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De la
cauze,

mai
departe...

DIN EXPERIENȚA COMITETULUI
RAIONAL DETA AL U.T.C

PRIVIND PARTICIPAREA
TINERETULUI LA MUNCĂ

Deta este unul din raioanele Banatului 
cu o agricultură multilateral dezvoltată. 
Griul, porumbul, plantele tehnice sînt „îm
brăcate" cu o altă întreagă gamă de culturi 
specifice terenurilor nisipoase sau în pantă, 
sărăturllor sau pămînturilor înmlăștinite e- 
xistente în această parte a țării. Apoi, și 
zootehnia, legumicultura, pomicultura s-au 
dezvoltat mult Dar, deși condiții există în 
direcția obținerii de recolte mari (forța me
canică a raionului s-a dezvoltat mult, au 
fost asigurate cantități suficiente de se
mințe din soiuri valoroase, de îngrășămin
te chimice etc.), totuși, anii trecuția produc
țiile nu s-au ridicat la nivelul posibili
tăților.

Cum era și firesc, față de această situație 
nici comitetul raional și organizațiile 
U.T.C. n-au rămas indiferente. Prin colec
tivele formate, care s-au deplasat în toate 
organizațiile U.T.C. din cooperativele agri
cole, comitetul raional a întreprins un stu
diu desprinzînd, în bună parte, factorii ce 
influențau înregistrarea unor producții sub 
nivelul gosibilităților și măsura în care or
ganizațiile U.T.C., tinerii pot influența asu
pra lor. S-a constatat astfel că munca nu 
se desfășura peste tot cum trebuie și, ca 
urmare, un număr însemnat de tineri nu 
participau cu regularitate la lucru. La coo
perativa agricolă din Moravița, spre exem
plu, anul trecut, din totalul de 127 de tineri 
au participat la muncă doar jumătate ; la 
Tormac, din 112 uteciști doar ceva mal 
mai mult de jumătate aveau efectuate zile- 
muncă. Și asemenea situații se găseau și 
în alte cooperative agricole : la Giera, Li
vezile, Folia, Sipet, Banloc.

Cunoșteam acum una din principalele 
cauze, dar ce trebuia să facem pentru îm
bunătățirea situației ? Această problemă a 
fost pusă în discuția unei plenare lărgite a 
comitetului raional al U. T. C. Pro
punerile participanților la cuvînt, in
dicațiile primite din partea comite
tului raional de partid ne-au con
dus la concluzia că întreaga noastră ac
tivitate trebuie concentrată într-un singur 
sens : dezvoltarea la tineri a dragostei față 
de muncă, față de cooperativa agricolă. în
treaga muncă politico-educativă a fost o- 
rientată în această direcție. Am început 
cu pregătirea aparatului, a secretarilor or
ganizațiilor U.T.C. La ședințele de instrui
re, la ziua secretarului am insistat pe te-

VASILE RUSU 
prim-secretar al Comitetului 

raional Deta al U.T.C.

(Continuate tn pag. a V-a)

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale

Domnului CEVDET SUNAT 
Președintele Republicii Turcia

CU PLANUL 
PE 10 LUNI 
ÎNDEPLINIT

ORADEA — de la 
corespondentul nos
tru.

Șapte întreprin
deri orldene, printre 
care întreprinderea 
de echipament meta
lic pentru binale, 
„Sinteza", „Transil
vania", Uzina de a- 
lumină jl Uzina „în
frățirea" au realizat 
sarcinile de plan pe 
cele 10 luni ale anu
lui.

PinS in prezent an 
fost date peste pre
vederile planului 
piese auto în valoa
re de .500 000 lei, 
piese pentru material 
rulant 1n valoare de 
300.000 lei, 18 tone 
articole de lâcStușe- 
rie.

La Fabrica de 
lacuri si vopsele 
„Transilvania" pro
ducția globală ■ fost 
realizată în propor
ție de 102,6 la suta, 
iar producția marfă 
tn proporție de 102,5 
la sută. De aseme
nea, la „Sinteza" 
producția globală și 
producția marfă au 
fost depășite In pro
porție de 107,3 la 
sută.

Instantaneu studențesc. Apostol Carmen din anul I grupa 3 103 — Facultatea de 
medicină veterinară — se află la Inceputjr.’e ie fii universitare. A făcui cu
noștință cu amfiteatre.e. cu sala de sem.-mr, cu laboratorul. $i— cu amfiteatrul 
producției: ierma didactică unde-și de^^^oa-d primele zl.e de lucrări practice

Foto : O. PLEC AS
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IERI, PE ȘANTIERUL COMBINATULUI SIDERURGIC-GALAȚI

ȘI-AU ÎNCEPUT ACTIVITATEA ÎNCĂ 300 DE TINERI

Joi în sala cantinei „Nord" 
de la Combinatul siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
Galați și-au dat întîlnire a- 
proape 300 de tineri din toate 
colțurile regiunii. Cu obrajii 
îmbujorați, cej mai mulți la 
vîrsta de aur, 18 ani, acești 
ii peri au, venit pe șantierul i- 
mensului combinat răspunzînd 
chemării din Rezoluția Con
gresului al VIII-lea al U.T.C. 
adresată organizațiilor U.T.C. 
de a recruta și recomanda ti
neri pentru a merge să lucre
ze pe șantierele industriale ale 
patriei.

