vor 
pregăti, săptămînal peste 
300 de studenți.

terminată 0 
*n cere vor 

laboratoarele

O PROFESIE
prof. univ. EMIL NEGRDTIU

d« emerit, rectorxt opro-omlc
Petru Grozu“ Cluj

Titlul acestor noduri nu e 
deloc inUrr.pl ăter. Se poate a- 
firna iară teama de a grea
că studenția este și ea. intr-un 
fel. o profesie, chiar dacă este 
practicată numai cinci sau sase 
ar.:. Eaîc de făpt o profesie 
care, dac<x n-o practici cum 
se cuvine în acești cinci ori 
șase ani, se răzbună asupra 
conținutului unui număr mult 
mai mare de ani, reprezentînd 
contribuția fiecăruia Ia mun
ca întregului nostru popor. 
Așadar, studenția, câ orice 
profesie, are anumite norme, 
legi aș putea spune, pe care 
neapărat trebuie să le res
pecți. Nu durata contează, ci, 
în primul rind, intensitatea

MIHAIL DAVIDOGLU

Dacă ar ii să călătorim îna
poi In timp si cercetlnd arca
nele istoriei cu toate trepte te 
de biruință și ceasurile de 
adlncă Întristare, aiundindu-rt 
mereu In limp, dincolo de ori
care semn de oducere aminte, 
dincolo de cetățile suite pe 
creste de munți cu ziduri pe 
care mileniile cu întregul șir 
de vifornițe, ploi și nă praznice 
geruri nu au silui ed Ja do
boare, dincolo de vestigiile ne
înfricatelor legiuni cu care 
mîndra Roma a venit față tn 
fofâ paloșului încovoiat și 
steagului eu capul de lup al 
lui Decebal cei de veșnică adu
cere cmL-'.e. dincolo de toate 
aceste semne și mărturii și 
pentru cunoașterea temeiului 
șt al trv acrelor cere mi tAmis- 
/’• arest popor ai' ca ur.
te’ de cfld!cr-e î* îwusf eu- 

poporuJaf. nc c :î e.:e 
decît «5 ,-e 
pes .e in 
dntece e

rven de t
raert .a •
bflrbef pe-j- i
moar ea au ^reț f' 
cîruece c^. r^F-Ltt-_ taa 
mai c' pdmînr be-pi
roadd. el pis .■ f ș p * 
cu cfrtt de ndUsă-- ș: c cj o« 
izvoare, cu nec-^r: 
via fă și bucure

Acesta-i poporu 
leagăn clntecul l-a îrj^i 
toate drumurile, în toate fn-e.-- 
cările. St aceste-: ur.il
semnele sub care j-a 
și s-a făcut air.cKut Ic 
întilnire a pc-poarele 
toate cele multe 
popoare cite au mirt 
acest pămlnt al r.ostm.

Tăindu-și drum Ir. p:et£ă. 
pod aruncat peste Dundre l~-c- 
intau legiunile lui Tramn. 5«’ 
ctntec, mlndri și netr.frtcati ftu
tu rî nd In vtnt cumplitul Ier 
steag de luptă, coborau din 
munți oștenii legendarului rege.

Veac dupd veac se alungă 
veacurile și mereu alte încer
cări, alte fntllniri vin să te 
adauge celor care au fost și de 
fiecare dată clntecul fnmld- 
dtază și capătă noi înfățișări și 
noi cuprinsuri. Pe caii lor iuți 
Codrenii Tigheciului l-au ajnnt

dî- tzrmd pe mtrzaeil cotropi
tor- P» citi l-au tăiai el, 
ut t . Vrlncenil, vorba-i că 
n-nu ix' In viată. Acuma 
tt lr.'c: - iteec.'t i vetrele lor

In 7 a." de Jos e pace și 
voie bună. Șleaurile răsună de 
ctnlee. SI In clntecul lor • în
demn ia lussă f! dragoste de 
laira ztrăzno&zzcă și dor de 
prunca .<tsc.d acasă. Clntecul 
II leagă !ra;L Ca un zid viu așa 
înaintează pe caii lor pietros!, 
înaintează oe caTl lor pietros! 
și alntecu! ee rn.de 
patru zări ■ Spre 
spaima ckrțmai

cu care trăiești acesrtă eta
pă urxcl Ir. viață. Și cum stu
denției i-am dat titlul de mare 
noblețe al profesiunii, avem 
pretenția de la tineri să și-o 
însușească foarte bine, să o 
respecte. respect in du-se, în 
același timp, pe ei inșiși. Pen
tru a izbuti în această pro
fesiune, tînărului nu-i trebuie 
altceva decît perseverență și o 
ambiție pozitivă de a-și îm
plini propriul ideal pe care și 
l-a al^s.

Zeci de mii de tineri reintră, 
în octombrie, în amfiteatre, 
începînd sau reîncepînd acti
vitatea căreia i s-au dedicat. 
Nu trebuie să ne-o ia în nume 
de rău noua, dascălilor, dacă 
de fiecare dată, cu prilejul 
unui asemenea eveniment, ne 
angajăm cu ei într-o discuție 
despre cum trebuie trăită stu
denția. Intenția noastră este 
foarte departe de dădăceală ; 
știm că avem de-a face cu ti
neri maturi, care-și cunosc în
datoririle și interesele. Noi le 
ușurăm numai înțelegerea mai 
deplină a acestor îndatoriri și 
interese.

Profesorul care pe ogorul 
atît de fertil al minților ti
nere, capabile de a asimila o 
bogăție de cunoștințe, seamă-

(Continuata tn pag, a V-a)
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plnă în cele 
fala ior și

istoria ee rtcenMltuld din do- 
auaan e. Dar cznoasiem o re
constituim rz mai puțin vie, 
•-eea azecttvă. Si in această 
•deatze-l o zbuclu-
~-rr- u e ■ -><-*»:,*« lsto-

' *! l-.'„ ia de
eeemzi. Âcecsra. tiindci pe pd- 

'-ec . ocszra. In lot lungul 
to rimec-^1 l-a tnsofit și-l 
.--■esre c: _- prieten ,i Iova- 
• —zd la z:.e.e noastre de

La Consiliu] Superior al Agri
culturii s-au primit dfn toate re
giunile țării situații cu privire la 
desfășurarea lucrărilor agricole de 
toamnă pînă la 28 septembrie. Din 
ele rezultă că lucrările de recol
tare ca și însămînțârfle de toamnă 
se execută potrivit planurilor ope
rative de muncă întocmite de uni
tățile agricole socialiste.

în majoritatea regiunilor s-a ter
minat recoltarea florii-soarelui și 
a fasolii, iar la sfecla de zahăr șl 
cartofii de toamnă, această lucrare 
a fost efectuată pe aproape 60 la 
iută din suprafețele cultivate. Po
rumbul a fost cules de pe mai 
mult de 1 100 000 hectare, îndeo- 
aebi In sudul țării.

în ultimele zile ale acestei săp- 
tămîni a început culesul porumbu
lui și în nordul țării. S-a intensi
ficat, de asemenea, culesul stru
gurilor, fructelor și legumelor de 
toamnă.

în aceasta săptămlnă tot mal 
multe tractoare și mașini agricole 
au fost concentrate la executarea 
arăturilor și însâmînțărilor. Au și 
fost efectuate arături pe mai mult 
de 60 la sută din suprafața ce va 
fi însămînțată în toamna aceasta 
și au fost însămințate cu diferite 
culturi circa 600 000 hectare.

O data cu primele zile aie lunii 
octombrie, în toate regiunile țării 
începe perioada optimă pentru 
executarea însămînțării griului, 
în centrul atenției Consiliilor agri
cole, Uniunilor cooperativelor agri
cole și conducerilor unităților de 
producție va trebui să stea în a- 
ceste zile folosirea întregii capaci
tăți a tractoarelor și mașinilor 
pentru buna pregătire a terenului 
și efectuarea însămînțărilor, re
coltarea, transportul și înmagazl- 
narea produselor.

(Agerprei)
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Pi șantierul Fabricii de zahăr din Buzdu. Se lucrează la scheletul metalic al halei de fabricație

Foto : ION CUCU
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Se culeg viile și au 
început cintecele. Se 
culeg și celelalte roade 
ale toamnei, și se afla 
acum în hambare. In 
fiecare toamna, cîntecele 
sînt mai multe și parcă 
mai frumoase. Sînt cîn- 
tece de muncă ale unui 
popor harnic, care în 
fiecare an, după un 
strămoșesc obicei săr
bătorește încheierea u-

(Continuare 
In pag. a 'V-af

CIT DUREAZ *
ASIMILAREA
LUI T. V.71?

în pag.

La G.A.S. Rușețu, regiunea 
București, se recoltează ul
timele suprafețe cu floarea- 

soarelui
Foto : AGERPRE3
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Cine Mte TV 71 ? Sub aceat simbol se află numele unui 
autobuz. Fișa lui biografică conține cîteva date cu care 
merită aă facem cunoștință. Actul de naștere al Iul TV 71 
(pe atunci se numea TV 7) este semnat în 1362 cînd în
cepe proiectarea lui în Uzina „Autobuzul".

Primele 500 de autobuze se produc în două trimestre 
In anul 1965. Dar, la scurt timp după primirea lor, bene
ficiarii constată că mașinile nu merg ca pe.... roate. 
In fața examenului practic, acest produs al uzinei „Auto
buzul" se dovedește a fi debil. Beneficiarii propun reasi
milarea mașinii.

TV 7 urcă din nou, după patru ani, pe... planșetă, în
cepe reproiectarea. Autobuzul are acum și un nou sim
bol : TV 71. în ce stadiu se 
dura ea ? Va avea mașina, 
reușită ?

află reasimilarea lui ? Cit v& 
cel puțin acum, o naștere

cătul de garanție al uzinei 
„deficientele semnalate vor fi 
rezolvate pe parcurs" — au 
cedat... Generozitatea se plă
tește scump...

Garanțiile și... 
rezervele 

proiectantului

S. O. S.-ul 
beneficiarului

...D.G.T.A. (Direcția genera
lă transporturi auto), benefi
ciarul autobuzului. „Vreți să 
scrieți de TV 71 ? — ne în
trebă directorul general al 
D. G. T. A. Notați următo
rul S. O. S. ; „D. G. T. A.
aștepta ca noul autobuz să fie 
gata cît mai repede. Avem ne
voie f.f urgentă de această ma
șină. Cerem de aceea uzinei

să acorde toată atenția urgen
tării și calității asimilării au
tobuzului TV 71. Noi sîntem 
hotărîți să nu facem nici un 
rabat de Ia calitate la omolo
garea produsului".

Aici este momentul să fa
cem o precizare. Reprezen
tanții Ministerului Transpor
turilor Auto, Navale și Ae
riene au participat și la o- 
mologarca Iui TV 7. Au fost 
prezenți la toate ședințele. 
Au avut și atunci unele 
observații dar — lub cuvin-

cu cea mai mare 
ai Uzinei „Auto-

cons trac ti vă a-

...Proiectantul. în fața noas
tră se află un om cu părul 
cărunt. Inginerul Gh. Popescu 
este recunoscut ca unul dintre 
specialiștii 
experiență 
buzul",

— Soluția
doptată — suspensie pe bară 
de torsiune — este unanim a- 
preciată în lume. Dacă para
metrii ei n-au fost realizați și 
la autobuzul TV 7 — preci
zează proiectantul — nu tre
buie să căutăm cauzele prea 
departe : pregătirea tehnolo-

(Continuare în pag. a Ii-a)

C. PRIESCU

TELEGRAMĂ
Tovarășului MAO ȚZE-DUN 

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului LIU ȘAO-ȚI 
Președintele Republicii Populare Chineze 

Tovarășului CIU DE 
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină 

Tovarășului CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

PEKIN
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro

mân, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Socialiste România, vă adresăm dumneavoastră și prin dum
neavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez. 
Comitetului Permanent al Adunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină, Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Chineze și poporului chinez prieten un salut frățesc și calde feli
citări cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a Republicii Popu
lare Chineze.

Victoria revoluției și proclamarea Republicii Populare Chineze 
au constituit un moment de cotitură în viața poporului chinez, 
un eveniment de mare însemnătate al epocii noastre.

Devenit stăpîn pe propriul său destin — sub conducerea parti
dului său comunist, poporul chinez înfăptuiește cu succes opera 
de construcție a socialismului, a dobindit realizări însemnate în 
dezvoltarea industriei, agriculturii, a forțelor de producție ale 
țării, în ridicarea nivelului său de trai și își aduce o contribuție 
de seamă la lupta pentru zădărnicirea acțiunilor agresive ale im
perialismului, pentru cauza eliberării popoarelor, a progresului 
și păcii în lume.

Poporul român se bucură din inimă de aceste succese și îi 
urează poporului chinez cu prilejul sărbătorii sale naționale noi 
victorii în opera de construire a socialismului în patria sa.

Dind o înaltă prețuire relațiilor de prietenie și colaborare în
tre țările și partidele noastre, ne exprimăm convingerea că aces
tea se vor dezvolta continuu pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului proletar, corespunzător intere
selor celor două popoare, cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

inUrr.pl
rn.de
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llnde nesint
filmele

despre tineret ?
P. Sălcudeanu

Fondul de aur al patriei, ti
neretul, schimbul de miine al 
generațiilor de azi, atit de 
prezent în toate domeniile vie
ții noastre sociale și spiritua
le, ocupă în atenția opiniei pu
blice și, nu numai a ei, un loc 
din cele mai însemnate. Nici 
n-ar putea fi altfel. Nu numai 
prin existența lor numerică, 
prin atributele de calitate a- 
duse în tezaurul comun al ar
monioasei îmbinări dintre ge
nerații, se fac remarcați cei 
care pornesc în viață cu toate 
pînzele sus, ci mai ales prin 
prospețimea șt energia pe care 
o pun la temelia evoluției co
mune a poporului nostru. Prin 
asta și-au dștigat dreptul de 
a fi în atenția generală. Și așa 
și sînt. în ochii tuturor. Tine
rețea unei națtuni se judecă 
nu numai după Istoricești al
cătuiri, ci și după spiritul care 
o animă, după energia con
știent creatoare care o mtnă 
înainte pe drumuri durabile, 
și de ce nu am spune, după 
tinerețea sufletească conden
sată în aripile 
tă, dornice de 
tuos. Avînd 
tot ceea ce 
și doi de an{ 
exista decît in proiecte vii
toare, în mintea celor ce eu- 
tezau — comuniștii — tinere
tul de azi se dezvoltă vertigi
nos în aria multiplelor posi
bilități ce îi stau la dispoziție, 
alcătuindu-și proiecte de viitor 
considerate altădată visuri, Vi
sează și realizează. Aceasta 
este diferența dtntre azi și ieri. 
Tinerețea, dacă nu poate fi 
foarte distinctă ca virată, tn 
schimb se constituie ca atare 
prin preocupări și pentru ea 
vorbim de artă și încă de arta 
cinematografică, ea vrea ca 
preocupările ei să capete 
în atenția celei de-a șap
tea arte un număr sporit 
de metri pe peliculă și. ce-i 
mai important, să fie de cali
tate. Cinematografia tînără, și 
ea a făcut și nu numai neiz
butite încercări de a oglindi 
cerințele unei vtrste mereu în 
schimbare, dar a făcut-o spo
radic și rar la obiect. Filme 
cu tineri s-au făcut, nu puți
ne, filme despre tineri, cînd și 
cînd. Tinerii le vor pe aces
tea din urmă. A judeca tine
retul cu intenții moralizatoare 
pentru că preferă filme de a- 
venturi sau spumoasele super
producții, cu imense cantități 
de culoare șt carton, ar în
semna să exagerăm de două 
ori. O dată pentru că tinerețea 
prin esență vrea acțiune, iar 
în al doilea rînd, nu-î putem 
reproșa o orientare spre un 
anumit gen de filme nedîn- 
du-i în schimb altceva. $i alt
ceva, ca film, îi dăm prea pu
țin. Preocupările unei v'trste, 
sînt rezultatul frământărilor 
acelei virste 
vor să-și vadă 
raportate artistic 
atît de îndrăgit 
nematografia și , 
vor. „A vrea'* este un verb al 
tinereții, stăruitor de romantic 
și contagios. De aceea conta
giunea pentru filme bune des
pre tineret este și atît de 
mare. Succesul unor filme ca 
„Băieții noștri* ; „Post res
tant* ; „Partea ta de vină* 
etc., așa se și explică, cu toate 
lipsurile lor nu numai de or
din dramaturgie. De ce se fac 
filme puține despre tineri și 
cele care se fac de ce sînt de-

de ort ce vî*s- 
înalt și maies- 
la îndemînă, 
cu douăzeci 

înainte nu

și tinerii 
frdmînt firile 
la un gen 

cum este ci- 
fac bine că

(Urmare din pag. I)

gică pentru fabricația de se
rie a fost categoric necores- 
punz&toare. Așa se explică de 
ce parametrii mașinilor re
zultate din fabricația de serie 
au fost (la barele de torsiune) 
sub nivelul celor realizați pe 
mașina — prototip.

— Ce garanții dă proiecta
rea pentru TV 71 ?

— Am studiat cu atenție — 
pe baza reclamațiilor benefi
ciarilor, a constatărilor noas
tre pe teren — toate deficien
țele semnalate în exploatare 
la autobuzele TV 7. Suban- 
samblele și reperele mașinii, 
care s-au comportat necores- 
punzfitor în exploatare, au 
fost, fie total, fie parțial, re- 
proiectate și îmbunătățite 
constructiv. Mă refer la bare
le de torsiune, la amortîzoare 
și suporți, la sistemul de frî
nare etc. Există garanții, pe 
baza literaturii de specialitate, 
că soluțiile adopttie 
bune, dar..."

— Aveți, deci, și unele 
zerve.

— Compoziția oțelului 
care confecționăm barele 
este omogenă. Analizele de la
borator indică un punctaj mă
rit de incluziuni metalice. Pe 
de altă parte, execuția barelor 
se face în 3 uzine diferite: 
IMTJ Medgidia. FMUAB șl 
„Autobuzul". Fiecare uzină 
are o dotare tehnică diferită 
și deci fiecare va aplica teh
nologia de lucru corespunzător

parte de ceea ce reprezintă 
realitate vie și palpitantă, in- 
tîlnită la fiecare pas ? Teore
tic intotdeanua se poate da 
răspuns, dar întrebările se re
feră 
ticii 
este

prin adresă dtrectă prac- 
cinematografice și ea 
datoare să răspundă 
filme și nu prin vor- 

Filmele anului acesta 
și ale celui ce va urma, în
cearcă în bună parte să răs
pundă acestei necesități, dar 
cu tot numărul mare de ti
tluri ce vor lumina ecranele 
in apropiatul viitor se găsește 
încă loc suficient pentru di
versitate pentru mai bun. 
Cauzele pentru care se pățește 
încă timid in acest domeniu 
sînt multiple. Aș încerca doar 
să enunț una din ele fără 
nici o pretenție de noutate, 
lucrurile fiind știute, dar nu 
discutate pentru a putea da 
suficient de gîndiț creatorilor 
de filme, in a căror sarcină 
cade cu primordialitate aceas
tă nobilă sarcină.

Critica de specialitate și 
chiar cea literară care operea
ză cu aceiași termeni estetici 
și atribuie artei, indiferent de 
gen, aceeași menire socială se 
preocupă în ultima vreme ne
îngăduit de puțin de proble
mele actuale ale artei noastre. 
Arta are nevoie de aripile teo
riei pentru a se putea mișca 
înainte, ori în acest domeniu 
critica noastră consemnează 
aparifitle. și din cînd în cînd 
se apropie cu timiditate, din 
coada evenimentelor, de pro
bleme ce ar trebui să consti
tuie fundamentul artistic al 
mersului nostru înainte. Se 
mai crede încă și nu de puțini 
că „afirmarea* și „negarea* în 
artă sînt noțiuni separabile, 
de obicei sugerîndu-se utiliza
rea „afirmării" ca singura po
sibilitate de oglindire artisti
că. Idealizarea în artă de 
aici își trage originea, cum 
negativismul se punea implicit 
pe seama celor care utilizau 
cea de a doua formulă ca for
mă de reflectare socială. Ni
mic mal greșit decît a rupe 
dialectica în două, de a dezbi
na ceea ce prin esență ca ex
presie artistică nu poate trăi 
decît Intr-o unitate indisolu
bilă. Idealizarea personajelor 
a făcut ca nu puține filme des
pre tineret să fie niște enun
țuri artistice pozitive, mai 
mult teoretice, artisticește, cu 
tot talentul regizorilor, neri- 
dieîndu-se deasupra bunelor 
intenții. Or, arta adevărată, 
nu s-a născut din corectitu
dini și bune intenții, ci ca ex
presie a adevărului despre via
ță. ca rezultat al reflectării ve
ridice a fenomenelor vieții. Or, 
tineretul vrea filme despre 
viața lui. așa cum e, nu enun
țuri despre cum ar trebui să 
fie, vrea artă, nu didacticism 
dirigințial, el fiind capabil 
să disceamă ideea implicită. 
Regizorii și scenariștii noștri 
au datoria de a lupta cu pro
pria lor inerție pentru defi
nirea artistică, pentru a face 
eforturi comune în a da ti
neretului acele filme tn care 
el sfi creadă, tn care să se va
dă, în care preocupările lui 
și gîndurile Iui să capete prin 
exprimarea artistică de cali
tate valoare de generalizare 
pentru zecile de mii de tineri 
care aduc construcției socialis
te un avort substanțial.

Vi> de sud a Capitalei: cartierul Bercenlnou „oraș" a apărut in partea

Consfătuire
construcțiilor

In Editura Politică a apărut:

„MARX-ENGELS-Deapre 
artă*4, vol. I 632 p. 28 lei

Culegerea „Marx-Engels- 
Despre artă” cuprinde frag
mente din scrierile clasici
lor marxism-leninismului 
care se referă la estetică, 
teorie și istorie literară, 
precum și la istoria artei. 

în textele culegerii sînt 
enunțate principiile teore
tice care situează arta în 
contextul formelor supra
structurale și îi determină 
coordonatele sociale, se fac 
o serie de aprecieri critice 
asupra unor însemnate 0- 
pere de artă. Vasta cul
tură literară și artistică a 
întemeietorilor marxismu
lui se împletește strîns cu 
analiza profundă — străină 
de orice schematism — a 
creațiilor apărute in seco
lul al XIX-lea.

Imbinînd în sistematiza
rea textelor criteriile tema
tice cu cele cronologice, 
culegerea „Marx-Engels — 
Despre artă" constituie 
atît un îndreptar, cît și o 
carte de referință. Ea se 
adresează esteticienilor, cri
ticilor literari, oamenilor 
de artă și cultură, studen 
ților, precum și publicului 
larg, tuturor celor preocu
pați de problemele artei =i 
literaturii.

^T1
RADIT1
3OLARB ,

pe teme
de locuiițe

CLUJ (de la 
nostru).

La Cluj a avut loc o consti
tuire pe tema „Executarea con
strucțiilor de locuințe cu co- 
fraje glisante. Consfătuirea a 
fost organizat! de Comitetul 
de stat pentru construcții, ar
hitectură |j sistematizare. Au 
participat specialiști din partea 
Trusturilor regionale 
strucții, prolectanțl, 
tori, cadre didactice 
tutele de fnvățămînt 
Au fost dezbătute probleme de 
organizare, privind calitatea 
betoanelor, precum *1 unele 
aspecte economice legate de 
eficienta diferitelor metode de 
construcție,

S-a prezentat, cu acest prilej, 
proiectul noului cofraj glisant 
tipizat. Particip&nții au vizitat 
șantierele de locuințe din Cluj 
unde se aplică pe larg metoda 
eofrajelor glisante.

corespondentul

de con- 
cerceti- 

din Insti- 
superlor.

REVISTELE
ELEVILOR

cuvin Ștefanei
»

De ciad începuse serba
rea, interpretase mai multe 
melodii, dar publicul tot 
mai dorea t-o asculte. Ște
fana trăia In acevîe momen
te bucuria deplină a celui 
ce se știe apreciat șt sim
patia coTUdtenilor săi o 
înaripa și-i lua parcă toată 
oboseala, iar rintecul înce
pe să curgă iarăși lin și 
melodios. A urmat apoi 
piesa. Interpreta aici un rol, 
in mintea ei socotit simbo
lic pentru însăși rufa sa 
personală. De aceea ii era 
drag personajul și de cite 
ori rostea replicile îi ve
neau involuntar în amintire 
întîmplări petrecute cu cițt- 
ua ani în urmă.

iNSEMNAKE

...După ce a terminat 
școala elementară, in 1962, 
a început să lucreze în coo
perativa agricolă din sat, 
din Slobozia—Conache, re
giunea Galați. Era entu
ziastă în tot ce făcea. Nu 
lua în seamă ce era pusă id 
facă. Mai pe urmă, înjă, 
deși entuziasmul nu î-a scă
zut, ba dimpotrivă, a dete
nu mat pretcnfioasil. „Vreau 
sd îîîd ocup ca ceva precu, 
•d s^swrexc undeva unde sd 
sc mpede ceea ce am

A fist îndrumată 
«rww de legume cu

de 
de

sau 
parte din 
concursu- 
atît. Con- 
încă un

prof. Zin- Sirbu
director al Liceului „Mihail Eminescu* București

-r.îaW î

Cit durează asimilarea lui T.V. 71?
cea 
ar 

se opteze întrucit

lUAAÂă 
r- 4*

Dar tai cv as

nu nua

Așadar, a sosit vremea să 
discutăm și despre revista șco
lii •’ Mă bucur, pentru că era 
de mult cazul să o facem. Și 
nu ne-am exprimat greșit nu
mind-o revista școlii, nu a ele
vilor. Aceasta este la ora ac
tuală realitatea ; intr-un nu
măr destul de mic de școli, de 
regulă unde un profesor entu
ziast reînvie o tradiție veche 
sau încearcă să creeze una 
nouă, se scot reviste interne, 
într-un tiraj de... 2-3 exem
plare, cu o frecvență de... 2-3 
numere anual. Sînt editate de 
profesori și, adesea, citite nu
mai de ei. A vorbi despre pro
filul acestor reviste este o în
deletnicire foarte dificilă Pen
tru că, într-o școală, ea are 
un caracter pur literar, oglin
dind creația proprie a elevilor, 
pe cînd in fiecare număr 
omag:»?? un eveniment d« 
msne însemnătate: - - ' •
re ri^p r.a:
ții despre ar*- — ftttetsft- 
că a elevii--,?, fe aHelr . Pa
ginile r*T <-’ • rvtrr-

vate aproape exclusiv curio
zităților de orice natură, iar 
ale altora informațiilor din 
viața școlii. Totul în funcție 
de optica editorilor. Dar ele
vii ? Elevii scriu fără îndoială 
articole comandate, se bucură 
cînd le apar versurile 
cînd numele lor fac 
lista cîștigătorilor la 
rile școlare. $i... cam 
cluzia ? Nu există 
punct de vedere unitar asu
pra a ceea ce ar trebui «A fi» 
revista școlii.

De fapt părerea rr.ea este că 
nici n-ar fi juwtlf^cvH dtatAn 
și sondaje specUl» ; ub gtanpi? 
apel !« trad țiâ» mai WcM a * 
geaUt iimiwU și eftiAg «•

noștință cu adincă emoție 
faptul că numeroși oameni 
cultură, ai țării și-au început 
activitatea în cenaclul din li
ceu și au debutat în revista 
școlară ? Care dintre foștii e- 
levi de acum 20-30 de ani nu 
păstrează printre amintirile 
cele mai scumpe, rrvjcta șco
lară cere :-a publica: prauvU 
versuri. Hilar dacă na daw 
nit mai tfcM ’ Aîmbcl 
revi<ta tn Uksâ • • 
alcătuiau auxaniL ai aerau 
artUotete. « aiacrao.
tr-c rvtri
car» aaar .tau lanuna t'.parai oi 
Da. dwigur ș* pmtaarrui ara 
a Ilari de ev Bra aa
UAt. • MCW» 1 
cv* lari li 4a I

de • Buetlru tdesialstrattvA
Aa taft |i «a MesvUra amd 

cenaclu literar pe tn trac a cînd 
eram elevă. Atît crearea cena
clului cit și întreaga sa acti
vitate a fost inițiativa noas
tră. îmi amintesc de frumoa
sele șezători literare pe care 
le organizam duminică dimi
neața, de disputele noastre, de 
exigența cu care ne finisam 
încercările literare înainte de 
a le tipări (tipări e un fel de 
a spune, pentru că de fapt cele 
mai multe din caietele pe care 
le scotea cenaclul erau 9crise 
la mașină, uneori șl de mină).

Și totuși... Deși am aseme
nea amintiri frumoase despre 
cenaclul și revista elevilor din 
școala unde am învățat n-am 
încredințat editarea revistei

Doi frați, doi construc
tori, Gheorghe șl An
drei Ungureanu. In 
luna mal s-au lntllnlt 
la Brazi: primul, lăcă
tuș, venea de Ia Tg. 
Mureș, Iar celălalt, su
dor, de la Oradea. 
„Dar după Brazi
— l-am Întrebat. „Ori
unde, Insă numai Îm

preună /'...
Foto : GH. GUGU

sînt

re-

din
nu

acestei dotări. Pentru elimina
rea incluziunilor am prevăzut 
durificarea prin bombardarea 
cu alice și pretorsionarea ba
relor. Nici una din cele 3 u- 
zine nu are o instalație de du
rificare.

Perspectivele de dezvol
tare ale industriei construc
toare auto (suspensia este o 
soluție modernă care poate fi 
adaptată la toate tipurile de 
mașini) impun ca Direcția ge
nerală să stabilească o uzină 
care să se specializeze în fabri
carea barelor de torsiune, să 
ia măsuri pentru definitivarea 
unei tehnologii optime de exe
cuție.

— Prototipul autobuzului 
— reia tovarășul inginer Po
pescu — va fi realizat in trei 
variante : cu bară de suspen
sie, cu axa rigidă, cu punte in
dependentă. Prima reprezintă 
o soluție tehnică îndrăzneață 
și nouă. Ultimele reprezintă 
soluții clasice care nu ridică 
probleme de execuție".

Dar obiectivul principal care 
trebuie urmărit este asigura
rea tuturor condițiilor ca atît 
termenele de asimilare cît și 
calitatea autobuzului să fie la 
nivelul tehnicii actuale. Or, 
declarația proiectantului este

evidentă. O soluție — 
modernă (și pentru care 
trebui să __ 
conferă produsului parametrii 
con9tuctivi și de confort net 
superiori) — nu este încă 
pusă la punct. în locul unor 
eforturi pentru definitivarea 
ei apare, ca măsură de sigu
ranță, cea de-a doua soluție), 
clasică.

Ce ipune 
„■eitmograful" 

asimilării

construcția prototipului, a unor 
parametrii deficitari: durabi
litatea barelor de suspensie nu 
satisface încă, modificările la 
instalația de frînare nu au 
dat, în totalitate, rezultate; 
mașinile nu au o etanșeitate 
perfectă la praf și apă etc.

Mașinile nu au fost însoțite 
în primele probe declt de un 
singur reprezentant, din afara 
uzinei, al comisiei de omolo
gare. Care vor fi atunci 
servațiile comisiei ?

ob-

școbi noastre. eevT-'r De 
Mă întreb 51 eu uacer 
elevi foarte tarenuț: 
școlii noastre s-a 
tr-o formă (n-a 
acum în masa elev ; 
că o scoatem in do-i n 
plare. bătute cu des* 
la mașina de «<ris 
gat de anul trecu 
liric* «Ghim 
aderat cele a
Man ale el

A.
rev

kM
itr?

>•. ac 
fit ri 

prei» «=*___« mari
:..!e mitrait \ :• 

fel de ruhr.c; -«*<<
nostru nu ne perm:' U chel
tuim fonduri în acest xop 
Profesorii se mai „descurcă" 
prin relațiile pe care le au în 
afara școlii. Elevii n-ar pu
tea-o face. Aici se simte nevo
ia intervenției Ministerului 
învățămîntului. Apoi — s-o 
spunem de-a dreptul — nici 
organizația U.T.C. n-a mani
festat inițiativă în acest sens. 
Oare ne-am fi opus dacă ne-ar 
fi cerut să-1 încredințăm edi
tarea revistei ? Fără îndoială 
că nu 1 Sîntem gata și acum 
să o facem. Și ne oferim ex
periența și sprijinul, ca șl In 
celelalte domenii care privesc 
viața și activitatea elevilor 
noștri.

Atunci JV 
sd lucrdm i 
noaptea la 
retor. Patru 
remorci au ; 
și noapte înt 
la fabrica dir. 
piața orașului 
că pagubele pe 
deam inevital 
înlăturate. In n 
meritul e al Ștt 

...lată de ce 
scena căminulu- 
Ștefana culege a 
ze. Oamenii o c 
și o stimează, c 
Aplauzele i st 
două ori Ștefa

Atelierul de prototipuri este 
un adevărat „seismograf*' al 
asimilării. Aici se verifică 
concepția, glndirea tehnică, și 
tot aici apare și rezultatul ei: 
prototipul. Ce spune acest 
„seismograf** ?

— Cele trei prototipuri slnt 
gata — arată ing. V. Toader. 
șeful secției — au început și 
probele de omologare. Mași
nile au parcurs deja 2 500 km.

— Care sînt primele im
presii ?

— Mașinile se comportă, în 
general, bine. Trebuie rezol
vate de urgență cîteva proble
me. Proiectarea să ia măsuri 
pentru Îmbunătățirea, chiar pe

Prelungirea 
termenelor 

este ca ți sigură
Pe fișa biografică a lui TV 

71 au apărut deja unele date 
„suspecte". Conducerea uzinei 
e, totuși, optimistă.

— Am tras concluziile ne
cesare — precizează ing. Gh. 
Pițulescu, directorul tehnic al 
uzinei — din nereușita asimi
lării lui TV 7. Am luat toate 
măsurile (paralel cu omologa
rea am reluat pregătirea fa
bricației ; am trecut la revizui
rea tehnologiei pieselor care 
s-au comportat necorespunză
tor în exploatare) pentru cali
tatea asimilării și pentru res-

pectarea programului de asi
milare.

Rezultă, din cele relatate de 
tovarășul director, că asimila
rea autobuzului TV 71 ar de
curge normal. O notă drastică 
trimisă uzinei (și semnată 
de directorul general al Direc
ției generale transporturi auto 
— Ing. Cornel Plnzaru) îl 
contrazice pe tovarășul direc
tor. „Se constată — se spune 
în notă — (deși, în paranteză 
fie vorba, poate că în locul 
adresei ar fi fost mai eficient 
un ajutor concret în rezolva
rea multor probleme pe care 
le ridică asimilarea lui TV 71) 
că uzina n-a tras învățăminte 
din nereușita asimilării auto
buzului TV 7, manifested și 
acum, ca și atunci, lipsa de in
teres pentru asimilarea ma
șinii. Modul în care s-a lucrat 
pînă acum și în care se mai 
lucrează pentru punerea la 
punct a prototipului nu face 
altceva decît să compromită 
termenul stabilit pentru omo
logare (trimestrul IV 1966). 
Menționăm că acest termen 
determină în mod direct rea
lizarea în bune condiții a 
pregătirii fabricației și a se
riei „zero**.