Aici, pe platoul Fileștilor 
situat între Cătușa și Mălina, 
unde viitoarea inimă incandes
centă a patriei a început să 
prindă contur, am stat de 
vorbă cu mulți tineri din noul 
eșalon sosiți la combinat și 
care au o singură dorință, 
aceea de a deveni construc
tori. Ciuclaru Stan, Done Ma
rian și Surdeanu Ștefan fac 
parte dintr-un grup de 9 tineri 
veniți din comuna Traian, ra
ionul Brăila. între ei sînt și 
doi gemeni : frații Ionel și 
Mihai Ioniță.

— Am împlinit de curînd 
18 ani, ne spun ei. De combi
nat am auzit noi. Am mai ci
tit yi în ziar, l-am văzut yi la 
jurnalele de actualități- Dar nu 
ni l-am închipuit așa de mare. 
E un uriaș.

Intr-adevăr, combinatul gă- 
lățean e un adevărat uriaș. 
Acum, el s-a ridicat în pi- 
cir-are de-a binelea.

— S-a construit mult, dar 
•nai e mult de construit, spu
nea în adunarea prilejuită de 
evenimentul sosirii tinerilor 
pe șantier tovarășul Cornel 
Cazacu. directorul general a! 
întreprinderii de construcții 
ri montaje siderurgice — 
Galați La r; nonei de tablă 

emul din cele mai 
iwșa-tsnte obiect ir e ale com

binatului a început deja să 
producă.

Prin cuvintele directorului 
general al combinatului și 
apoi, prin vizita organizată în 
combinat, tinerii au făcut cu
noștință cu biografia acestui 
imens șantier. Pe aceste 
locuri nu se terminase încă de 
strîns recolta cînd Aftet a 
„mușcat" cu excavatorul lui 
prima cupă de pămînt, le 
spunea tinerilor un veteran 
din combinat. Acum, priviți-I, 
ce minunat e !

Tinerii au admirat intere
santa arhitectură industrială 
din beton ,sticlă și oțel, contu
rurile secțiilor oțelărie, fur
nale și laminor slebing.

*- Noi am venit la combi
nat, spunea cu emoție în glas 
Cozma Constantin, un tînăr 
din raionul Panciu, să ajutăm 
la împlinirea acestor contu
ruri, convinși că de felul cum 
ne vom face datoria la în
vățarea ABC-ului meseriei 
depinde viitoarea noastră ca
lificare de constructori. Vrem 
să arătăm ce 
vedeți.

Un alt tînăr, 
raionul Făurei

— Din raionul 
venit 80 de tineri. Vrem să se

putem. O

Ion Vasile, 
spunea: 

Făurei

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

FAȚETELE
INDIFERENȚEI

să

din

am

audă de faptele noastre acasă. 
Acesta este angajamentul nos
tru.

„Cine știe cîți, în orice caz 
mulți, se vor opri aici la 
Galați, tor deveni locatari ai 
modernului cartier Țiglina, fși 
vor întemeia aici familii. 
Multe din gîndurile -tinerilor 
sosiți în această zi la combi
nat au rămas încă nemărtu
risite, dar cu siguranță își fac 
cu toții planuri de viitor, își 
vor împlini aici dorințe, pe 
care le-au visat poate de mici 
copii", — a spus în cuvintul 
de „Bun venit" tovarășul Va
sile Carolică, prim secretar al 
Comitetului regional Galați al 
U.T.C. După ce a arătat care 
sînt sarcinile de viitor ale ti
nerilor nou veniți pe șantier, 
tovarășul prim secretar le-a 
urat mult succes în activitatea 
lor frumoasa și nobilă.

Așadar, celor 10 000 de ti
neri, care lucrează în prezent 
pe șantierul Combinatului si
derurgic de la Galați, li s-au 
alăturat alte cîteva sute. 
Familia constructorilor combi
natului crește în fiecare zi 
pentru că aici sosesc noi con
tingente de lucrători.

I 
I

înainte de a Intra tn producția 
de serie, produsele Fabricii 
..Postăvaria Română" — Bucu
rești. iau startul din atelierul de 

creație

In numele poporului român, al Consiliului de 
publicii Socialiste România șial meu personal, 
primiți, Excelență, cu ocazia sărbătorii naționale a Repu
blicii Turcia, sincere felicitări și cele mai bune urări pen
tru fericirea și sănăLatea dv. personală, pentru bunăstarea 
poporului turc prieten, pentru dezvoltarea continuă și mul
tilaterală a relațiilor de colaborare și bunăvecinătate dintre 
țările și popoarele noastre.