Nota aceasta a sosit în uzi
nă pe data de 15 iulie. Con-

ținutul ei profetic (de unde m 
deduce că direcția generală 
cunoaște ritmul lent în care se 
desfășoară asimilarea Iui TV 
71 dar vrea să-1 accelereze 
prin ...adrese) începe să se a- 
deverească. Cele trei mașini 
prototip au pornit în probe de 
omologare cu o întîrziere de 
aproape două luni. Prelungi
rea termenelor de omologare 
este ca și sigură. Mașinile n-au 
parcurs plnă acum decît 2 50G* 
3 000 km și. pînă la 70 000 km, 
mai e... o distanță care, prac
tic, nu poate fi acoperită 
decît în cîteva luni. Nu 
poate fi acoperită și pen
tru faptul că probele scot 
la Iveală o serie de defi
ciențe care prelungesc progra
mul de întreținere a mașini
lor în uzină.

...Am făcut cunoștință pe 
larg cu fișa biografică a Iul 
TV 71. Ce concluzii se 
prind din lectura ei ? 
au fost amintite sau 
pe parcurs. Singura 
impune acum este 
ritmul de asimilare 
buzului TV 71 a fost și este 
lent. Dacă socotim timpul a- 
fectat asimilării atît pentru TV 
7 cît și pentru TV 71, în fond 
unul și același produs, consta
tăm că se ridică la aproape 
7 ani. De ce a acordat Direcția 
generală program nou de asi
milare pentru TV 71, care nu 
este o asimilare de produs nou, 

ci o modernizare a tipului vechi 
(TV 7)7

Frumuseți ale artei noastre populare in vitrine bdimdiene

des- 
Multe 

punctate 
care se 
aceasta : 
al auto-

Pentru noua recoltă 
de struguri

CRAIOVA (de la cores
pondentul nostru).

Pe multe dealuri altă dată 
pleșuve ale Olteniei au apă
rut in ultimii ani terasele 
plantărilor de vii. Suprafața 
podgoriilor s-a mărit astfel 
apreciabil. Pentru a face 
față creșterii însemnate a 
producției de struguri se 
construiesc în prezent două 
crame moderne de mare pro
ductivitate și capacitate la Ca
lafat și Vînju Mare. La Cala
fat, această uzină de vinifi- 
care avînd o capacitate de 
depozitare de 200 vagoane va 
fi dată in folosință pentru noua

reeoltd de struguri. Ea este 
formată dia doufi man sec
toare de prelucrare și depozi
tare. întreg procesul tehnolo
gic este complet mecanizat. 
Strugurii, purtați din linuri 
în cramă pe două macarale cu 
pene, vor pătrunde în prese 
continue. Astfel dotată, cra
ma va putea prelucra 20 de 
tone de struguri pe oră.

A doua cramă cu o capaci
tate mai mică, dar la fel de 
modern utilată și care va asi
gura același proces de vinifi- 
care va intra în funcțiune in 
comuna Izvoare, din raionul 
Vînju Mare.



• Viața de organizație
• Tribuna secretarului
U.T.C 
nțele AZI și ceri 

vîrstei
• Răspundem la între
bările cititorilor • Viața

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Un raid Întreprins în aceste zile 
fn orașul Sibiu ne-a evidențiat in
tensa activitate din organizațiile de 
bază ale U.T.C. în vederea pregătirii 
și desfășurării adunărilor generale 
de alegeri. Publicăm cîteva din con
statările făcute cu acest prilej.

k 
k

— Dacă cineva crede că 
pregătirea pentru adunarea 
generală de alegeri se rezumă 
la întocmirea doar a unui ma
terial de 3—4 pagini, pline de 
nume și cifre, apoi greșește — 
remarca tov. Ochescu Stores, 
secretarul organizației de bază 
U.T.C. nr. 7 de la Uzinele „In
dependența". Darea de seamă 
ca și luările de cuvînt trebuie 
să vădească faptul că ne-am 
gîndit bine la experiența și 
metodele ce au dat rezultate 
bune în anul trecut, că am fi
nalizat cu exigență lipsurile 
care au fost și, cunoseînd pre
ocupările actuale și opiniile 
utecîștilor, că ne simțim ca
pabili să stabilim principalele 
obiective pentru întreaga pe
rioadă următoare...

Discuția purtată cu mal 
mulțl lecretari al unor orga
nizații de bază U.T.C. din ora
șul Sibiu ne-a arătat cită 
dreptate avea tovarășul Storca.

— Dacă nu cunoști din vre
me ce apreciază tinerii ca 
fiind bun din activitatea tre
cută, ce-i preocupă și ce ar 
vrea să se organizeze în vii
tor n-al să poți cunoaște în
cotro trebuie să-ți Îndrepți e- 
forturile viitoare — ne-a spus 
tovarășa Moldor Letiția, se

BILANȚ, ANALIZĂ.
■9 f

JALOANE
PENTRU VIITOR

CE CALITĂȚI DORESC TINERII DE LA
UZINELE „INDEPENDENȚA" SĂ AIBĂ

MEMBRII VIITOARELOR BIROURI U. T. C. ««
»

PROPUN

cretara organizației de bază 
nr. 3 de la întreprinderea „7 
Noiembrie" din Sibiu. Biroul 
organizației precum și un nu
măr de uteciști deosebit de ac
tivi în munca de organizație,

ilIN .
ĂGINDĂ

SICHH^ULUI
au stat de vorbă cu flecare 
tînăr. Și am aflat o sumedenie 
de Idei și propuneri pe cere 
le vom folosi pentru o cît mai 
deplină reușită a adunării ge
nerale de alegeri.

în organizația de bază 
U.T.C.. a anului II farmacie de 
la Școala tehnică sanitară se 
socotește că pregătirea din vre
me a unor adunări generale 
U.T.C., cu o tematică bogată, 

atractivă, are o mare putere 
educativă asupra utecîștilor; 
de aceea, discuția purtată de 
biroul organizației de bază 
U.T.C. cu tinerii pentru ca în 
planul de activități să poată 
fi incluse și temele viitoarelor 
adunări generale U.T.C. este 
bine venită. Mariana Gher- 
ghcl, locțiitor al secretarului 
organizației de bază U.T.C., 
ne-a prezentat cîteva din su
gestiile primite și pe care și 
le-a notat. Intrucît anul TI va 
intra în producție la sfîrșitul 
lui iunie 1967 se propune ca 
o adunare generală să aibă ca 
temă : „Sîntem la vîrsta mari
lor răspunderi". Dar pînă ce 
se termină anul școlar, elevii 
au datoria să învețe cît mai 
bine, să se pregătească cu o 
înaltă răspundere. De aceea o 
altă elevă propune ca o adu
nare generală să albă la or
dinea de zi „Ce înseamnă aft 
fii mediocra în școală, în via
ță...". Toți acești tineri au ma
nifestat un mare Interes pen
tru organizarea unor dezba
teri privind etica, profilul mo
ral al tînărului. Ei au suge
rat aă discute în adunările 
generale viitoare probleme 
cum slnt : „Prietenie, tovără
șie, dragoste", „Sensul ferici
rii In socialism" și altele.

ÎNTRE
CUVÎNT

Șl
FAPTĂ

1

1. In loc d« tabele 
țl hîrtil — acțiuni I

2. O lingură activi
tate nu inteamnă 

TOTUL I

Am adresat unor secretari de organizații U.T.C. din cîteva 
întreprinderi și școli ale orașului Întrebarea: CUM S-AU 
îndeplinit hotAririle precedentei adunări 
GENERALE DE ALEGERI 7

Este primul aspect ce va fi dezbătut fn adunarea generală 
orientând atenția spre concret, spre fapte, șl care va contri
bui ca bilanțul să evidențieze concluzii și învățăminte, ex
periențe și metode valoroase, direcții spre care efortnrile vor 
trebui șl mai mult concentrate. Iată două răspunsuri.

1
Utetiștii din organizația de 

bază nr. 2 de la „Automatica* 
intenționează ca în dezbate
rile din adunarea generală de 
alegeri un loc important să-l 
ocupe analiza eficacității ac
tivităților specifice, inițiate 
în scopul mobilizării tinerilor 
la îndeplinirea sarcinilor de 
producție, a creșterii răspun
derii acestora față de muncă.

— O perioadă de timp — 
mărturisește Nicolae Preda, 
secretarul organizației, pre
ocuparea noastră a fost destul 
de săracă și nici nu se înscria 
pe făgașul potrivit. întocmeam 
periodic situații cu absențele 
nemotivate, cu rebuturile fă
cute de tineri, alcâtuiam lis
te cu tineri evidențiați, Iar 
din tind în tind, pe ordinea 
de zi a cite unei adunări în
scriam „Analiza contribuției 
tinerilor la realizarea sarcini
lor de producție". Noi „desfă
șuram o activitate", dar disci
plina unor tineri lașa în con
tinuare de dorit, lipsurile de 
la program, rebuturile prove
nite din nerespectarea tehno
logiei nu dispăreau. Studierea 
atentă a documentelor Con
gresului, însușirea spiritului 
acestora au determinat și la noi 
o anumită schimbare în sti
lul de muncă, în metodele fo
losite. Am început ca în locul 
statisticilor și evidențelor for
male să organizăm diferite 
acțiuni ca: dezbateri pe teme 
privind disciplina în producție, 
trăsăturile morale ale muncito
rului înaintat, concursuri pe 
teme profesionale (două nu
mai pentru strungari) schim
buri de experiență cu tinerii 
din alte secții ale uzinei sau 
chiar din alte uzine, organizate 
în colaborare cu sindicatul și 
conducerea uzinei, îndruma
rea lor spre citirea literaturii 
tehnice. Ne-am ocupat mai 
mult de antrenarea tinerilor 
la ședințele de grupă sindica
lă și de sprijinirea lor pentru 
a-și lua angajamente concrete, 
pe măsura priceperii și puteri
lor lor și rezultatele au fost cu 
totul altele. Pentru a dovedi 
aceasta am la îndemână o do
vadă concludentă: organizația 
noastră este apreciată acum ca 
una dintre cele mai bune.

2
— Unul din obiectivele prin

cipale pe care ni le-am pro
pus, ne declară Veronica Daa- 
călu (organizația U.T.C. nr. 2 
H, Grupul școlar profesional 
al Ministerului Industriei U- 
șoare), a fost „dezvoltarea 
dragostei față de meserie, sti
mularea la elevi a dorinței de 
a și-o însuși cît mai temei
nic". O sarcină izvorită din ne
voile colectivului nostru și 
despre care vom raporta în 
adunarea generală că a fost 
îndeplinita. Dar nu vom uita 
să amintim următorul fapt, 
din care cu toții avem de în
vățat. La începutul anului tre
cut, am organizat o adunare 
generală — ce-i drept, foarte 
interesantă — fn care am dis
cutat despre frumusețea me
seriei. Apoi, o bună perioadă 
de timp, n-am mal făcut ni
mic în această privință, ere- 
zînd că astfel ne-am îndepli
nit sarcina propusă. Dar avem 
oare dreptul să ne amăgim cu 
un asemenea lucru atît timp 
cît participarea elevilor la 
practică, internul lor în tn- 
eușirea cunoștințelor se măsu
ra cu note mici? Firește că 
nu. Din trimestrul al doilea am 
trecut la o acțiune complexă. 
Pe lingă discuțiile de la om la 
om și dezbaterile din adunările 
generale am organizat diverse 
acțiuni educative. Am inițiat 
cu sprijinul tovarășei dirigin
te, vizite la întreprinderile de 
industrie ușoară din oraș 
și din localitățile apropiate, 
întâlniri cu tineri muncitori ab
solvenți ai școlii noastre, cu 
maiștri și ingineri care ne-au 
vorbit despre munca lor, des
pre ce înseamnă să fii un bun 
muncitor. Totodată am inten
sificat controlul organizației 
asupra participării elevilor la 
practică, asupra disciplinei și 
interesului față de aceste ore. 
La sfîrșitul anului, în clasa 
noastră n-a fost nici un cori
gent, medii sub 8 avînd doar 
cîțiva elevi.

— Tovarăși, trecem 
a alegerea noului bl- 
x)u. Aveți cuvîntul pen- 
tu a face propuneri...

întrebarea „pe cina 
propuneți ?“ ți-ai adre- 

. sat-o tu însuți, de ne
numărate ori în ultima 
taeme. Sarcinile sînt 
mari, proiectele — ju- 
decindu-le fie și numai 
după schițele planului 
de activități — sînt mai 
bogate, mai Îndrăznețe. 
Iar cît de mult depinde 
realizarea lor de price
perea, de calitățile ce
lor ce conduc treburile 
organizației v-a dove
dit-o propria experien
ță. De aceea, îți mal 
pui odată, singur, între
bările pe care am fi 
vrut să ți le adresăm 
noi :

— ee calități apre- 
eiezi îndeosebi la tine

rii din conducerea or
ganizației din care faci 
parte ?

— ce nu-ți placa In 
comportarea, In munca 
lor ?

— prin ce anume vrei 
iă ie distinffă tinerii 
pe care îi veți alege 7

Nu ne rămîne decît 
să consemnăm răspun
surile primite din par
tea unor uteciști de la 
Uzina „Independența-.

II. Daniel, lăcătuș, or
ganizația nr. 1 secția 
Abataj : — Energia, ia
tă după părerea mea 
calitatea care însumea
ză toate celelalte cali
tăți. Un om cu această 
însușire dacă nu știe, în
vață, dacă nu poate per
severează, nu dă înapoi, 
el este plin de entu
ziasm, găsește totdeau
na soluții, are inițiativă 

și în același timp o va
lorifică pe-a celor din 
jur. Din cîte am văzut 
eu acești tineri sînt tot
deauna și buni organi
zatori.

Spunînd acest lu
cru. mă gin dese la u- 
nii membri din biroul 
organizației noastre. 
Sînt cu toții băieți buni, 
cu un nivel de pregătire 
ridicat — de asta i-am 
și ales — dar unii se 
mișcă — cum se spu
ne — cam moale. O- 
bișnuiesc să spună sau 
să treacă în planuri : 
„vom face...", „vom rea
liza", dar mai rar ac
ționează direct, energic, 
în asta văd și cauza 
pentru care unele din 
hotărîrile noastre nu 
le-am mal respectat.

Ion Morar, strungar, 
organizația nr. 5 sec- 

l ția Abataj : -— La un 
moment dat secretarul 

i organizației noastre, un 
tinăr pe care ii apre
ciem cu toti, a plecat 
din uzină. Funcția lui a 
fost preluată de locții
tor. Acest lucru s-a 
simțit imediat. Noul se
cretar nu făcea decit 
ceea ce i se spunea de 
către comitetul U.T.C. 
pe secție, urmărea doar 
să se țină adunarea ge
nerală. să se realizeze 
cele cîteva puncte, pu
ține la număr, înscrise 
In planul de muncă și 
atît Am relatat a- 
cest fapt deoarece 
vreau să arăt de ce a- 
preciez în mod deosebit 
la tinerii cu munci de 
organizație — SPIRI
TUL DE INIȚIATIVA, 
îmi plac oamenii care, 
indiferent dacă e vorba 

de muncă sau de dis
tracție, vin totdeauna cu 
idei, cu soluții și dacă 
se întîmplă să nu aibă 
pe moment, ei știu să 
privească în jurul lor, 
să ceară sprijin tuturor 
tinerilor.

Ulla Birtler —- proiec
tantă, membră a organi
zației U.T.C. nr. 28.

— Consider că cea 
mai frumoasă însușire 
pe care trebuie s-o aibă 
tinerii din conducerea 
organizației este dorința 
de a-și însuși tot ceea 
ce îi poate face respec
tați, iubiți, ascultați : să 
fie un exemplu în uzi
nă și în afara ei, în re
lațiile cu tovarășii de 
muncă și în viața de fa
milie, sa fie în frunte 
pretutindeni. în toate 
activitățile. Personal nu 
concep ca unul tînăr 

ales să conducă o orga
nizație U.T.C. să-i lip
sească AUTOEXIGEN
ȚĂ. Spunînd aceasta mă 
refer la dezvoltarea 
propriei personalități, la 
ridicarea pregătirii pro
fesionale și lărgirea ori
zontului de cultură, dar 
și la autoexigență in 
ceea ce privește perfec
ționarea însușirilor mo
rale, a trăsăturilor de 
caracter.

Irina Oprița — mem
bră a organizației U.T.C. 
de la serviciul Construc
tor șef :

— Celor din biroul 
organizației noastre de 
bază n-am să le re
proșez altceva decît 
faptul că nu reușesc în
totdeauna să creeze o 
atmosferă prietenească, 
plină de viață, de voio
șie, dar și de exigență 1 

tovărășească în colecti
vul nostru. Cît despre 
cauză, cred că aceasta 
se datorește faptului că 
unii membri ai biroului 
lucrează de parcă n-ar 
fi tineri, cu răceală, 
distant, nu se străduiesc 
să cunoască tinerii,, să 
și-i apropie. Ori, după 
părerea mea, ceea ce 
este mai prețios la cei 
cu munci de răspundere 
în organizația U.T.C. 
este tocmai capacitatea 
de a se apropia de tineri, 
de a-i cunoaște și înțe
lege. Ti apreciez pe cei 
care știu ce le place ti
nerilor, care sînt ei în
șiși tineri prin întreaga 
comportare adică oameni 
care să știe să cînte, să 
danseze, să spună poezii, 
să facă aport...

loan Bunea — mode- | 

lor, organizația U.T.C. 
nr. 1, secția modelărie :

— Deși mă întrebați 
ce calități apreciez, eu 
o să vă răspund ca îmi 
place secretarul nostru, 
Vasile Sopa. Este așa 
cum văd eu un secretar 
de organizație sau mem
bru în conducerea orga
nizației.

Toți cel 25 de uteciști 
din secție, inclusiv mem
brii biroului, am fost 
colegi la profesională, 
așa că ne cunoaștem 
bine. Vasile, chiar dacă 
l-am ales secretar, tot 
prieten, tot coleg ne-a 
rămas. Unde mergem 
noi, e și el; unde e el, 
sîntem și noi ; la mun
că, la filme, în excursii, 
Ia ștrand, la reuniuni. 
De cele mai multe ori el 
e cu ideile. îmi place 
la el că nu-i schim- 

I bător. Prieten ți-e la 
I distracție, prieten îți ră

mîne și cînd te critică. 
Că mai avem și cite u- 
nul care cînd vrei să 
stai de vorbă cu el, nu 
poate decît la sediu, și 
acolo, numai după ce-și 
ocupa locul la birou și 
devine „serios". De fapt, 
încruntat și asta face 
să-ți piară cheful de a 
mai sta de vorbă.

Vasile nu-i dintr-un 
asemenea aluat. Cînd te 
critică, ori cît ar fi de 
aspru, nu devine nici 
țeapăn și nici nu te ia 
așa de la distanță : „to
varășe, fapta dumitale... 
etc..." El îți spune sim
plu că ai greșit, îți ara
tă de ce, îți propune să 
gîndești împreună cu el 
cum poți s-o dregi. 
Și-apoi simți la el întot
deauna ca-i sincer. Ni

mic nu face de formă, 
ci pentru că așa știe că 
trebuie, gîndește că e bi
ne. Așa ne cere și nouă. 
Mi-amintesc de cazul 
unui coleg care după ce 
s-a angajat să pregă
tească un material des
pre viata și opera unui 
scriitor, la adunarea ge
nerala s-a prezentat cu 
o carte și ne-a citit din 
prefață. Vasile lipsind, 
locțiitorul său a lăsat 
lucrurile așa, crezînd că 
astfel „ne achităm de 
sarcină". Secretarul cînd 
a aflat, deși adunarea 
se ținuse, l-a pus pe 
tînărul în cauză să pre
gătească materialul, așa 
cum trebuia s-o facă de 
la bun început. Nu s-a 
putut împăca cu com
promisuri, cu soluții 
formale...

Dacă ar fi jd «ocolim Cîte 
activități antrenează zilnic 
masele de tineri, cu siguranță 
că cu greu am putea face o 
statistica. Întrebarea este: 
care din aceste activități plac 
tinerilor și care nu, la urma 
urmei. De ce ? O asemenea 
sondare a părerilor utecîștilor 
— metodă permanentă în ac
tivitate — conduce la conclu
zii ce merită să ne rețină a- 
tenția.

Cîrtonea Constantin, din or
ganizația nr. 1 secția modelă
rie a Uzinei „Independența" a- 
corda nota zece excursiilor și 
schimburilor de experiență fă
cute împreună cu tineri din 
alte organizații U.T.C. din în
treprinderi cu profil asemă
nător organizate în colaborare 
cu sindicatul. De ce ? Pentru că 
excursiile au un pronunțat ca
racter tineresc, sînt atrăgătoa
re și distractive. Schimburile 
de experiență au darul de a 
stimula setea de cunoaștere a 
tinerilor în domeniul propriei 
profesiuni. Bunăoară, schimbul 
de experiență organizat cu În
treprinderea „Libertatea" a 
avut o serioasă înrîurire asu
pra multor uteciști, determi- 
nîndu-i să studieze noile ma
șini cu care sînt dotate dife
rite întreprinderi de același 
profil — acțiune ce se înscrie 
pe linia preocupărilor noastre 
privind ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor. Cu 
nota patru apreciază ac

tivității „în sine", cum le 
denumeau mai mulți tineri. De 
pildă, de ce la club să se pre
zinte niște recenzii plictisitoa
re ori să se citească mici 
fragmente din cărți literare, 
„ceea ce reprezintă o activita
te fără de viață", cînd ar pu
tea fi organizate discuții pa
sionate, „ceea ce ar fi o ac
tivitate vie, așa cum place ti
nerilor".

Daniel Hanzu, tovarăș de 
muncă cu Cîrtonea, numai că 
făcînd parte din organizația 
de baza U. T. C. nr. 1, de la 
secția abataj, acordă nota zece 
simpozioanelor cu teme atrac
tive, programelor artistice re
alizate la un bun nivel, întâl
nirilor cu diferiți oameni de 
specialitate. Face și o remarcă. 
Asemenea întâlniri cu specia
liști din economie și cultură 
ar trebui sa fie organizate 
chiar la uzină unde tinerii s-ar

limfi mai fn largul lor și nu 
numai la nivelul orașului. Un 
alt zece ar urma să-l pri
mească vizitele la diferite 
mine. Din nou, de ce ? Simplu : 
Secția abataje unde lucrează 
Hanzu produce pickhamere și 
diverse utilaje pentru abata
je. „Ne-ar interesa să cunoaș
tem cum se lucrează cu utila
jele făcute de noi".

Meyndt Walter, este elev în 
anul trei al Școlii tehnice de 
construcție. Este un pasionat 
sportiv ca și un amator de tea
tru. De aci și nota zece pe care 
o oferă oricăror activități bine 
organizate din aceste sfere. 
Ce i-ar place pentru viitor ? 
Cit mai multe excursii pentru 
cunoașterea bogățiilor și fru
museților regiunii și a țării 
de genul celora care s-au or
ganizat în școală, „Excursii 
bine pregătite, nu o simplă a- 
șezare pe o bancă într-un au
tobuz și a privi pe geam ore 
întregi ; se cere o prealabilă 
pregătire și studiere a traseu
lui". De asemenea, organizarea 
unor concursuri sportive care 
să antreneze masa tinerilor.

Sînt note și note... fiecare 
dintre ele exprimă opiniile 
tinerilor cu privire la activi
tățile organizate. Acum cînd ne 
pregătim pentru adunarea ge
nerală de alegeri, cînd parti
cipăm la realizarea dării de 
seamă este necesar să și tra
gem concluziile cuvenite pen
tru viitor.

Avem în fața noastră pa to- 
I varășul Ion Corlaciu, prim- 
| secretar al Comitetului oră

șenesc Sibiu al U.T.C.
— Ce ne puteți spune des

pre activitatea biroului comi
tetului orășenesc U.T.C. — l-a 

I vădit prin ceva că ne aflăm 
într-o perioadă de bilanț, a- 
naliză și stabilirea unor jaloa- 

l ne pentru activitatea viitoare ? 
I — Nu cred că greșesc afir- 

mînd că pentru adunările de 
I alegeri care au loc în orga

nizațiile de bază U.T.C., biroul 
Comitetului orășenesc Sibiu al 

I U.T.C. a început să se pregă- 
b tească imediat după ...alegerile 

trecute. Ce vreau să spun cu 
■ aceasta ? Participînd direct la 
I alegeri, studiind măsurile sta- 
* bilite, noi am reușit să cu- 
1“ noaștem bine ce preocupă or

ganizațiile de bază și să orien
tăm activitatea biroului nostru 

■ în funcție de aceste preocu- 
I pari, de sarcinile pe care Con- 
■ greșul al VIIT-lea al U.T.C. 
Ile-a pus în fața noastră. Pe

riodic am analizat, fie în ca- 
I drul biroului comitetului oră- 
Ișenesc, fie în ședințele orga

nizate cu secretarii organiza
țiilor de bază U.T.C., tradu- 

| cerea în viață a hotărîrilor 
I luate. în ședințele biroului și

plenarele comitetului orășe
nesc U.T.C. noi ne-am stră
duit să analizăm tocmai a- 

I cele probleme care ocupă un 
I loc major în activitatea or

ganizațiilor U.T.C.

— Și după toata aceste a- 
nallze la cc concluzii ați a- 
juns ?

— Majoritatea organizații
lor de bază U.T.C. s-au călă
uzit în munca lor după sarci
nile trasate de Congresul 
U.T.C., după planul de activi
tăți stabilit la adunările gene
rale U.T.C. de alegeri. Am 
putea da ca exemplu organi

Intențiile sînt bune, dar...
zația U.T.C. de la Uzinele 
Automatica, Fabrica „Balan
ța", Iprofil „Republica", care 
au obținut rezultate frumoase 
în diferite domenii de activi
tate. Alte organizații de bază 
U.T.C. prezintă un bilanț mai 
pujin satisfăcător. Mă refer la 
nerespectarea prevederilor 
planurilor de activități de că
tre organizațiile de bază 
U.T.C. de la Autobaza T.A., 
Complexul C.F.R., Cooperativa 
„îmbrăcămintea"... Acțiunile 
cu caracter educativ au fost 
cu mult sub prevederi. De 
asemenea, s-a vădit delăsare și 
în realizarea unor activități 
culturale și sportive.

In fața acestei situații, mal 
m Maml în ultima lună, am 

hotărît în birou să acordăm 
un sprijin mai substanțial or
ganizațiilor de bază U.T.C. mai 
slabe pentru a le ajuta să-și 
îmbunătățească munca, iar a- 
legerile să Ie găsească în plină 
activitate.

— Și ce ați făcut practic ?
— Membrii biroului și in

structorii au primit sarcina să 
se ocupe îndeaproape de cîte 

una din organizațiile de bază 
care au nevoie mai mult de 
ajutor.

—■ Sînteți mulțumiți de tim
pul pe care l-au afectat în 
ultima perioadă secretarii co
mitetului orășenesc U.T.C. 
sprijinirii activității organiza
țiilor de baza ?

— Nu. Au stat puțin pe te
ren. S-au ocupat extrem de 
mult timp cu întocmirea ma
terialului pentru plenara co
mitetului orășenesc. Socotesc 
ca biroul nostru nu s-a achi
tat satisfăcător de sarcina de 
a pregăti din vreme un mate
rial corespunzător, bazat pe o 
cunoaștere profundă și avînd 
concluzii temeinic formate- în 
privința educației moral-cetă- 

țenești din organizațiile de 
bază U.T.C.

Și în orașul nostru au apă
rut, mai ales în ultima vre
me, tineri cu o ținută vesti
mentară stridentă, de prost 
gust, care se consideră „mo
derni", lăsîndu-și plete, au o 
comportare necivilizată, uneori 
ridicolă, pe stradă, în localuri 
publice. Cei mai mulți sînt 

elevi, alții tineri muncitori din 
diferite întreprinderi sibiene. 
împotriva unor asemenea ma
nifestări noi vrem să ridicăm 
opinia colectivă, să stimulăm 
combativitatea ascuțită a ute- 
ciștilor. Vom folosi în acest 
scop în primul rînd adună
rile generale de alegeri. în a- 
ceste adunări, un activist al co
mitetului orășenesc va prezen
ta și concluziile plenarei noas
tre.

— Ce intenții aveți ?
— O atenție specială am a- 

cordat instruirii aparatului 
salariat și nesalariat care 
se va ocupa de alegeri. Ne gîn- 
dim să folosim mai mult spri
jinul membrilor comitetului o- 
rășenesc al U.T.C., ai instruc

torilor nesalariați și ai comisii
lor pe probleme care să parti
cipe efectiv la pregătirea ș( 
desfășurarea alegerilor. In ceea 
ce-i privește pe activiștii neșaJ 
lariați, îi vom antrena în acea
stă acțiune pe acei tineri care 
au dovedit in practică temei
nicia pregătirii lor și pot ajuta 
cu competență organizațiile de 
bază U.T.C. Pentru a asigura 
controlul și îndrumarea temei
nică a alegerilor, biroul Comi
tetului orășenesc U.T.C. Sibiu 
a întocmit un grafic de urmă
rire a adunărilor generale de 
alegeri din oraș.

Cele spuse de tovarășul Cor
laciu sint bune, intențiile lău
dabile. Ne-am mai permite 
doar următoarele sugestii : 1) 
urgentarea plenarei fără a se 
neglija bineînțeles temeinica ei 
pregătire ; 2) Pe lingă adună
rile generale să fie organizate 
și dezbateri la nivelul orașu
lui în care asemenea exem
plare bipede, ca cele amintite, 
să fie supuse oprobiului pu
blic și 3) (fără a fi totuși cea 
mai puțin lipsită de impor
tanță) toți activiști U.T.C., 
membrii biroului să-și petrea
că cea mai mare parte a tim
pului în organizațiile de bază 
ajutînd direct birourile în pre
gătirea și desfășurarea adu
nărilor de alegeri.

Raid realizat de : 
NICOLAE ARSENIE 
și CAROL ROMAN
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Pășise încă de tînăr pe dru
mul spinos — dar plin de sa
tisfacții — al științei și înseși 
preocupările sale îl puseseră 
intr-o indisolubilă legătură cu 
acea problemă care avea să 
întruchipeze într-o multipli
citate de sensuri, conținutul 
întregii sale vieți. Tînărul 
său de activitate îl reprezen
tau științele agricole, țelul sau 
— eliberarea țărănimii din 
robie, reorganizarea gospodă
riilor țărănești pe baze știin
țifice. Și pentru că era pătruns 
de convingerea că între gin- 
durile unui adevărat patriot 
și faptele sale nu trebuie să 
existe deosebire, se identifi
case cu năzuințele revoluțio
narilor pașoptiști devenind el 
însuși revoluționar 
consecvent.

Cînd ajunsese fn 
Muntenia. reputația 
sa îl recomanda cu 
anticipație. Este în
sărcinat, de aceea, 
să treacă fără zăbavă 
la întocmirea proiec
tului de reformă pen
tru eliberarea ță
ranilor și, apoi, nu
mit vicepreședinte al 
comisiei căreia ti re
venea sarcina de răs
pundere de a preciza
lățite de înfăptuire a reformei. 
Insa nici de data aceasta nu 
avea să trăiască zilele biruin
ței. După înfrângerea revoluți
ei, Ion Ionescu de la Brad se 
refugiază în Transilvania, este 
extrădat guvernului turcesc Șl 
silit să trăiască in exil pinâ 
în 1857.

Activitatea desfășurată de 
Ion Ionescu de la Brad îmbră
țișează domenii variate, com
plexe și totuși unitare prin 
concepția care stătea la baza 
abordării lor Cercetător ști
ințific neobosit — este consi
derat ca întemeietor al știin
ței agricole românești — el 
împletește aceste preocupări.

care prin ele însele ar fi fost 
suficiente pentru a umple 
viața unui om, cu activitatea 
de statistician (și are meritul 
intîietății și pe acest tărim) 
sau cu cea de economist. Este 
decanul cercetărilor solurilor 
țării noastre, cel dinții expe
rimentator agricol, primul 
2ootehnician român.

Om de vastă cultură, pose- 
dînd o rar intilnită energie, 
Ion Ionescu de la Brad parti
cipă activ la înfăptuirea re
formei agrare din cea de a 
doua jumătate a secolului tre
cut. Ca inspector general ți 
însărcinat cu supravegherea 
aplicării reformei, el străbate 
satele întregii țări ți veghează 
la dreapta ei înfăptuire. Im-

din practică". $i una

I

Poarta de Ia intrarea școlii generale de 8 ani din Muțetești, 
raionul Curtea de Argeș, opera făurită in anul acesta 
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care vin
dintre numeroasele expresii 
practice ale acestei convingeri 
este organizarea pe terenul pe 
care-l
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CENTENARUL ACADEMIEI

Ion Ionescu de la Brad,
întemeietorul științei

agricole românești

moda’i- binlnd cunoașterea științifică « 
realității noastre agrare din 
acele vremuri eu spiritul 
practic earacterlzftc omului 
de acțiune, el înțelege să-ți 
împletească activitatea eu în
drumarea concretă a muncii 
țăranilor ți această Kdrumart 
se materializează fa nenumă
rate inițiative, Incepînd cu 
stimularea înființării de ate
liere sau fabrici de unelte ți 
mașini agricole ți cwîr;rafad 
cu oferirea de exemple con
crete despre ceea ce însem
nează practicarea unei agri
culturi științifice. Convingerea 
sa este că «știința nu este 
opusă practicii ; ștnnța nu 
este altceva decît explicația 
și generalizarea multor fapte

poseda lîngd Brad a 
unei adevărate ferme 
experimentale la ca
re țăranii vht să în
vețe cum să practice 
o agricultură înain
tată.

Știința agricolă — 
al cărei prim și emi
nent reprezentant a 
fost — nu a 
zentat însă 
Ion Ionescu 
Brad un scop 
ei o modalitate de a 
ușura viața țărani

lor. Publicist talentat, el avea 
sd-și exprime astfel această 
idee adine umanitară : 
te îmbunătățirile din «grieul- 
țu«ă trebuie să înceapă de la 
îmbunătățirea insă ți a culti
vatorului, de la îmbunătă
țirea celui chemat a lua razele 
hitnisti și a la îndrepta spre 
pămrnt și spre fndertularea 
nerotîor omului-.

Cu rind insă după înfăp
tui *ea reformei agrare, își dă 
seama, cu luciditatea care îs 
este caracteristică, eă noi 
reiata de exploatare își croiau 
drjm fa agneuir^rg țării. Fo
losește dm nou arma publici»- 
Mc-h si demască >n fața 
publice «*o«< robte* — a*”*< 
0 densmer*e eî — introdu 
în domenii relațt'.o^ agra-c.

Este un desăcfrșir prfagng 
și ;eețMe pe car* le ține la 
școala •■.'?—saTă de sgrTeu’rnră 
din eepr'aLa tăvii înZr-nx-fc:pe«- 
ză — reunite laoîaltă — un 
curs valoros de agronomie. 
Elaborează ți publică mono
grafii agronomice complexe, 
formulează •’o’mae pentmi ri
dicarea ntre’ulwi zootehniei 
românești — erte întemeieto
rul primelo* instituții zooteh
nice din tară — este ctitor de 
reviste ți ziare ți chia* si 
literatura — ce domeniu de 
activitate — ft este apropiată.