Stat al Re- 
vă rog să

Solicitudinea oamenilor din 
jurul tău, deși reeditată de 
mii de ori, iți aduce aceeași 
mulțumire și bucurie. Atitu
dinea serviabilă, dezinteresată 
a devenit o obișnuință 
diană. Te afli Intr-un 
nou si unul dintre 
oprit la întîmplare, 
că îți explică exact 
să mergi, dar te și
cîțiva metri. Alteori, încărca* 
cu bagaje, ești ajutat să urci 
sau să cobori din tren. Tra
versezi, de multe ori, strada 
grăbit și îți simți brațul prins: 
„Mașina". îti spune
privindu-te dojenitor și 
tuși cu dragoste...

coti- 
oraș 

trecători, 
nu numai 
pe unde 

conduce

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialisle România

cineva 
to-

Se pot enumera a ti tea 
exemple care Indică, la marea 
majoritate a oamenilor, pre
zenta unui înalt grad de so
ciabilitate, de grijă pentru 
timpul, pentru nevoile pentru 
nervii oamenilor din jur. E o 
trăsătură etică prețicisâ, pro
prie membrilor societății 
noastre.

în acest context general și 
armonios te impresionează 
neplăcut notele discordante. 
Unit intenționat sau nu, fac 
altora — ca să întrebuințăm 
o expresie sugestivă — zile 
fripte.

Tntr-una din secțiile Uzinei 
„Industria sîrmei" din Cîmpîa

Târzii, ’ntr-un schimb, cei 
mae mulți dintre muncitori 
sin! tineri. Majorității lor le e 
caracteristică disciplina- Unul 
dintre ei însă făcea excepție. 
Nu numai că intirzia de la 
lucru sau chiar lipsea, dar mai 
făcea și scandal nu-și res
pecta tovarășii de muncă Sfa
turile. observațile colegilor H 
lăsau indiferent Era totuși 
in joc renumele unui colectiv 
de muncă, renume cîștigat nu 
numai prin rezultatele în pro
ducție. dar și prin posibilită
țile de a Influența conduita 
membrilor săi. Uniî «puneau 
despre I. că trebuie lăsat ’n 
pace pentru că o să-și revină.

& ■

TUDOREL OANCEA

dezaprobau

* * *

— £ greu năvodul. Va fi 
rod bogat

0 familie

ceferiști
Cînd Pândei a împlinit 

14 ani, părinții s-au sfătuit 
asupra viitorului lui.

— Ceferist să fie. 
sînt
UI

& 
mat 
slonală cu acest profil.

— Dar pe ion ce să-l fa
cem ? — « întrebat mama, 
cu cîțiva ani mai tîrziu,

cum
și eu — a hotărit ta-

băiatul a fost îndru- 
către o școală profe-

deșt firește. li 
comportarea.

—O fetiță, abia 
IV-a, invidia o 
învăța tot așa de 
Era înt.vd. 
ti"» la lecții, 
UețmaMl ca

In clasa a 
colegă care 
bine ca ea. 

■*una bine pregă- 
temele le făcea 
și colega ei de 

ar*r». de* altfeî. Totuși ea e 
r-z-.. că i se cuvin toaîe
cu.'.nte’c de laudă, atențiile. 
Ișî bârfește colega și folosește 
or.ee nrftej să o compromită. 
Intr-o zi au venit la școală 

ntimolător) cu fulare iden
tice. Tntr-una din pauze, din 
greșeală. |ă-au schimbat fula
rele.

— Ești o hoață, fi strigă 
colegei complet nevinovată. 
Chiar azi o să-mi cumpere 
mămica alt fular!

Mămica își sfătuiește 
să iasă premianta, cu 
chip_ Dar aceasta n-ar 
mic : — Si n-al spus învăță-

Incepînd 
de astăzi,

însemnări

IN FIECARE
SIMBATA

lUIRSIIIin
SHLARA

ROMAN ȘTIINȚIFICO- 
FANTASTIC

fetlța 
orice 

fi ni-

IO AN RL’SU 
corespondentul 

.„Sc'nteii tineretului9 
pentru regiunea Cluj

(Continuare In pag. a V a}
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CAPITOLUL I

cînd cel de al doilea copil 
urma să-și îmbrățișeze vii
toarea meserie.

— Tot ceferist, a răs
puns tatăl. Cunosc de două
zeci de ani această mese
rie și nu e rea.

— pe Ștefan ?
— La fel. La C.F.R. 

loc și pentru el.
Cînd a venit rindul 

Petru, al lui Stelică, 
dorică. Gheorghe șî Cornel, 
cei doi părinți s-au înțeles 
doar din privire1 ceferiști 
sd fie și ei.

<Si astfel cei 8 copii ai fa
miliei ceferistului Miron și 
Opreana Breteanu din Sub- 
cetate, raionul Hațeg, au 
urmat dramul tatălui lor. 
Fiecare a învățat într-o 
școală profesională pe 
cheltuiala statului, meseria 
De care și-a dorit-o el și 
părinții lui.

este

lui 
Tu-

LAL ROMULUS

/Continuaie In paq a V fi)
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MICRO FOILETOANE f

Din însemnările

fiului meu...

La cîteva ceasuri după reîntoarcere» 
din vacantă, Coatle, Hui meu, îmi apun» 1

— Tăticule, te rog frntnoa, al le duci 
pini la Uzina „Grivita Roșie' |i ■«-! rofl* 
pe un nenea d» acolo il-ti dea vreo trei 
țevi câm cit mina ta de groaae ți de lungi. 
Eu em aranjat cu Radu, eu Nelu ai eu 
Virgil să tăcem gropile.

Ce gropi 1 I Iar v-a trecut vreo dră
covenia prin cap 1 I

— Ziu, tăticule, e o treabă serioasă. Aro 
vorbit |l cu un nenea care • pe I» 
lucrlrile astea de pava] de pe „I Mei' «1 
ne dea citeva gâletnfe de beton... înar
mat. Vrem ai punem tevlla In beton Ia

capătul aleii, să nn mal vină totf n ffia- 
linile al cu motocicletele p« unde ne |n- 
tăm nnl. Nici nu au voie sl mal șl fug 
allt de reped a că abia avem timp al ne 
dăm Ia o parte. Pe Nelnțu era să-I calce 
una, de a-a îngălbenit maml-sa ca zidul 
blocului.Bineînțeles cM n-am putut «M-l fac rost 
de teavă old a doua, nici a treia zL Am 
discutat, în schimb cu deputatul, 
ml-a promis el se va ocupa de 
asta, pentru că copiii au dreptate, 
„comunicat' 1-, —- 
pare, nu Înainta 
rele :

care 
treaba 

_ r____ ____ l-am 
lui CoMin S< al Hi-a lăsat Îb 

de a-ml Inmlna anaătoa-

Expozițiile de pictură și 
sculptură din ultima vreme au 
adus, alături de împlinirile u- 
nor personalități artistice con
sacrate. prospețimea debuturi
lor, a exprimărilor inedite și 
fruste ce bat la poarta certitu
dinilor mai grăbit sau mai În
delung răbdător. Există la 
ei, cu excepții nesemnifica
tive, dorința evidentă de a a- 
borda o artă de ideație majo
ră, de a releva valorile spiri
tuale și sensurile poetice ale 
actualității, de a reface fn a- 
celgsi. timp acele punți care-i 
unese eu înaintașii, de a se în
scrie In tradiție. Din dorința prea 
imperioasă uneori, de a fi mo
dern, calitățile pastei, ale .ma
teriei" copleșesc ideea senti
mentul lucrării, neacordlnd 
prin aceasta nimic în plus vi
ziunii generale, pe 
chiar lniuneclnd-o, 
involuntar In plan

căldura fi sponla- 
E poate fn acest a- 
iehnică. de ,.a arăta 
poate ști" In materie

alocuri 
siluind-o 

secundar.

opozifie cu sentimentul ușor 
semăndforisi al patriarhalității, 
al rusticului primitiv. A scru
ta chipul omului contemporan, 
a-1 releva intensitatea irămîn- 
tărilor. bogăția și frumusețea 
năzuințelor Îmi apare, de ase
menea, ca o coordonată a noului 
și contemporaneității. O bund 
trsdilie a portretului In artele, 
noastre plastice (Luchian, To- 
nitxa Paliady. Baba ș.a.) na 
dovedesc elocvent cd acesf gen

llsiă cunoscută deja publicului 
din expozițiile colective, ia 
care a participat tn cei opt ani 
care s-au scurs de la absolvi
rea institutului. Au fost în a- 
ceastă expoziție inegalități, so
luții pe care artista nu le-a pu
tut depăși inevitabil și poate 
tn unele lucrări chiar Insolu
bilități. Formula compozițio
nală din pînza „Cor din Ma
ramureș" (mai multe personaje 
alipită simetric, hieratice, ce

CRONICĂ PLASTICĂ
gravitate al omului tn fața vieții. 
Peisajele Gabrielei Pătulea-Dră- 
guț („Arături de toamnă". „Sub 
dealul Cricăului", „înnoptare" 
ș.a.) printr-o desfășurare 
plă de tapiserie populară, 
că intensitățile telurice, 
minalive ale pămfnlului.

am- 
evo-

I

LIMITELE $1 POSIBILITĂIILE

Am «juna să nu-1 
mai înțeleg clteodată pe 
oamenii mari. Unii, cică 
au descoperit matemati
ca „distractivă". Eu, 
cînd am fost cu tăticul 
la fabrica de „Franj
uri am descoperit că se 
mai folosește un fel de 
matematică de-ți vine 
să plîngi, nu altceva. Am 
întîlnit acolo în fabrică 
un om care, cu un cio
can greu, turtea niște 
bidoane din tablă galva- 
nizată — pentru vopsea 
— noi-nouțe.