Avea vîrsta de M de ani, 
c<nd propunerea hd P 5 
Aurelian și I. Ghica este ales 
membru de onoare ol Acade
miei, după ee timp da 13 ani 
ftuese membru corespondent. 
Puternica aa pereonalitate. 
marele său prestigiu de satani
ce tă te nn. prețioasa contribu
ție pe ee?c a adus-o decenii 
în șir pentru aftrmarea multi
laterală a științei romdnașfi 
ți-au pus din plin amprenta 
asupra (naltului for academic,. 
constituind a Indisolubilă parte 
integrantă a tradițiilor lumi
noase închegata da înaintașii 
ștunței și cui furii noastre.

repre- 
pentru 
de la 

în sine,

toa-

Dr A. MI8AILA

Portretul lui Gheorghe A- 
aachi (remarcabilul pro
fesor, inginer, arhitect, 
pictor, poet și ai tron om ro
mân din veacul trecut) pic* 
tat de Constantin D. Stahl

Poate fi luprimat cimpoi 
magnetic terestra?

Magnetismul terestru ne 
înconjoară, într-adevăr, din 
leagăn pinS la mormint ;i 
line orice lucru sub influ
ența sa.

Acest cîmp are a forță 
da circa 0,5 Gauss. Or, cele 
mal bune experiențe au lă
sat să subziste un clmp 
magnetic de circa o milioni
me de Gauss.

Dar, fizicienii americani 
au reușit să obțină în labo
rator anularea oricărui 
cîmp magnetic. Această po
sibilitate Ie-a fost dată de 
o nouă descoperire In do
meniul. actualmente foarte 
studiat, al supraconductori- 
lor : o bobină supraconduc- 
toare nu lasă să treacă de
cît anumite cfmpuri maqne- 
tice, Calculînd dimensiuni
le bobinei, se poate deci 
anula cîmpul terestru. Și 
aceasta cu atît mal mull 
cu cit, pe un spațiu mult 
mal vast, clmpul a si fost 
foarte mult redus prin mij
loacele cunoscute.

De decanii, ansamblul coral ati 
la baza culturii noastre muzicala.

Corul reprezintă „iaitituția* In 
mijlocul căreia s-an format ma
sele largi alo iubitorilor muzicii, 
pleiada de muzicieni care a ilus
trat muzica românească.

în arcul da hoit* al istoriei ^au
licii corala românești din veacul 
XX. cele mai itrilucitoaro nume 
sînt fără îndoia)* Dumitra Klriae 
— Întemeietorul celebrei societăți 
muzicale „Carmen*, purii ta rol 
stindardului muzicii inspirate din 
popor |1 destinată poporului *i Ian 
CUreacu, cel care * primit In oc
tombrie 192? bagbeta marelui s*fl 
înaintaș, unanim socotit fn ultimii 
40 da ani un maestru neîntrecut 
al artei corale românafti.

în cuvintele cu car» artistul 
poporului. Ion Chirtscu Îmi vor
bește despre Dumitru Kiriac, ln- 
tuești de Îndată rezonanțele nu nu
mai ale unei străvechi dragoste ce 
o poartă îndrumătorului său pe 
drumul artei, ci |i nemărginita sa 
prețuire pentru un entuziast |i 
profund deschizător de drumuri.

— Am citit înainte da a vă so
licita acest succint interviu, stu
diile pe care le-ați dedicat In ul
tima jumătate de veac maestrului 
tinereții dv.

Care vi se pare acum, din pers
pectiva anilor, cînd fiecare fapt 
ți idee apar Încărcate cu noi sen
suri, trăsătura dominant* a crea
ției lui Kiriac 1

Biblioteca 
din Delft 
complet automatizată, 
suficient să se compună pe 
un cadran numărul unuia 
din cele 120 000 de volume 
pe care Ie posedă bibliote
ca pentru ca volumul res
pectiv să fie predat In 16 
secunde.

Șase telefoane speciale 
sînt instalate In acest scop 
în sala cataloagelor. Un 
sistem de semnale lu
minoase Indică asistentului 
de la flecare etaj locul 
unde se găsește lucrarea 
cerută. Dacă aceasta se a- 
fli In raft, asistentul așea
ză volumul respectiv pe un 
jgheab alunecător, de unde 
acesta va coborî plnă 
sala de lectură și apoi ac
ționează un buton care per
forează fișa de ieșire co
respunzătoare. Dacă cartea 
nu este disponibilă, o mă
lină de scris automată re
dactează un „mesaj' pentru 
asistentul de la parter care 
11 informează pe cititor.

Ia

Jean Georgescu

lumini

STRĂLUCIRILE CERAMICII
Incepînd din acezt nnmir vi invităm la o «curți incursiu

ne în universul inepuizabil al etnografiei. Stribitind fiecare 
din domeniile artei populare românești, vă vom prezenta cî- 
teva din aspectele lor cele mai semnificative. Primul obiec
tiv : ceramica populară, al cărei moment de apariție se în
scrie în limitele epocii neolitice.

de alte domenH di 
manifestare < penrubiț crea
tor *1 poporului, ceramica are 
umdenrul durabilității. Et
nografii, beneficiind de apor
tul a-heoiogiev «i putut >t«- 
băi .pe vra". CU fragr^^.te ți 
exemplare ce s-au menținut 
mxacte fa eoadițitle cele moi 
nefavorabile conservării, că 
tradiția produceriî ceramicii 
pe teritoriul Romă a iei datează 
dia preistorie ți s-a continuat 
neîntrerupt pi nd în zilele noas
tre.

Vasele d« ceramici au fost 
create spre a servi la prepa
rarea. păstrarea, transportarea 
ți consumarea alimentelor. 
De-a lungul timpului, pe Hnpă 
recipientele legate de nevoia 
hranei s-au produs din lut 
ars ți elemente întrebuințate 
la împodobirea monumentelor 
arhitectonice ți a interioarelor 
lor fa caselor, a sobelor etc.).

Iată ți cit ev a succinte ca
racterizări ale celor mai re
prezentative centre de olari,u,. .

>e^începînd eu cele de ceramică 
smălțuită, mai valoroasa în 
genere prm realizarea artis
tică.

HurecuL situat In nord-es
tul Olteniei, s-a ridicat acum

cîteva secole In concurență cu 
ceramica orientală importată, 
rpecializtndu-se în producția 
„de lux" 
boierești, 
hureznni 
rafinată a 
jesc în acest scop ți de „gai
ță", o pensulă sui generis cu 
cîteva fire foarte tari de păr 
care permit un desen fin ți 
antrenarea simultană a două 
culori diferite fără a se ames
teca („jurăvire"). Predomină 
motive geometrice simple, larg 
răspindite : steaua, spirala, bo
bocii de floare etc. Strachina 
de Hurez, adincă, cu unghiuri 
hotârite la îmbinarea planuri-

antropomorfe 
care-s prevă- 
orificii spre a 

pușculițe șl

destinata curbilor 
Și astăzi meșterii 
stăpînesc o tehnică 
decorării. Ei se slu-

en reliefuri zoomorfice.
La Oboga ca șt la Pisc și 

Puchenl (centrul Munteniei) 
se produc ți figurine, constînd 
In reprezentări 
și animaliere, 
zute adesea cu 
fi folosite ca 
fluiere.

în nordul Transilvaniei a în
florit. mai ales 
cut, o ceramică 
decorativ, care 
direct elemente 
ar fi preferința 
și verde și tehnica sgraffito 
(zgîrierea pe angobă a contu
rului ornamentelor) ce apare 
ptnă spre 1 900. Olăria de Va
ma (Oaș) conserva 
bine aici trăsăturile specifice 
ceramicii românești. Decorul 
este cel stelar sau floral foar
te stilizat, contururile sînt du
blate frecvent cu linii punc
tate (ca ți azi în Oltenia ți în

în secolul tre- 
de mare efect 
a preluat in- 
bizantine cum 
pentru galben

cel mai

TRASEE
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Ceramlcă de HurezStrăchini de Vimt

lor șl buză orizontală, păstrea
ză trasaturi ce apar încă din 
cea de a doua vîrstă a fierului 
(Perioada T&ne), ți sini întîl- 
nite frecvent la ceramica da
cică.

Spre sud se află Oboga. cu 
exemplare remarcabile prin 
armonia colorietică rezultată 
din aplicarea galbenului pe 
fond roșu sau brun închis. Va
sele de mare capacitate 
tare") amintesc, pTin gîtul a- 
lungit, amforele antice. Origi
nale sînt ulcioarele de nuntă

ceramica dacică). Siluete tipice 
prezintă și ulcioarele de nuntă 
foarte pline, cu gură bi sau 
trilobată.

Ceramica nesmălțuită dis
pune de o gamă coloristică ți 
ornamentală mai săracă, 
ce îi dd adesea un aspect 
deșt. Din multitudinea 
trelor, cele din nordul și 
tul Transilvaniei stnt 
foarte valoroase atît 
realizarea artistică cît ți 
sugestiile arhaice ale formelor. 
La Săcel (Maramureș) s-a des

ceea 
mo- 
cen- 
vei- 
însă 
prin 
prin

coperit acum cîțiva ani un 
centru de ceramică roșie nes
mălțuită care păstrează nes
chimbate formele La T&ne și 
procedeul lustruirii cu piatra. 
In țara Bihorului (Leheceni, 
Criștior) trebuie 
forma de ulcior cu gura tri
lobată, aproape identic cu ve
chile vase grecești și cu ace
leași culori dominante, roșul 
și negru. Un motiv de circula
ție locală foarte răspîndit este 
„creasta” sau „ghiara". Lq 
Binlș Și Birchiș (Banat) întîl- 
nim tot vase nesmălțuite 
decorate cu humă colorată : 
cromatica vaselor de Diniș a- 
mintește pe cele dace de la 
Grădiștea Muncelului. Foarte 
reușite sînt vasele de mare 
capacitate 
murături, 
sferoidale.

O notă 
duce în tabloul de ansamblu 
ceramica „neagră", cu o arie 
de răspîndire mai redusă: 
Moldova și sud-estul Transil
vaniei. Culoarea specifică se 
datorește arderii vaselor in 
absența oxigenului. Suprafața 
lor se lustruiește cu piatra sau 
un petec de lină, procedeu 
care asigură micșorarea poro- 
zității pereților și totodată un 
aspect plăcut; ornamentele, 
simple, spiralate, se realizează 
tot cu piatra. Formele cele 
mai originale sînt „lăptariul" 
cu o singură toartă pentru 
prins laptele și „hîrgăul", cu 
baza îngustă și gura lată, pen
tru păstrat mîncarea.

Ca observație generală se 
constata preferința pentru or
namentele geometrice de mare 
simplitate (valul, spirala, linia 
punctată, cercul, steaua) șt 
pentru stilizarea accentuată a 
motivelor vegetale (vrejul, 
floarea); reprezentările zoo
morfe sînt mai puțin nume
roase și frecvente. Compoziția 
ornamentală este întotdeauna 
aerată.

Pe Ungă considerabilul rol 
utilitar ce l-au jucat în viața 
de z{ cu zi a țăranului, vasele 
de ceramică au fost și sînt 
prețuite pentru valoarea lor 
decorativă ; atîrnate pe cuiere 
sau grinzi ori așezate pe pere
ți, deobicei în vecinătatea 
ștergarelor, ele împlinesc o 
importantă funcție estetică în 
ansamblul locuinței țărănești.

semnalată

pentru grîne sau 
cu forme pline,

foarte originală a-

BOGDAN BADULESCU 
cercetător la Muzeul de Artă 

Populară

De numele lui Jean Geor
gescu se leagă aproape toată 
istoria filmului românesc, de 
la primele încercări de înfiin
țare a unui studio și pînd la 
recenta noastră afirmare in
ternațională.

Debutul lui Jean Georgescu 
are loc în 1925 ci nd realizează, 
în triplă postură de scenarist, 
regizor și interpret, 
în două acte „Milionar pentru 
o zi".

In ciclul „Umbre și 
din trecut", regizorul
Mihail, amintindu-ți de 
miera acestui film, ta iama 
anului 1925, „împreună eu alte 
patru comedii străine de scurt 
metraj", îi consemnează suc
cesul, neuitind să adauge și 
contextul acestui succes : în 
celelalte filme jucau vede'e’e 
epocii, Charlie Chaplin, Faty 
și Zigoto.

Din motive lesne de bănuit, 
lipsa de fonduri, Jean Geor
gescu continuă activitatea doar 
ca scenarist și interpret în fil
mele „Năbădăile Cleopatrei" 
(o parodie a ceea ce nu~. m 
azi „superproducție"). ..Ma
iorul Mura" și „Așa e viața".

In 1929 pleacă la Paris, unit 
lucrează alături de Christian 
Jaque șl de alți reputați ci-

PFRMV^IOE

neaștl. Semnează pentru rl 
diourile franceze patru 
rit de film. I

Experiența căpătată fn 1 
ceasta fructuoasă perioadă 1 
va folosi la realizarea flînă 
lui „O noapte furtunoasl 
Turnat în timpul războiun 
1941, în condiții tehnice eitrd 
de grele, pe un platou impr] 
vi2at, filmul reprezintă 
succes nu numai pentru 
zor, dar și pentru cinema! 
grafia noastră, fiind socoi 
prima mare realizare a 
mului românesc. 1

Fată de piesa lui I. L. Cari 
giale, filmul realizat de 
Georgescu repre2iniă o repel 
ci’iematograjică exemplară 1 
aceasta maț ales în ciuda f« 
tului că, fiind o ecranizai 
ceea ce aparține literat urii I 
împletește fiVm'c cu ceea g 
aparține ecranului, înlr-o ul 
că semnificație. U

Ace.astă aderență a regii 
rului la eroii lui Caragiale 1 
va fi trădată nici în 1952 cl 
ecranizează schițele „Arentl 
șui român". „Vizita" și „La 
ful slăbiciunilor". Doar 
tÎT2iu cînd, sub titlul 
tun 1900“, renunțînd la „< 
turtle filmului' 
du-se cu ilustrarea 
nu reușește decît, cel mvJîf, 
o peliculă pentru televiziune.

Calitățile regizorale ale lui 
Jean Georgescu, chiar atunci 
cînd sînt exersate pe scenarii 
clorotice („Visul unei nopți de 
lamă" în 1946, după o piesă de 
Tudor Mușatescu, sau „Direc
torul nostru") îi relevă un u- 
mor de substanță, pentru că 
realizatorul înscrie întotdea
una și asta-i un inedit, gagu
rile într-o atmosferă pe care o 
reclamă acțiunea prin acel 
plan doi, întotdeauna existent, 
?t care subliniază pregnant 
ideea artistică.

TUDOR STĂNE8CU

șt •mulțumim. 
textul) iți, 

mv)\ t.
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Mm pășim
PENTRU dm ROMANESC

— Marea pasiune pentru cin te
cul românesc, pentru ridicarea ar
tistic* a poporului.

— Tot ce am fient — va scria 
fntr-adev*r D. Kiriac — am flcnt 
din drag pentru poporul la care 
am ținut |i nimic nu dl rezultate 
mai frumoase ca hicnil făurit cu 
dragoste.

— E profesia de credlnț* a vieții 
sala neîntinata nici o clipă... Com
pozitorul, dirijoral, pedagogul Ki
riac a pus In valoare — ca nimeni 
altui pini la el — bogata creație 
a poporului. Ca pasionat -cnlegâtoi 
de folclor, ca Inspirat creator de 
melodii In spirit popular, ca neîn
trecut făuritor de armonii corale, 
ca profesor |i teoretician, D. Ki
riac s-a străduit |i a reușit sâ de
mons treze c* avem an eintoc ai 
■ostrn.

— «Bogat si original* cum îl ca- 
Hflce.

— Iar acest clntec posed* „ca
lități specifice" care Îmbogățesc 
tezaurul artistic al popoarelor.

Prin admirabila sa creație din 
cara reiaie excepționalul afiu simț 
armonic

— Confirmat de Enescu atunci 
cînd a ascultat clntecul „Am 
umblat pădurile după ochi ca mu
rele"

— Prin adlnca să pătrundere 
la tainele polifoniei, prin clarita
tea scrisului său, Kiriac a dovedit 
cu prisosință cum pot fi folosite 
cuceririle muzicii clasice pentru 
îmbogățirea si înfrumusețarea me
lodiilor noastre populare, pe baza 
particularităților modale, ritmice și 
tonale ale acestora

Tot acest concept despre nece- 
aitataa cultivării cu prioritate a 
clntacnhri românesc i-a fost clar

tregului neam. Le-am îmbrăcat cu 
noul vestmint al armoniei |) am 
dat clnteca romănefti copiilor 
noytrl...*

— Învestmîntate Intr-o formă 
artistică desăvfriită, clntecele lui 
Kiriac vorbesc despre aspirațiile, 
preocupările cele mai dragi ale oa-

Artistul poporului ION CHIRESCU 

despre D. G. KIRIAC

Inc* din anii de studii, la „Schela 
Cantorum" la Paris.

— Dacă-mi permiteți această 
idee, reiese și din cuvintele pe 
care i ie adresa profesorului său, 
Vincent d'lndy, cu prilejul vizitei 
sale In România. „Dv. m-ați făcui 
să iubesc florile cîmpului, micile 
inspirații - muzicale, sincere și ori
ginale ale poporului... M-am dus 
departe In munții noștri și In 
cîmpiile noastre pentru a culege 
acele „Foaie verde"... In care sînt 
concentrata bucuria șl durerea în-

menilor simpli, despre natura pa
triei

— Vreți să enumerați citeva tit
luri care vi se par mai semnifi
cative ?

— „Morarul", „Cîntâm liberta
tea" (pe versurile lui Coșbuc) „Se
cerișul", „Am umblat pădurile", 
„Să cîntăm doina străbună".

— Ultimul îmi amintește de de
viza societății „Carmen"...

— Da, „Să cîntăm cu voie bună, 
doina noastră cea străbună',

Corul „Carmen* cara activa aub

această deviză, a fost promovat 
de Kiriac cu aprinsa dorință de a 
cultiva clntecul românesc, de a-1 
face peste tot cunoscut.

Prieten apropiat al Iul Dela- 
VTancea, Gherea, Vlahuță, Cara
giale, Coșbuc, Kiriac militează cu 
pasiune pentru valorificarea In ar
ta românească a ceea ce numim 
specific național.