— De ce le stîlcești 
așa, măi omule? l-a în
trebat tata.

— Păi, dacă de-ala 
«înt plătit...

Auzi, să fie plătit spe
cial un... Sfarmă-tablă I 
Mai pe urmă, un tova
răș — Sabin Anițescu, 
de la C.T.C. recepție — 
i-a explicat lui tăticu : 
„Bidoanele vin cu email 
alb de la „Azur“-Timi
șoara. înainte, după în
trebuințare, le curățăm 
cu diluant într-o insta
lație special construită 
și le trimiteam înapoi

I

TRAGEDIA
BIDflANELOR
la încărcat în felul a- 
cesta mașina care tran
sportă emailul era în 
permanență încărcată, 
iar unele bidoane pe 
care mi-am pus parafa 
au făcut drumul Sadu 
— Timișoara și de 20 de 
ori. De la 1 ianuarie. Fa
brica ..Azur" nu ne mai 
admite EJb nici un mo
tiv bM^ane. pțmtru ri 
există o decizie care In
terzice ac*Kt 
urma unei 
nisterului 
Chimice*.

Așa i-a
tlcu. Si arum vine che®- 
tia cu matematica. Un 
bidon nou, care costă 
vreo 27 de lei, parcurge

lucru în 
cereri a Ml-

Lnduatriei

fpui lui tâ-

un singur drum, dupC 
care e făcut harces- 
parcea și trimis la to
pit. Cit ia uzina pe el ? 
Faceți și dumneavoastră 
socoteala : are 2.200 kilo
grame și castă 1,50 lei 
kilogramul. Rezultat: U- 
zina pierde cam 23 
lei la flecare bidon, 
consumă 45—50 de 
doane pe zi. Și, cum 
ti cu mi-a «pus că, 
tr-un an ae lucrează 
zile, am făcut iar o 
mulțire : 305 X 50 «1, ce 
mi-a dat. am înmulțit 
cu 23. Produsul acestor 
înmulțiri este 350 750 de 
lei Mai mult decît ar 
costa 140 de frigidere ’ 
Dar vagoanele, dar in
stalația care «tă degea
ba, dar mizeria din 
curtea uzinei — unde bi
doanele așteaptă 8Ă se 
facă „«tocul" pentru un 
vagon — pe-astea nu le 
mai locoteec pentru că 
nu știu cum. Și asta 
numai la Sadu, că pe 
lista care l-a foat dată 

tâtiru erau o sume
denie de vopsele buelu-

de 
Se 
bi
ți- 
în- 
305 
în-

topirviu-i 
neitatea. 
buz de 
tot ce se 
de meșteșug și impulsul nemdr- 
turist, dar luvenii !n fond, de 
a depăși grdM. zona căutări
lor. experiențelor, ți a atinge 
maturitatea. Alteori „motivul" 
plastic ti rettn mal tndehina 
în limita decorativului. Lh re^c 
asimilat ți livresc conceput tn 
lucrări, semnul folcloric" 
(pasăre, floare, copac ori orna
ment geometric) oprește oe u- 
mil asemenea unul strat ir.oer- 
me abil la exchisiîatea ai mo
ntei etilorii ți rflm-diii. Cu o 
justilicată noMakjie cor.sem^z 
și apariția din ce fn rt noa* 
rară a peisajului citadin «ou
portretului în creația ti
neri. Ritmul vertiginos ai 
transîormărilor de eaedr. eca- 
din ți stenic prin exce’entd. 
desemnează ru oregnn u’d o 
trăsătură ma»ord a cor-’enena- 
nneitdfti definibi ă ți oru

DECORATIVULUI *)
de arid ia fel de profund ți stn- 
tetic ca opfeare altul, nu e pe
rimat și verust. n-a capitulai ți 
m capitulează în fața fotogra
fiei.

Aceste cor<uderații nu Impli
ed o fudecatd de valoare In an
samblu. Din două motive. In 
P‘:mur rlnd pentru cd oricîl ar 
fi de redusă cantitativ sau uni- 
dimens onaid cablată’, creația 
u- i jind.* e mult mai eompie- 
xd frnăcar ea enunțare, ca tn- 
tenth mrj «ensu/i abia înirezd- 

1 ‘e le den oHare) șt deci ne- 
den- b d numai prin aspectele 
cec zc:e și In ai doilea tind 
oen"j cd a*t calitatea deve- 
rt-’ i co-n .mje.

A *>:e considerații au prins 
t-agmentar. de ia ex- 

ys-z ■ • - expoziție tar uneori 
c afirmării 'or fn
de^.'_ • a*owb'e O asffe’ de 
e* ~ -e o co.nstRufe și recenta 
exp^zrv pe renală de pictură 
e Gcc ee Pd*u!ea-Drăguț, ar-

nu aduc nimfe din vibrația etn- 
leculul populai colectiv) poa
te cd nu satisface, iar portre
tele de țărănci mai comportă 
ceva dlntr-o eboșă spirituală 
cerînd împliniri. aprofundări. 
Sensul valoric al expoziției fn 
ansamblu, rezidă Insă In ca
pacitatea de a recrea, pornind 
de la suportul realității o- 
bieetive. un univers pictu
ral uman. cald, asemănător 
prin firescul lui. existenței. 
Portretele de „Pădureancă". 
„Ojancd*. „Țărancă din Cuhea" 
sau .Artistă amatoare", dincolo 
de vagul lor statism. traduc în
cercarea artistei do a depăși 
decorativul și pitorescul, de a 
clștiga acel tridimensional su- 
fletese al modulul pictat, de 
a-l pdfrunde existența, de a-i 
exprima «i de a-și exprima în 
intenții monumentale acel sen
timent de nobilă și conținută

zistd fn e/e ea și tn portrete 
același dramatism grav și reți
nui același dialog perpetuu eu 
sine și mediul Înconjurător, a- 
ceeași viziune neidealtzantd a 
omului care le respiră aromele 
zi cu zi. anotimp de anotimp. 
Intră In ele ceva din plăcerea 
rustică a țăranului de a „as
culta peisajele", de a convorbi 
cu tăcerile. Demn de remarcat 
e faptul că toată bogăția flu
xului Interior al lumii sale pic
turale e realizată cu o mare e- 
conomie da mijloace fclțiva 
copaci sau case, arături, cîteva 
femei cu greble și furcile pe u- 
mdr), Investite Insă cu capaci
tăți deosebite de sugestie. Fie
care element trăiește tn zonele 
veridicului, independența ma
terială a artei. Portretele, pei
sajele, Împrumută acea densi
tate a covorului tdrănesc sau a 
frescei In timp ce florile (o te- 
vărsare de inefabile șl modeste

arome cfmpenești i „Flori de 
cfmp", „Flori și ciulini". „Flori 
de toamnă*. „Flori de levdn- 
țică" ș.a.) sau oalele din natura 
statică („Ceramică neagră") cu
nosc metamorfoza smalțului, a 
stilizării pe care o îmbracă 
grădina și etmpul înflorit din 
natură în trecerea lor incan
descentă. în lumea strălucitor 
minerală a materiei neînsufle
țite. Culoarea densd și satura
tă extrasa parcă din plante și 
sucuri naturale (siene. brunurl. 
negru etc) orchestrată în armo
nii simple, severe șl dispusa 
constructiv. volumetric, ser
vește expresiv desenul, senti
mentul dominant al pînzei. Re- 
strîngerea deliberată a paletei, 
ca și a desenului numai ia 
ceea ce devine esențial fn co
municarea plastică vddeșfe o 
luciditate creatoare, remarca
bilă pentru un ttnăr artist. 
Balanța permanentă dintre Im
pulsul spontan și cenzura cere
brală a decantării lui dă un 
farmec aparte acestei picturi, 
definindu-f poate una din tră
săturile caracteristice. Sinceri
tatea, pasiunea eu care con
cepe arta, investigarea în pro
funzime a realităților de care 
se simte intim ți indisolubil 
legată, dșttgul artistic dobfn- 
dtt fără grabă și stridență, gtn- 
dit. face sa înregistrăm debu
tul Gabrielei Păiulea-Drăgut. 
alături de acelea tăgăduitoare 
unor realizări superioare.

CORNET. RADU 
CONSTANTINESCU

•) Expoziția de pictură Ga
brieli Păhilea-Drăgut.

Trebuia ifi plecăm la 
București. De la Craio
va, eu și bunica. Trenul 
pleca la ora 0,22. Noi am 
pornit spre gară fără 
grijă, dar pînă la urmă 
era să și pierdem trenul, 
pentru că de pe Calea 
București, unde stă 
unchiul, și pînă la piața 
centrală am mers pe jos, 
fiindcă nu mal venea 
nici un autobuz. Am a- 
juns totuși la timp. In 
tren, însă, lume cum 
nici prin glnd nu ne-ar 
fi trecut. La clasa I, 
plin. Ba nu, un compar
timent era gol, dar în
cuiat și pe geam era li
pit un bilețel ștampilat 
cu ștampila statici. Pe 
bilet scria : „Comparti
ment rezervat pentru 
partida 1004 din 14 sep
tembrie 1966". Și semna 
cineva.

Auzeam și eu pe oa
menii de pe culoar vor
bind între ei : „De ce îl 
Închiseră?" — întrebau 
unii. „Păi nu văzuși că 
fu rezervat pentru „par
tidă" ? Probabil că tran
sportă niscaiva docu
mente secrete. E treaba 
lor“ — răspundeau alții.