înaintea lui Kiriac nimeni nu ar 
fi îndrăznit să cînte „Frunza ver
de" pe scena Ateneului, pentru că 
cel care frecventau atunci mani
festările artistice n-ai fi îngăduit 
rezonanțele socotite de ei vulgare 
ale cîntecului popular. Primul 
concert al corului „Carmen" 18 
decembrie 1901 — era în cea mal

mare parte închinat clnteculu! 
popular românesc.

Flacăra vie, care ardea în el, se 
hrănea din dragostea pentru po
porul său și din convingerea că 
slujește o cauză nobilă. înflăcărat 
patriot, Kiriac a militat necontenit 
pentru Unire. La Lugoj, la Sibiu, 
pe Întreg pămintul României In 
turneele întreprinse de marele an
samblu „Carmen* condus de Ki
riac a răsunat clntecul românesc, 
care purta in el ideea frăției, con
tribuind la întărirea conștiinței 
naționale.

D. Kiriac n-a Încetat o clipă să 
facă Iubit clntecul românesc. Era 
crezul pe care si-l făurise si de la 
care nu s-a abătut avînd convin
gerea că îndeplinește cea mai înal- | 
tă datorie obștească. Recitesc ade
seori cuvintele pe care mi le-a scris 
în ultimul an de viață. „Cum vezi, 
ideea a reușit, Tămîne ca voi ur
mașii să mergeți înainte pe calpa 
deschisă, căci am încredere că nu
mai asta este singura cale pe care 
am lăsa si noi o urmă'.

— Sau dacă-mi permiteți o idee 
adiacentă dintr-o scrisoare publi
cată. ,,Ev am arătat adevărata cale 
alții, mai puternici decît mine, 
vor merge mai departe și vor crea 
mult așteptata simfonie pe o te
mă... românească".

— Tocmai de aceea noi, înfăp
tuitorii visurilor lui Kiriac, na 
adăpăm mereu la Izvorul cînta- 
cului popular.

IOSIF SAVA
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Turnee peste hotare 
ale teatrelor noastre

Lunile viitoare, 
cîteva ansambluri 
teatrale bucureștene 
vor duce peste ho
tare mesajul artei 
scenice românești.

Spre sfîrșitul lu
nii octombrie, un 
colectiv de aproape 
80 de persoane al 
Teatrului Național 
„I. L Carapiaie" 
va fi pentru zece zile 
oaspetele spectato
rilor din Budapesta. 
Artiștii primei noas
tre scene vor pre
zenta cinci specta
cole cu piesele „O 
scrisoare pierdută" 
de 1. L. Caragiale,

„Oameni și șoareci" 
de J. Steinbeck și 
„Oameni care tac" 
de Al. Voitin.

Teatrul de Come
die va pleca în tur
neu la începutul lu
nii viitoare în R. S. 
Cehoslovacă. La 
Praga și Plzen, ar
tiștii români vor 
susține cinci spec
tacole cu „Troilus 
și Cresida" de Sha
kespeare, „Șeful 
sectorului suflete" 
de Al. Mirodan și 
„Rinocerii" de Eu
gen Ionescu. Colec
tivul acestui tea
tru iși va continua

apoi turneul în R.D. 
Germană, unde va 
prezenta, în cadrul 
„Zilelor festive ale 
Berlinului", piesele 
„Troilus și Cresi- 
da“ și „Șeful secto
rului suflete". Ace
leași piese vor fi 
prezentate și spec
tatorilor din Wei
mar, Dresda și 
Karlmarxstadt.

Pentru luna de
cembrie este prevă
zut și turneul Tea
trului „Lucia Stur- 
d2a-Bulandra" în 
Uniunea Sovietică.

(Agerpres)
In magaiinul cu aulosen irt din Halele Centrale Obor 
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ACTUALITATEA
Kedacțiile Editu- „Istoria artelor", u- 

tilizate în liceele de
I generală și 
de muzică.

de .secție C-C a!
P.C.R.. de activiști 
de partid.

CALENDAR
OCTOMBRIE

IN LIBRĂRII FILME

*ri dimineața 
răsit Capitala 
șii Giorgio 
esi și Vincen- 
lzamo. mem- 
ij Direcțiunii 
iului Socialst 
a, care au fă- 
vizită în țara 

■ă.
aeroportul 

isa. oaspeții au 
salutați de to
ii Manea Mă- 
, membru su- 
t al Corni te- 
Executiv. se- 

r al C.C. al 
L, Gizela Vass 
ijor Sion, șefi

Cu pjCeyj! celei 
d«-« 17-a «nivariAn a 
p'Oetam&n" >etuHlir.i; 

Cb’nezc. Ce- 
irde StM pentTU 
Cururi i; Arii a or- 
ci'm: roi seara. I* 
c<n«mafngr.Repu
blic** di- Capitală, un 
«□ecîaroă de aalâ cu 
filau! .Râsântul roșu*. 
Prodv- a si nuri
lor '-hiațze. înaintea 
«pe< lac olului a luat 
cu viatul regizorul Du
mitru Donr

La Suceava și-a 
început aeftrt tafta 
primul eineclub din 
nordul Moldovei.

Promoția 1966
!■ de M «epleabrle

■-a tersiaal repartiza rea 
itoohentiîer. promoția HM 
— ■ Mgliialam da ■ediel- 
■1 sl tarsacie — !■ regi- 
«■1. Minister» ai aadUtl de 
kalares genera'.

Reale 1 3M de Mediei «1 
tarwacisli ver ■ încadrați 
■aal acesta la nltlflle sa- 
altare. ceea ce ra cub tribal 
la creșterea coatiaaă a a- 
■iaiealei Medicale acordați 
Șopclatiei.

Beșarliiarea aoilar ib- 
■olveatl pe regiuni s-a efec
tuat lialada-se seama de 
aeceaaral de cadre al uni
tăților medIco-sanifart de 
pe Întreg cuprinsul țârii.

Noul delasamenl de că
tre medicala sl fanaaceuli
re l|i va încape activitatea 
la locurile da munci pe 
data de 1 noiembrie.

(Agerpres)

SPOR T

Dintre cărțile pro
gramate să apară In 
luna octombrie In li
brării, vă recomandăm 
pentru biblioteca dum
neavoastră următoa
rele volume : In co
lecția „Scrii lori ro
mâni*, volumul I |1 II 
dm „Opere* de AI. 
Macedonski ți „Studii 
critice' de C. Dobro
geana Gherea. De ase
menea. Editura pentru 
Li ie ratară vă oferă cu
legerea „Coybuc văzul 
de contemporani*, an
tologia „Cin tecul Iu
birii* (poezia româ
nească de dragosle), 
volumele V fi VI dli 
-Opere* de George 
Cil ta rara li o ediție 
Deșirată a romanului

„Ion* de Liviu Re- 
breanu.

Editura tineretului, 
In colecția „Cele mal 
frumoasa poezii* vă 
prezintă versuri de 
Lucian Blaga, Reiner 
Maria Rilke, Carl 
Sandburg «1 Iauis Rii
ses, iar In colecția 
„Biblioteca icolarulni* 
„Opere alese* de Mi
ron Costin, „Momea
la |J schițe' de I. L. 
Caragiale, „Domnul 
Vucea' de B. St. Dela- 
vrancea yi „Versuri* 
de George Bacovia.

Dintre tinerii poeți, 
Adrian Fiunescu |i 
Gabriela Melinescu ae 
ror afla acuta la cea 
le a doua carte cu 
.Mieii primi* și, rei- 

poctiv, „Ființa ah-

stracte*. Remarcăm b- 
pariția in colecția 
.Luceafărul* a proza
torului Horia Pătrașcu 
cu volumul de nuvele 
51 schițe „Întunericul 
și profesoara de pian* 
ți a poetului clujean 
Nicalae Prellpceanu 
cu placheta „Tumul 
înclinat".

E.L.U. e reprezen
tată cu volumele „O- 
pera alese* de E.T.A. 
Holman, „Fabule" de 
Fedru, „Diavolul 
ychiop" de Lesage șl 
„Teatru* de M. Frisch.

Pentru amatorii de 
literatură științifică a- 
mintim apariția volu
melor „Noua eră In 
Hiică* de H. Massey 
|l „Cibernetica* de 
N. Wiener.

TEATRE

(Agerpres)

i secții de emailaj a Fabricii „1 Septembrie’ din Satu Mare

• Astăzi. li lumina reflec
toarelor. stadionul Republicii 
va găzdui meciul de fotbal 
dmtre echipele bucureștene 
Steaua și Progresul din cadrul 
campionatului categoriei A. 
Jocul începe la ora 18,30.

Tot în cadrul campionatului 
categoriei A la fotbal, dumi
nică de la ora 15.30 pe stadio
nul ..23 August**, Rapid se va 
întîlni cu Dinamo București. 
Iată întîlnirile din tară : Stea
gul Roșu Brașov—Petrolul 
Ploiești : U. T. Arad-Farul 
Constanța : Politehnica Timi
șoara— Universitatea Cluj; 
Știința Craiova—C.S.M.S. Iași. 
Meciul Dinamo Pitești—Jiul a 
fofit amînat.

• Cu prilejul „Zilei Recol
tei*', Constitui orășenesc 
U.C.F.S.. în colaborare cu Clu
burile și Asociațiile sportive 
din Capitală, organizează sîm- 
bătă și duminică numeroase 
demonstrații sportive care 
vor avea loc pe principalele

estrade din piețe și parcuri de 
la Teatrul de vară. Pavilionul 
Expoziției Economiei Națio
nale, Obor și altele.

• Clubul sportiv ..Olimpia** 
organizează duminică 2 oc
tombrie pe stadionul Vitan 
competiția atletică ..Cupa șco
larului**. T.a această întrecere 
vor participa elevi reorezen- 
tînd 27 de școli generale din 
raionul Tudor Vladimirescu. 
Întrecerile încep la ora 8 dimi
neața.

• Duminică, amatorii de 
fotbal vor putea urmări cu în
cepere de la ora 15.30, pe mi
cul ecran, un interesant pro
gram fotbalistic. în prima 
parte se va trasmite în între
gime meciul divizionar — Ra
pid—Dinamo București — 
după care vor putea fi urmă
rite aspecte de la întilnirea in
ternațională R D. Germană— 
România (2—0), disputată zi
lele trecute la Gera.

tncapntnl lunii octombrie coinci
de. m IncenntnJ slagiuEar tea
trala la majoritatea teatrelor din 
provincie. Ckiar pe I octombrie 
națiaoalal Ionian prezintă „Căra
ta ai palate son Matei Mflla* 
de M. $!• fânnre. iar națioaalnl 
din C1o| _O noapte furtunoasă", 
de I. L Caragiale.

Ta :
— Municipal : „Moartea lui Daa-

— Teatrul Mic : „Richard II* — 
Shakespeare.

— Teatral Municipal ! „D-ale 
carnavalului* — I. L Caragiale.

— Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
Ciulei ti premieră : „Neîncredere 
in Inliar' de Nlcolae Ionescu (de
butant, al însuși].

-— Teatrul C. Notara : „O noap
te furtunoasă*.

STEAUA FĂRĂ NUME și-a 
găsit numele pe ecran sub în
fățișarea cunoscutei actrițe 
Marina Vlady. Filmul lui Hen
ri Colpi rămîne în bună mă
sură fidel textului lui Sebas
tian într-o coproducție în care 
răspund la apel alături de ve
deta ecranului francez aminti
tă, Claude Rich, Grigore 
Vaslliu Birlic, Cristea Avram, 
Marcel Anghelescu, Eugenia 
Popovici.

VREMEA ZĂPEZILOR. După 
o îndelungată absență din te
matica studiourilor noastre, 
satul românesc contemporan 
revine, grație excelentului sce
nariu realizat de scriitorii 
Fănuș Neagu și Nlcolae Velea 
și realizat de Gh. Naghi. în 
rolurile principale : St. Mlhăl- 
lescu Brăila, Toma Caragiu, 
Ilarlon Clobanu, Monica Ghiu- 
ță. De remarcat fotografia 
Inspirată a Iul Nicu Stan.

CELE 4 ZILE ALE ORAȘU
LUI NEAPOLE. Scenariu Vas
co "Pratolini, regia Nanny Loy 
cu o distribuție mare în care 
strălucesc George Wilson și 
Leea Massari. Filmul surprin
de evenimente de un drama
tism sobru din timpul celui de 
*1 doili«A război mondial

AGENDĂ TURISTICĂ
• Peste 20 de iti

nerant și programe 
turistice ! Este vor
ba de o nouă iniția
tivă a agenției 
O.N.T. București ca
re, în colaborare cu 
Comitetul Orășe
nesc U. T. C Bucu
rești. a alcătuit pen
tru tinerii bucuraș- 
teni atrăgătoare 
programe de ex
cursii de o zi, o zi șt 
jumătate și două zi
le. în aceste progra
me — deosebit de

interesante și in
structive sînt înscri
se și tururi ale ora
șului pe diferite te
me („Istoria veche a 
orașului București", 
„Locuri legate de 
mișcarea revoluțio
nară și muncito
rească pe teritoi+ul 
Capitalei" etc.), pre
cum și excursii, cu 
autocarele sau cu 
trenul, în cadrul că
rora vor putea fi vi
zitate numeroase 
monumente istorice,

arhitectonice și de 
artă, muzee fi case 
memoriale, ca de 
pildă. Muzeul Dof- 
tana. minăstirile 
Cozia și Curtea de 
Ar^eș. muzeul Bru- 
ckenthal din Sibiu, 
mausoleul de la Mă- 
rdșești. casa memo- 
riala Nicolaie Iorga 
de la Vălenii de 
Munte și casa me- 
morială I. L. Cara
giale din Ploiești, 
muzeul Bran etc.

Pierre Etaix în filmul 
„Cit timp ești sănătos”

TIMPUL PROBABIL

La Hunedoara a intrat in funcțiune

Fabrica de dolomită
DEVA (de la coreiponden tul 

nostru)
In apropierea Combinatului si

derurgic, tutr-un minunat peisaj 
natural al Viii Tulea-CrAciuneasa 
din Munții Poiana RnscS, construc
torii da la l.C.S.H. au coborit 
schelele unul nou obiectiv indus
trial. Este vorba despre Fabrica 
de dolomltl caia a intrat da ră
rind In funcțiune. Noua unitate va 
avea un rol Important 1n produc
ția de oțel a țării.

Noua fabrică este prevăzută 
pentru prima etapă cu un cuptor 
■ cărui capacitate ajunge la 50 000 
tone dolomită anual. In anii vii
tori, producția fabricii va create 
la 1 HOM tone. •

Procesul tehnologic a automatizat 
>1 mecaniiat, iar la locul cocsului 
metalurgic se toloseyta gu metan. 
Fabrica a fost proiectată In între
gime de către speciati|til do la 
IFROMET Bucurei ti.

In aceete zile vre
mea s-a răcit simți
tor, dar aparatele 
înregistrează semne 
de optimism. Octom
brie 1966 va fi un 
octombrie obișnuit, 
adică avînd sufici
ente zile frumoase, 
calme, cu cer înalt 
șl strălucitop în pri
ma săptămînă — 
spun meteorologii 
— vremea va con
tinua să se răceas
că. Vor cădea ploi 
izolate iar vlntul va 
sufla potrivit. Mini
mele vor oscila în

tre minus 2 șl plus 
8 grade iar maxi
mele între 11 și 19 
grade. între 6—11 
octombrie vremea 
va fi schimbătoare, 
cu cerul temporar 
noros. Totuși, tem
peratura va orește, 
ajungînd din nou 
la maxime cuprinse 
între plus 12 șl 21 
grade. în nordul ță
rii va începe să ca
dă bruma. După 12 
octombrie ne pu
tem aștepta la un 
reviriment. Vremea

va fi In general 
frumoasă, chiar da
că cerul va continua 
să fie variabil. De 
Ia 18—24 octombrie 
timpul va păstra ca
racteristicile perioa
dei anterioare cu 
amendamentul că la 
sfîrșit vor începe 
să cadă ploi locale. 
Umezeala aerului 
va crește în conti
nuare, astfel că de 
a 25—31 octombrie 
trebuie să ne aștep
tăm la ploi intermi- 
;ente.

CIT TIMP EȘTI SĂNĂTOS. 
O reîntîlnire cu umorul tonic 
și sănătos al lui Pierre Etaix 
pe care l-am revăzut recent în 
Yo-Yo.

CENUȘĂ. Un nume de 
prestigiu în cinematograful 
european, regizorul polonez 
Andrzey Wajda semnează a- 
ceastă somptuoasă ecranizare 
după romanul cu același titlu 
al lui Ștefan Zeromski care 
reînvie sbuciumata epocă na
poleoniană.

PARTIZANII DIN CÎMPIE. 
Va fi un interesant episod al 
luptei partizanilor chinezi îm
potriva cotropitorilor japonezi.

URMELE STRĂMOȘILOR 
UITAȚI. O tristă și lirică 
poveste de dragoste desfășu
rată într-o atmosferă de bala
dă șl rivalități ce ne amintesc 
vrajba familiilor Capulleti șl 
Montagu din „Romeo și Ju- 
lieta1* (studiourile din Kiev).

AVENTURILE LUI WER
NER HOLT. Filmul realizat de 
studiourile Defa (Berlin) este
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I
nă tot ceea ce el însuși a acu
mulat într-o viață de om, 
printr-un efort îndelungat — 
nu poate fi indiferent dacă 
sămînța cunoașterii a prins 
rădăcini adînci, din care să ro
dească creația în profesie. 
Iată, așadar, mobilul coloc
viilor noastre cu studenții.

Procesul de învățămînt în 
facultate este orînduit astăzi 
după criterii științifice ca un 
edificiu arhitectonic trainic și 
frumos. Nu-ți poți permite să 
excluzi, după bunul plac eta- 
?ele obligatorii în pregătire, 
nseamnă să vrei să urci o 

scară fără trepte, și pentru 
asta trebuie să ai talent de e- 
chilibrist. Din fericire Reintre 
noi avem puțini tineri care, în 
anii de facultate, în locul stu
denției fac echilibristică.

Prima treaptă în însușirea 
cunoștințelor sînt cursul, pre
legerea. Profesorul îi dă stu
dentului jaloanele după care 
să se călăuzească în cursul 
studiului, îi indică sursele la 
care să apeleze atunci cînd 
începe pregătirea. A lipsi de 
la curs, înseamnă, de fapt, a 
renunța la busolă într-o că
lătorie nu ușoară, pe un drum 
pe care tu, student, ești ex
plorator. Departe de mine gîn- 
dul de a transforma pe stu
dent într-un „șobolan de bi
bliotecă", care să-și astupe u- 
rechile, să nu privească decît 
la cursul sau la caietul lui de 
notițe. Munca individuală nu

înseamnă individualism, ci e- 
fort personal de a-ți îmbogăți 
mintea cu cunoștințele pri
mite de la profesor și cu nu
meroase altele adunate cu mi
gală din surse alese de tine 
însuți. Eu nu cred că e greu 
să realizezi asemenea cerințe. 
Ne-o dovedesc viața de fiecare 
zi în facultăți, rezultatele stu
denților. în fond, datoria cea 
mai de seamă a tînarului aflat 
în facultate — o îndatorire de 
adînc patriotism — este să 
învețe. Și mi se pare o mare 
fericire să ai tot ceea ce-ți tre
buie pentru a învăța, să valo
rifici tot ceea ce este pus la 
dispoziția ta pentru a dobîndi 
o trainică pregătire de specia
litate și de cultură generală.

Colectivul, ca un harnic gră
dinar, veghează și el ca buru
ienile superficialității, ale de
lăsării să nu înăbușe sămînța 
trainică a cunoașterii. Aceasta 
nu înseamnă nicidecum tre
cerea răspunderii tale perso
nale pe umerii altora — ai co
legilor, ai colectivului. Un stu
dent superficial, care adună de 
ici de colo cîteva cunoștințe, 
este un meșteșugar, un cîrpaci. 
El izbutește cu adevărat să 
facă ceva în viață, dar nimic 
trainic. Efortul lui personal 
pentru a-și însuși o pregătire 
de specialitate este mic. Acti
vitatea lui intelectuală se în
cheie tocmai atunci cînd tre
buie să înceapă. Mi-aduc a- 
minte că, odată, un pedagog 
se exprima foarte plastic re- 
ferindu-se Ia un asemenea tip 
de student. îl compara cu o 
jucărie mecanică, care func
ționează numai cînd o învîrți 
cu cheia — adică, învață nu
mai cînd 1 se cere, numai cînd

este criticat si Îndemnat, ori 
specialistul trebuie să învețe 
toată viața, din proprie iniția
tivă. In producție tinărul nu 
va mai avea seminariL exa
mene, consultații, meditații, ca 
să fie îndemnat, ajutat ; el tre
buie să fie de acum posesorul 
unor deprinderi trainice de a 
învăța, de a învăța dintr-o ne
cesitate intelectuală. Sigur, a- 
cestea sînt fenomene nedorite 
pe care le mai întîlnim la unii 
dintre studenți. Ei sînt puțini, 
dar și aceștia, puțini, trebuie 
ajutați să se integreze ritmu
lui unanim, climatului de 
muncă și seriozitate ce cumpă
nește întreaga noastră viață.

îndemnul prietenesc pe care, 
ca dascăl, îl adresez fiecărui 
tînăr este de a analiza conți
nutul intim al fiecărei însușiri 
care conturează profilul stu
dentului, dovedind din prima 
zi a anului universitar că iși 
înțelege sarcinile, menirea în 
viața socială a patriei.

Cîntecul
Cu proiundă emoție ne adu

cem aminte cum In anii grei ai 
Doftanei cei mai buni fii ai 
poporului, comuniștii, au tran
sformat ctntecul In ceea ce a 
fost dintofdeauna — un steag 
și o armă de luptă. Și iată cum 
in vremurile de cea mai crun
tă teroare, adevărul șl cîntecul 
nu le-au putu fi smulse comuniș
tilor, poporului, ci tocmai i-a 
îmbărbătat In luptă, In spre 
victorie, în spre vremurile ce 
aveau sd vină, în spre vremu
rile de astăzi.

Am trăit primele ceasuri ale

puterii populare cu avlntui 
acelor zile, cu ctntecul care a 
pătruns In stradă ridiclnd la 
tuptd masele poplare. Am trăit 
și avînlut șantierelor naționale 
Bumbeșîi — Lrvezeni, Salva — 
Vișeu. Agnita-Botorca, Lunca 
Șiretului, Stejarul—Bicaz. $i-am 
cunoscut și clntecele care z-au 
născu! pe aceste șantiere. Ca 
o continuare și firească încoro
nare a tradiției de veacuri, 
miile de tineri însuflețiți de un 
tel comun, strlnși sub același 
clnfec care le era chemare ?! 
program, făceau sd răsune văile 
de clnfec, de entuziasm, de 
tinerețe. Cit de pline de semni
ficație, generatoare de opti
mism. de elan tn muncă erau 
acele coloane In marș infonfnd 
un clnfec drag tuturor, drag 
fiecăruia în parte 1

Dar ce poate puterea dnte- 
cului ne-au arătat-o desele as
pecte întîinite la recentele că
lătorii prin țară a conducători
lor de Partid și de stat.

Miile de oameni, zecile de mii 
de oameni, în dorinla lor de 
a-și manifesta bucuria, dragos
tea și respectul iată de condu
cători, spontan și fără alt În
demn, fără nici un aii dirijor 
decît avîntuf și dragostea lor 
fierbinte, într-un cor uriaș por
neau sd intoneze strofe din 
știute cîntece ale repertoriului 
nostru devenit popular și cu
prinși de farmecul versului, de 
suflul său patriotic simfeau cum 
se leagă ca un singur om, ca o 
singură inimă. Fiindcă dintot- 
deauna cîntecul cheamă oame
nii și-i leagă frați.

A
Frdmintat de aceste ginduri, 

nu mică mi-a fost emoția și

bucuria etnd, cu prilejul unei 
recente lecturi a Documentelor 
Congresului al VlII-lea alU.T.C. 
am luat seama cum forul cel 
mai înalt al tineretului tși pro
pune sd învețe tineretul sd 
cînte. Să etnte. Să etnte în 
excursii. In vizite. In adunările 
generale, în uzine. Cîntecul sd-1 
insojeased peste tot ca un 
atribut al tinereții. Cîntecul sd 
le redevină o necesitate firească 
a vieții și activității de toate 
zilele. Atribut al tinereții, etn- 
tecul să Însemne tinerele, voie 
bună, elan și îndrăzneală. în
drăzneală care ține de vis — 
visuri care au toți sorți! de 
izbtndă. Avînt al anilor de ti
nerețe — ani care țin deopo
trivă de visare și îndrăzneală, 
îndrăzneală șl aprigă silință de 
a ajunge și împlini ce avem de 
împlinit. Îndrăzneala de a 
împinge viața și lumea mereu 
mai departe, către mereu mai 
bine, către veșnica tinerețe a 
lumii.

Pentru această veșnică tine
rele a lumii, a pămîntului și 
patriei noastre iubite, cîntecul 
și zborul său Insuflețitor este 
chemat de astă dată să-și spu
nă cuvîntul așa cum poate nu 
l-a spus niciodată, cum numai 
zilele noastre de astăzi cu 
farmecul lor înnoitor îl pol 
prilejui. Cu inspirații noștri 
creatori legați de destinul și 
realitățile acestui popor al 
nostru, noi cîntece, adevărate 
monumente de viață nouă, vor 
izvorî ca ele sd fie purtate în 
puternice coloane de tinere 
voci. Cu toate înzestrările 
noastre, cu școala, cu casele și 
instituțiile de cultură alături de 
știutele cîntece — care-au ex

primat dintotdeauna sentimen
tul unității șl continuității, a! 
optimismului, omeniei și în
drăznelii, al demnității noastre 
de nafiune liberă și indepen
dentă — noile creații vor

prinde viață din viața noastră 
de astăzi, și intrînd in circui
tul lor firesc vor deveni un 
bun a! tineretului, un bun al 
poporului. Sînt deplin încre
dințat că așa va ii.

dedicat tragediei tinerilor ger
mani sacrificați în ultimele 
Zile de supraviețuire ale hitle- 
rismului.

FANTOMAS SE DEZLĂN- 
ȚUIEȘTE. Din nou Jean 
Marais și Louis de Funes, deci 
dih nou pe eoran zîmbetul și 
aventura rocambolească.

NU SÎNT COPACI PE 
STRADA. Dramatica realitate 
a periferiilor din marile orașe 
(Londra în preajma celui de 
al doilea război mondial), 
într-un film semnat de J. 
Lee-Tb.ompson, regizor în tra
dițiile școlii documentare bri
tanice.

Carnaval cu anticipație
nui ciclu de muncă a- 
grară.

începind din anul a- 
cesta in fiecare an, o zi 
din ziua toamnei — va 
fi dedicată sărbătoririi 
recoltei. Va fi o zi de 
bucurie și petrecere, 
pentru roadele bune ale 
anului, încheiată noap
tea tirziu. în fiecare o- 
raș, în fiecare sat al ță
rii „Ziua recoltei" va fi 
mare zi de sărbătoare.

în Capitala se organi
zează carnavaluri la toa
te casele de cultură ale 
tineretului și cel mai 
mare carnaval al țării 
dedicat acestei zile de 
sărbătoare va avea loc 
în parcul Herăstrău.

Peste zece mii de ti
neri, participanți la car
naval, vor străbate a- 
leile parcului în nesfîr- 
șite cortegii de veselie 
acompaniate de 100 de 
lăutari vestiți — o mare 
sărbătoare populară, ba
zată pe elemente spe
cifice, tradiționale, In-

cepind de la dansuri, 
muzică, costume, măști. 
Cit despre personaje, 
numai lui Bacchus, „ma
rele zeu al strugurilor", 
I se va pune la dispozi
ție o „flotă" de bărci în
cărcate cu „bacante și 
silfide", ce vor purta pe 
brațe coșuri de răchită 
încărcate cu struguri. 
El însuși — ca să anime 
veselia — se va plimba 
cu vaporul din loc în 
loc, și va îmbia oamenii 
să-i „închine" o > • 
din vinul cei nou. Pe 
insulița cu plopi din 
mijlocul lacului vor fi 
aprinse focuri, iar în 
locurile liniștite ale par
cului se vor rumeni, la 
foc înnăbușit, fripturile 
de oaie. Carnavalul va 
începe la ora 18,00, se 
intră pe toate cele cinci 
porți — și ține pînă 
noaptea, și, păstrînd ter
menii unei vechi invi
tații : „E liber să vină 
tot omul 1"

SÎMBĂTĂ 1 OCTOMBRIE

18,00 — Emisiune pentru co
pii și tineretul școlar : — Ex
temporal muzical ; — Tradi
ții și artă ; 19,00 — Telejurna
lul de seară ; 19,20 — Colec
ții, colecționari, pasiuni : 19,45 
— La început de an universi
tar ; 20,00 — Tele-enciclope- 
dia ; 21,00 — Cîntece de dra
goste și jocuri populare româ
nești., (își dau concursul : Mi- 
nodora Nemeș, Filofteia 
Băsceanu, Ion Luican, Du
mitru Sopon și o formație in
strumentală condusă de Radu 
Voinescu) ; 21,25 — Filmul
„Sfîntul" ; 22,15 — Studioul
mic : „După miezul nopții** — 
scenariu de Liana Maxv. pe o 
idee de Nicolae Țic ; 22,50 — 
Invitatul nostru : Nicole Felix 
(Franța) ; 23,20 — Telesport — 
Telejurnalul de noapte ; —
Buletinul meteorologic.
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■tudențețtl din Venezuela au 
cerut autorităților veneznelene 
■porîraa alocațiilor bugetara 
destinate tnvătămîntnlul supe
rior, Ei au anunțat că In cen
trale universitare din Vene
zuela va Începe mobilizarea 
studenților In vederea organi
zării unor acțiuni de sprijinire 
a acestor revendicări, acțiuni 
ce se vor desfășura sub lozin
ca dreptului Ia Învățătură.

Joi wort a avut loe a »*- 
dinți închizi a Consiliului da 
Securitate, In urma cirela a 
foat dat publicității un comu
nicat In care ie arați ci mem
brii Consiliului au examinat 
proiectul raportului Consiliu
lui de Securitate către Aduna
rea generală și au adoptat o 
parte Însemnată ■ acestui ra
port.

Totodată, membrii ConaiUu- 
lul de Securitate, se arată în 
comunicat. Iși exprimă satis
facția în legătură cu declara
ția făcută de secretarul gene
ral al O.N.U, U Thant, la 1» 
septembrie, potrivit căreia el 
este dispus să ia in considera
ție rămînerea in continuare 
In postul său pină la sflrțitul 
celei de-a 21-a rrsiuni a A- 
dunării Generale .Totodată.

Ședința Consiliului 
de Securitate

dat fiind rolul Important # 
pozitiv po caro l-a avut secre
tarul genora! U Thant In ac
tivitatea Organizației Nați
unilor Unite, membrii Consi- 
liidar de Securitate Iși expri- 
uăâ încrederea în el și consi
deri că o declarație prin care 
U Thaat ar anunța că este dis- 

«ă MCgpW un nou man- 
ea secretar general le-ar 

da deplină satisfacție*".
Lnrr-o declarație făcută de

reprezentantul secretarului 
general se arată că U Thant 
„a aflat cu profundă recunoș
tință de comunicatul Consiliu
lui de Securitate și îl va stu
dia cu toată seriozitatea**. Ob
servatorii sînt de părere că. 
chiar dacă această declarație 
nu dă un răspuns precis pro-e 
blemei acceptării unui nou 
mandat, ea lasă deschisă to
tuși posibilitatea revenirii a- 
supra hotărîrii sale.

Demonstrație la Amsterdam

Școlile din orașul Columbian 
Santa Marla nn și-an Început 
anul acesta cursurile, datorită 
grevei profesorilor șl învăță
torilor din acest eraș, cura 
durează de patru tuni. Gre
viștii cer autorităților plata II- 
larlilor reținute pe mal multe 
luni. După cnm a-a mai anun
țat, Ia 24 septembrie aproxi
mativ 300 da profesoare din 
Santa Marla an Început un 
marș spre Bogota, tn semn de 
protest față de refuzul autori
tăților de a satisface revendi
cările cadrelor didactica.

Revista chlllanl „Punte Fi
nal” arați fntr-nn articol ci în 
Universitățile din Chile are 
loc „o penetrație tot mal ac
centuată a unor organisme 
nord-americane, cum ar fi 
Fundațiile Ford, Rockefeller. 
Camegie". Revista relevă că 
prin această imiiilune in viata universitară chilian?, deghizată 
sub forma unul aja-zls „aju
tor-, «e urmărește, de fapt, eli
minarea din universități a stu
denților ți profesorilor cn ve
deri progresiste.

OLANDA. Recent la Am
sterdam a avut Ine o de
monstrație a tineretalal 
împotriva politicii ame

ricane in Vietnam DOAR 0
Alegeri 

la Brîre
Saigon: Bilanț sumbru...

Pe frontul sud-vîet- 
namez se înregistrează 
în prezent puternice an
gajamente între unități 
ale forfelor patriotice 
și trupe americano-sai- 
goneze.

După cum informează agen
țiile de presă, atenția coman
damentului american este con
centrată In spre regiunile si
tuate imediat la sud de para
lela 17, unde se desfășoară 
operația „Preeria". Evoluția 
luptelor a devenit îngrijoră

toare pentru coxianda -e citul 
americane care a i—',.a*. a- 
ceastâ acțiune: in repetate "- 
duri patriotli au lansat puter
nice acțiuni ofensive ar.^ra 
trupelor angajate în operație, 
în asa fel. incit la rCretnl 
săptămînii trecute, americanii 
au înregistrat, conform date
lor furnizate de comanda
mentul S.U.A. de la Sa gon. 
967 de morți și răniți, unu', din 
cele mai sumbre bilanțuri »- 
mericane săptăminale de la 
începutul războiului din Viet
nam.
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In capitala 1L8. Cehoslovace 
i-a d each ia cel de-al H-Iea 
Congrei internațional pen
tru îmbunătățirea stării fizice 
a tineretului. La congres par
ticipă peste 150 de reprezen
tanți din 18 țări. Din țara noa
stră la congres la parte prof. 
Octavian Bănățan, șeful cate
drei de educație fizică de la 
Institutul Medico-farmaceutic 
din București. Cu acest pri
lej va avea loc și ședința Co
mitetului executiv al Societă
ții Internaționale de psiholo
gie și aport.

SENATUL congolei a recunoicut 
joi valabilitatea Împuternicirilor 
ae deputat ala Iul Antolna Gizen- 
ga. După cum anunți postul da 
r-dîo Krn«hasa. confirmarea man
data Ini de deputat al lui Gizenga 
a foat votat! da majoritatea mem
brilor Senatului.

Corespondenții da presă transmit 
cl. In prezent, cunoscutul lider 
politie congolex. Antoina Gizenga, 
sa afli în afara granițelor țSrii.