Eu picam de somn. 
Lîngă mine era o fe
meie mai în virată care 
fusese operată la rinichi 
și abia stătea în picioa
re. Un ofițer tînăr, înalt 
și bun — mamaia mi-a

PARTIDA...

NEA

«pus că era maior de ■- 
viație — ne-a asigunt 
că va interveni pe lingă 
conductor să n« ia și pe 
noi în compartimentul 
rezervat că, zicea el, pe 
lingă doi saci mari, cu 
scrisori oficiale, pot sta 
și trei persoane mai 
mici.

Cu cîteva minute îna
inte să plece trenul, a 
venit un ceferist care a 
deschis compartimentul. 
A dat să intre apoi un 
bărbat elegant pe cam 
strigăte de bucurie l-au 
tintuit în ușă.

— Hal, vere, unde stl- 
tuși atît ? Tocmai zisei 
Iui cumnatu’ ci ne pu
seși să venim mai tîr- 
ziu. fiindcă opriși mata
le cupeu spec! at fi ■- 
cum nu mai vil

I

INTERSECȚIE

STELARĂ
• •

*
• * * . »

— VERSIUNE PRESCURTATĂ —
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1b

cum.

Noi construcții 
în eartferul Țh 

glina. Galati

Expoziția
Ghaorgh* Iliescu — CăllnaiH

P/egdtiri pentru vritoare/e «uceese

se 
că 
In

se

1nlr*'a doua sdptămfnd de vacanță, Toader urcă in munte 
cu tuică-su lâ Cioplit de trepte, fiindcă cefe bălrînești 
covățiseră de alîffa pași. Bdtrinul era pietrar, șl zicea 
i ar fi rușine sâ toarne trepte din ciment, chiar dacă era 
plin an 1993,

Văgăuna în care coborfserd era pustie de verdeață,
vedea un singur stol de ciuperci Înalte și otrăvite. Toader 
apucă ranga $i urmări cu privirea un tavan de bazalt, care 
se- înfunda înăuntrul unei grote și se sprijinea acolo in 
fund pe un morman de qrohotiș. Nu era exclus sd-i cadă 
ceva In cap dacă se' apuca sd zgîlțîie cu ranga in perete 
rlcti deci stinca de pe jos și dezveli treptat o lespede, și 
încă una, închipuind parcă un tel de scară... Înfipse chiar 
vfrful răngii între lespezi și apăsă icnind. Lespedea de 
deasupra se săltă și buini >a loc.

— Tată, am găsit trepte gata făcute! strigă el nesigur.
— Ce trepte ?... Aia ? Acolo-i patul slincii, băiete.
— Patul slincii... I Eu ridic „paiul" ăsta cu ranga I
— Ia ridică! glumi bătrlnul.
Toader nu zîmbi. Mai apăsă o dată In rangă și bdtrinul 

se lăsă cu o exclamație In genunchi, vlrl pe neașteptate 
mina Înăuntru și trase ca ars un obiect diform, care i se

sfărlmă Intre degete. Căzură pojghițe de hit și un sul 
cenușiu de piele crăpată, «au ceva ea pielea. Băiatul se 
șîerse cu mîinile de pantaloni ți se chinei lingă tul, fără 
sd-1 atingă.

— Îîîra, scrie pa chlnatație — tite dezamăgit Mtrînul.
— Slavonește, nu chinezețte, tată 1 Apucă-i ușurel de 

capete, dar ineeeet... Be&fă— Ajunge. Bravo/
Toader scoase o batitid |1 te legă zdravăn peste gură și 

peste nas, ca chirurgii la operație, și începu să silabisească 
înăbușit:

„Io, robu lu Dumnedzeu, sterețu schitului Isvoriu aflatu 
pre patul de moarte las știre către toată tagma călugă
rească ce va să hirl

Spartu-s-a cerlurile pre la miez de noapte cu mare urlet 
șl cu necoprinsă spaimă, de s-au cutremurat toată hirea 
creștinească și toate dobitoacele pămlntului s-au răpezit 
în vizuniile lor. S-au fostu sâranu Iui Dumnedzeu Atotputer
nica ca cumu ar hi o faclă mare și albă ce s-au pogorîtu 
din ceriu pentru aducărea aminte a paratelor și neputinței 
noastre.

Și unde nu s-au prăvălit facla lui Dumnedzeu preste 
munți, a orbire pre oameni că s-au Invălvotat ceale păduri 
și răcnet și burzuluire și pocăință ca atunce nice c-au fostu 
clndva, ce numai la giudetul de Apoi va să hie.

Și să știe neamul cel șlujitoriu de Dumnedzeu că cu 
mare silă s-au prăvălit sfânta faclă lingă schit, de-au arsu 
șeapte dzile și șeapte nopți loculu aimpregiur, că nu cuteza 
a se apropiare rumânii, așa hierbințeală au fost.