Senatul congelez l-a ales, de 
aie-aeaea, pe fostul președinte 
KaHVtthu senator pe viațS, fn con- 
fonmtata ev prevederile constitu- 
tWL

ÎNTR-UN comunicat dat publi
ci ti ții d« Mișcarea populari pan- 
tra eliberarea Angolei sa anunță 
ci ta raionul Massabi au avut loc 
puternice ciocniri între patrioțl șl 
cnftltlle forțelor armate portughe
ze. Patriopd au capturat însemnate 
cast:tl*j de arme si muniții Și au 
arc i din lupți numeroși aoldațl 
pc.tzghezL

Comunicatul precizează, da ase- 
senea. că detașamentele de pa- 
trtcCi desfășoară în prezent opera- 
îrxsi Ir. provinciile Kwanza, Moși- 
1O £ Ț na-da

ta tesfutta C C. al F.M.8.U.. tn-

Ziua independenței

Ciprului

Sărbătoarea poporulai 

căinez
Poporul ohfnez sărbătorește la 1 octombrie 

aniversarea unui eveniment de seamă al is
toriei sale milenare, proclamarea Republicii 
Populare Chineze. Acest memorabil act, în
făptuit cu 17 ani în urmă, a deschis o nouă 
epocă în viața marelui popor chinez, a dat o 
puternică lovitură pozițiilor imperialismului 
în Asia și in lume, contribuind la schimbarea 
raportului de forțe pe plan mondial în fa
voarea socialismului și mișcării de eliberare a 
popoarelor.

In cel 17 ani care au trecut de la instaurarea 
puterii populare, poporul chinez, liber și stă- 
pîn pe soarta sa, a înfăptuit mari prefaceri 
revoluționare. China populară prezintă ima
ginea unei țări socialiste în plm avînt, in care 
este valorificat marele său potențial econo
mic, in care se dezvoltă în ritm rapid forțele 
de producție. Au apărut sute de uzine la 
Pekin și Uhan, Sen ian șl Șanhal, Anșan și 
Canton. Au fost create o serie de noi ramuri 
și centre industriale. Muncitorii șl tehnicienii 
chinezi au făurit variate mașini, utilaje șl a- 
gregate necesare economiei naționale, au rea
lizat avioane și tractoare, camioane și locomo
tive. Satul chinez, trecut pe calea agriculturii 
socialiste, cunoaște noi posibilități de creș
tere a producției agricole. însemnate succese 
au înregistrat știința și tehnica Chinei popu
lare. Succesele în diferitele domenii au drept 
consecință creșterea necontenită a bunăstării 
oamenilor muncii din China.

Realizările obținute de poporul ehlnes în 
anii construcției socialiste sînt rodul muncii 
sale pline de abnegație, al conducerii de eătre 
încercatul Partid Comunist Chinez.

Poporul român se bucură sincer de fiecare 
succes obținut de poporul chinez în dezvol
tarea economiei, științei și tehnicii, pe dramul 
construcției socialiste. Aceste realizări consti
tuie o contribuție de mare însemnătate la În
tărirea forțelor socialismului, la cauza păcii și 
progresului.

Intre Republica Socialistă Români* și Re-' 
publica Populară Chineză s-au statornicit re
lații de prietenie și colaborare bazată pe prin
cipiile independenței și suveranității, egali
tății în drepturi, neamestecului In treburile 
interne, avantajului reciproc. O linie mereo 
ascendentă a cunoscut in ultimii ani colabo
rarea economică și comercială. Astfel, față da 
anul 1965, în acest an volumul schimburilor 
comerciale româno-chineze cunoaște a creș
tere de 16 la sută. Extinderea legi tarilor 
economice, politice, cultural-științifice, vizitele 
reciproce, schimburile de păreri și experiență 
în diferite domenii ale construcției socialiste 
corespund intereselor ambelor popoare.

Cu ocazia celei de a 17-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Chineze, poporul 
și tineretul român, transmit poporului chinez, 
tinerei sale generații, un călduros salut și ura
rea de a obține noi succese în construcția so
cialistă, fn înflorirea continuă a patriei sale.

ORAȘUL DE PE
Cel mai mare oraș al țării, cetatea industrială a Chinei, 

metropola de pe Hoang Po. Toate aceste denumiri se re
feră la unul și același centru al Republicii Populare 
Chineze — Șanhaiul. Și fiecare încearcă, dintr-un anu
mit unghi, să definească profilul acestui gigant urban : 
al populației — peste 10 milioane de locuitori, deci unul 
din primele locuri în lume pe lista celor mai mari aglo
merări umane; al industriei — mai mult de trei mii de 
întreprinderi, adică una la doi kilometri pătrați; al ac
tivității portuare — care se desfășoară pe aproximativ 
80 de kilometri, din inima orașului pină la vărsarea flu
viului în Oceanul Pacific.

Imagine din Nicosia, capitala Ciprului

Poporul cipriot sărbătorește 
astăzi o dată importantă din 
istoria țării sale — proclama
rea independenței de stat. Cu 
șase ani în urmă, la 1 octom
brie 1960, stăpinirea colonială 
asupra insulei lua sfîrșit. Pe 
harta lumii apărea un stat 
nou Republica Cipru. Acest 
eveniment a constituit încunu
narea luptei eroice, de aproa
pe un veac, a poporului cipriot 
pentru lichidarea dominației 
coloniale, pentru independență 
națională și progres social

O dată cu cucerirea inde
pendenței, în fața tinerei repu
blici au apărut sarcini noi si 
complexe, izvorîte din necesi
tatea înlăturării grelei moște
niri a trecutului: refacerea și 
dezvoltarea economiei, ridica
rea nivelului de trai al popu
lației. Acest proces este însă 
îngreuiat datorită amestecului 
din afară tn treburile interne 
ale tinărului stat cipriot.

în cursul celor șase ani care 
au trecut de la proclamarea

.Republicii Cipru, relațiile ro
mâno — Cipriote, cere Iși au 
izvorul în năzuința de priete
nie si colaborare a arr.brior 
popoare, au cunoscut o conti
nua dezvoltare. Schimburi’.* 
economice au crescut pe o 
bază reciproc avantajoasă. 
S-au lărgit legăturile cultura
le și științifice, care favorizea
ză o mai buna cu “-maștere 'r.tre 
popoarele celor dovâ țări. Tn 
cadru O.N.U. ca si in alte fo
ruri internaționale, Ronsâsia 
a sprijinit aspirațiile sie ale 
ciprioților către o liberii
și pașnică, dreptul po;-?“y!ui 
cipriot de a-și hotărî >;r^.ir 
soarta, potrivit intereselor și 
voinței sale, fără amestec din 
afară.

Cu prilejul anirersârit pro
clamării Republicii Cipru po
porul român, tineretul, urea
ză poporului și tineretului ci
priot succes deplin fn lupta 
pentru apărarea și consolida
rea independenței, pentru 
prosperitate și pace.

revenirea Ia rttlowxJ aer «L 
tapBdL rveraȘarra la a «Iar șl 
n»l ca emeadeir MiervJL Tal 
eOatl. Oahgatil framceri ra 
grapei ■ rwTdMi» a pretat al 
acraM cara. dapl co m știa, 
oala mraCknal la atvetal dfa 
1*34. Ram! american este și 
•J Eitaa canoneai : meapeerea 
delaroM șl lirei la relei da 
m®eede aadversaJe al craorea 
■litwr! da ele ■ uri .ao- 
■eda de rezervi* ca cere 
fcl pent? fl ic apari ta cartelele 
da aa! llcHdltltl- (Fartral ■ 
ripoataf U planai uerlcaa 
arflUnd ci aa exlitl • „foame 
da lichid 1 tip* șl ca atara aa 
«•ta necesari crearea „mone
dei da rezervi*. C1I privește 
■eaUaaraa dolaralol șl lirei ca 
moneda da rezervi. Franța ș1 
partenerii al din C.E.E. aa de
clarat cl o vor accepta nwmal 
la cazai ciad S.U.A. șl Marea 
Britaala Iși vor lichida defici
tele balanțelor lor de plițl).

Ia nomeroaio cercuri politi
ca veit-europene planul ame
rican a foat etichetat drept 
„ctrpeall*. Așadar, la actuala 
adunare anuali ■ Fondului 
Monetar International șl a 
Blncil Internationale pentru 
Reconfltrucție șl Dezvoltare 
cele două teze, francezi șl a- 
meritau?, se înfrunt! din uon. 
Dar alternativa nu este Inevi
tabili. Cel 104 parliclpanți an, 
de pe acuxa, nn don?, ci trei 
poilbiUtlți : acceptarea refor
mei șl deci revenirea la etalo
nul aur ; acceptarea „clrpelil* 
și deci crearea ,,monedei de 
rezervi" j menținerea «tatu 
guonliil.

Primele do«l paslbllltlțt ar 
lniemaa rezolvarea Intr-un fel 
«aa altul, a dlcputel. ajungerea 
la n final. Dar cel mal mnlțl 
observatori consideri cl nici 
un fel de „end* nn va avea 
loc. Dosarul va 11, șt de asii 
datl. amînat, dalorltl deosebi
rilor structurale de concepții 
dintre cele doul plrțl (nimeni 
an «e asieaptl la vreo conce
sie ma|orl dintr-o parte sau din 
cealalfil. Rlmlne deci ca cea 
■al realist! posibilitate, men
ținerea situației de lapt. In a- 
ceastă perspectiv?, adunarea 
anual? de la Washington apare 
doar ca o etapă. Ea va contri
bui desigur, la o șl mal mare 
clarificare a punctelor de ve
dere și, poate. la aprecierea 
distantei care a mai rămas 
ptnl la na compromis, 1n cazul 
ciad acesta este previzibil.

ION D GOIA

După rrwn m apremză '*■ 
Paria, eîe vor ’xi te?:
!^r.:ea le^islâtrva
dir: martie 1M7. La 2 cztozn- 
brie se vor infnziîa 
două liste . prima. în cu
Jean Labrunie actualul pri
mar radical ei araaulut gigjea- 
ză pe reprezerAa’^;;: tuturor 
partidelor de atinga. A doua 
r-Kă. ia frunte cu Jean Char. 
bocaeL «aeretar de stat pectru 
probi«ne;e exterrte. cate com- 
pu«ă din membrii a! U. N. R. 
/Partidul de guvemămint. cen- 
trij-.i radicali dizidenți și in
dependenți).

Ziarul ..La Monde* scrie In 
legătură cu semnificația aceo- 
tor alegeri cl „corpul electo
ral va avea de alea între un 
membru al guvernului șl o 
coaliție a stîngii, înglobînd șl 
pe comuniști".

Ad~:-.’atrațla r.iîioeail pen
tru problemele 
cercetarea tpa țiului corpse 
(N.A-S-.AJ a anunța: «minarea 
cu 9 zile a lanrfriî navei cos
mice .Gamîrî-12*. lansarea, 
prevăzută ițlțial pentru 31 
octombrie, va avea loc la ? 
noiembrie. Răgarjl ob^r.e: 
prin amînare va fi 
pentru a aduce unele modi
ficări nivel cosmice yl pentru 
a pregăti în mod corespunză
tor pe unul din coamonautii 
— Edwin Aldrin — în vede
rea manevrelor pe care le -va 
efectua în alara cabinei spa
țiala

PtmkI evataet ■ Șanhalal 
dcscBB*âaitar peatn. 

•ricarv vizitatar. Este ■■ era» 
Eicaatir ce peti repri»d-
e. piirvea tt 9* Bid • verti- 
eaH «e brtea i nici* a 
aisswiîlec. dt—rrr, m iatm- 
4r •■«>» *• eețM.
4> taMd ■eăwter fa ara*

le păzrii ia flevial ^asa 
ee ae ivvarU âe-a leaxai ■ 
de-s IstaJ IlMia «M le 
«razi le are doar Menite
le tsrți « ărepez 11 dea «ea- 
tiaracal aad pnbeMe eriea- 
ttri.

preela demlnantd a .cartel 
noastre «aderi pe malurile lai 
Haaaz Fo as fost oamenii fi 
manea Ier. laaafletirea eu 
care maneeoc pentra eanatrai- 
rea .oelaliraaalui

Kodal eaerției Iar ereatoz-

ae-a aeaezt pe aaL eei dpn 
r—ir-i sfiaa >atr-e xau zi- 
Z1U Ia seeet «nț. de taCnete

erestzler de sdaM ale a.rda, 
ceadratil fi aal aa*e ptkr - 
Mri ta cete mai i ip. ,Maful- 
ve caroere. • zăHteri, ea F*- 
twpa pe mat amfti lOfartrt 
de-a laaol ariațald part pe 
care ti caoaeilaăe flaetal sa
de pitaresan >aed )ea târne 
rlaat aceăeast de aflaJ m 
învecinează n nrțwl <raaa-

Demersul Londrei
la Salisbury"

farsa gavaraamanfala britanica aa fi cal cvaascat dl. tania- 
t« de a plrlal Rhadeila, ministrul englez pentm problemele 
Conunonwealthnlul, Bowden, a avertizat pa actaalll guvernanți 
al aeeitul teritoriu cl au doar cinci «au șaie alptlatini pentru 
a ajunge la o Înțelegere cu Londra, înainte ca gararaaî brita
nic al aduci problema rhodesfani In dlactrția Organizației Na
țiunilor Unite.

•oraaie pe cor» fTxtarl atea- 
rwl R- P. CMmhb na drapel* 
de pe Malte iBerMteme ale 
lamilL preemie fi • acrie de 
▼Ixlle la dtera aaarl utse —
toate acestea me-ea pumia ■* 
raneaștem cit da rit. la am
ploarea Iar do proporții p«1ia 
•blșnaite. trăoătarile caracie- 
ristiee Șanhaiolai.

Dar ceea ee a eonititalt im-

Note de drum 
din

R P. Chineză

re. bHm 4c tal cm L I-ui nlx- 
nkil. rate fmma nel ina- 
gisM râsfrtire aferită de cele 
13 tt* de prwdnjte. la expoziția 
iad—TuiitJÂ ordeenea^eă.

AieL aHlwri de prod unele 
pe eare le-am canoscut lx fiți 
Weml«i im timpnl vizitării 
vcmei de mi*inl de rectificat 
■?. 1. a fabricii de Ingrășă- 
mtirtf rihtasilce. a rafinăriei șl 
ahor «Hective. am leat con
tact ea • mttltitndiBe de ex
ponate care aleătmiesc • re-

prezent«tIvit „carie de vizi 
pentru prefacerile industr 
nu numai ale Șanhaiuli 
ale țării întregi. Prilej . 
flexii semnificative, dat 
că aproape nu există cU 
care în felul său să nu 
zinte nașterea și dezv .1 *^>a 
unei noi specialități sat ra
muri industriale înainte ine- 

prodis re- 
treaplă pe 
pan rs de 
în a :i so

te* tarile 
de mătase, care reprezi ă in
dustria trecutului, și mi 
unelte cu comandă elec 
că sau presa hidrauli< 
12 OM de tone ce nu a p 
înfățișată decît sub fo« 
machetă, se află cupr 
adevărată epocă istor: 
care poporul chinez f 
cum-o în numai cîțiva 
conducerea partidului 
monist. Un jalon 
marchează anul 
•amenii muncii 
resșît ză fabrice 
■stă din mașinile 
namia țării avea 
acopere în proporție de 
iotă necesitățile în proc 
•țel.

Despre această istorie A 
tă, dar plină de preface ir 
beso grăitor exponatele \ 
zentate în expoziția indrt 
11 a Șanhaiului. Sînt reJ 
de prim rang ale celui uri 
lion de muncitori șt tehnicieni 
din uzinele Șanhaiului, o par
te din ceea ce & realizat po
poral chinez In anii aoclallfl- 
mului.

xistente. Fiecare 
prezintă, astfel, o 
drumul ascendent 
economia chineză 
cialismului. între

i
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nevoi

ADRIAN IONEBCU

TELEGRAMĂ
C-j prfehi! cele! de-> XVII-a 

aniversări a proclamării Re
publicii Populare Chineze, mi- 
mstrai ■ facer.’or externe al 
Republic:: Socialiste România. 
CorneLu Mar eseu, a transmis

ministrului afacerilor externa 
al Republicii Populare Chi
neze, Cen I, felicitări și urări 
de noi succese în activitatea 
sa.

In raportul pe care l-a pre
zentat guvernului, îndată după 
întoarcerea sa la Londra, 
Bowden a exprimat totuși pă
rerea că divergențele anglo- 
rhodesiene «r putea fl solu
ționate.

Surse informate relevă, pe 
de altă parte, că ministrul a 
făcut în timpul convorbirilor 
șale de la Salisbury două pre
cizări importante : în primul 
rînd, restabilirea legalității, a- 
dică renunțarea la proclama
rea unilaterală a Independen
ței Rhodesiei ar constitui con
diția esențială a oricărei re
glementări negociate a proble
mei rhodesiene, iar în al doi
lea rînd. transferul treptat al 
puterii reprezentanților majo
rității populației din Rhode
sia nu comportă, în viziunea 
guvernului britanic, nici o li
mită de timp. Această ultimă 
precizare pare să golească de 
conținut angajamentul pe care 
șl l-a asumat guvernul brita
nic la recenta conferință a 
primilor miniștri si Common- 
wealthulul de a nu acorda in
dependență Rhodesiei, decît 
după ce populația africană va

fl căpătat aceea spre conduce
rea propriei lor țârt

Pe de altă parte, cercurile 
guvernamentale din Londra 
au anunțat joi seara că în de
curs de zece zile urmează ca 
guvernul britanic să facă un 
nou demers pe lingă Ian 
Smith, trimițîndu-i propuneri
le finale menite să pună capăt 
impasului provocat de pro
clamarea Independenței Rho
desiei.

Statistica 
naufragiiior

Intr-un buletin «1 «ocietlțll 
de asigurări britanice „Lloyd's* 
se arată că tn 1965 s-au Înre
gistrat cele mal multe pierderi 
de vase comerciale tn timp de 
pace. In acest an, tn lumea în
treagă au naufragiat, au ars 
sau au lost distruse tn alt mod 
un număr de 273 vase, cu un 
deplasament total de 739 000 
tone, ceea ce reprezint! 0,46 
la sutl din tonajnl mondial. 
In 1964, numărul vaselor pier
dute era de 249, cu un tonaj 
total de 558 000 tone.
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