Si răcindu-se sfăntul sărr.n al mîniei lu Dumnedzeu, cu 
mare cinste și smerenie au fostu luat și purtat In mijlocul 
schitului Isvoriu, spre divada milosteniei și iertăciunii 
cerești.

Si se vede că n-au fost vrednici cela ce l-au văstu și 
atinsu, că i-a chemat Domnul la EL Și solul nostru la scaun 
și la mitropolie au fostu murit pe drum, și rumânii veniti
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i
I unite tai

J bcaahii
Groza*

ITem« „Pe un
tarului Nicoli 
cu*. Racunoei

Aalatlm la un con
cura „Cine știe, răs
pundă*, organizat în 
unitatea da pionieri a 

i ,J)r. Petru 
u.«.. din Capitală. 
“ ,Pa nrmele spă- 

laa Miles- 
cu*. Recunoaștem In 

I juriul concursului |i 
pa scriitorul Dumitru 
Alinai, autorul roma
nului istoric „Nicolae 
Mlleacu. «pătarul*. ro
man care a circulat 
,din mină in mină* 

■pune, printre 
1 unității In 

lunile care au precedat 
*, făcînd par-

I de manua
lele de litorie, din bi- 

tndicată.
I nu s-au 

limitat numai la a citi 
cărțile recomandate, 
ci plini da fantezie au 
pregătit In fiecare de
tașament cite o „sur
priză*. Ideea de a lu
cra o hartă care să re
facă 
curse 
moldovean, 
străbătut, In 
peste trai 
continentul 
descriindu-1 
tr-o lucrare 
originalitate 
mare 
mentară, a fost a unui 
băiat dintr-a VI-a A. 
„Istoricul' — cum îl 
numesc în glumă cole
gii, cunoscîndu-i pa
siunea pentru cunoaș
terea faptelor de vite
jie ale străbunilor — 
și-a găsit ș* ..specia
liști' cartografi, a ](i 
băieți din clasă, talen- 
tați la desen. Pionierii 
dintr-a VIT-a C au a- 
vut «I ei o contribuție

I
(cum ■■ 

pionierii

| concursul,
I te alituri 
• lele de 1«t__

Ihliografia 
Dar pionierii 
limitat numai

itinerariile par- 
cărturarul 
care a 
urmă cu 
veacuri, 
asiatic, 

•po» 
phnă 
și de

de

în
de 

o 
valoare docu-

aparta la praglfirca 
concursului i au Invi
tat „pa da roit' texte 
din Lacrirlla «pitaru
lui (caca ca n-a foat 
tocmai njor) gi acum, 
rlipunzlnd la tntrebâ- 
rila din concura, II ci
tează cu voca sigură. 
Iar colegii dintr-i 
VIL-a B au reprodus 
la «cară mara portre
tul «pitarului MHascu 
cara parcă, de paata 
veacuri, revede astăzi 
ținuturile 
ia aminte 
înfățișare 
pionieri.

Disputa 
strînsă i 
vin cu amănunte Inte
resante, se exprimă
frumos, curgător ți
dacă cfștigl cei d!ntr-a 
Vil-a A, cu o diferen
ță mică de puncte, nu 
înseamnă că ceilalți 
n-au dovedit o hună 
pregătire.

La citeva aăptSmînl, 
o nouă invitație ne În
deamnă să pătrundem 
iar In 
tlvitâți 
Și-i retntllnim pe 
vechii noștri cunos- 
cuți — pionierii. De 
data aceasta funda
lul «cercai este do
minat de o Imensă 
hartă a României, lu
minată feeric cu ba ca
late multicolora. Iar 
după cîteva clipa, fn- 
treaqa sceni eite 
Inundată de băieți și 
fete îmbrăcați In fru
moase costume națio
nale, reprezentfnd toa
te regiunile țării. în
cepe montajul muzical 
literar „Ce-ți doresc 
eu ție, dulce Romă 
e'e* Var«urila te

străbătută și 
la noua lor 
deșertai de

•ate foarte 
concurențil

iala da fes- 
a liceului. 

retnt!lnim 
nojtri i 

- pionierii, 
aceasta 

■censi
de

neaeiana, vibrlnd da 
calda dragoste de tară, 
au înaripat fantezia 
pionierilor. augerin- 
da-la metafora noi In 
fafa peiaafcta! contem
poran al României. 
Clntlnd viața prezentă 
a patrlai noastre, co
piii dau glas visurilor 
lor de viitor pa care 
la descifrcazl fn mi
nunatele perspective 
ale României socialis
ta. conturata cu înțe
lepciune de partid. E- 
motla InterpretHor sa 
transmite în sală ți as
cultam tn final un cor 
puternic, în care, pes
te 400 de voci tinere 
închină un Imn do 
slavă partidului...

Ne-am permis o mi
că devansare în timp. 
Invitația de a nartici- 
pa la manifestările a- 
mintite am primit-o cu 
adevărat i ele însă 
slnt abia fn pregătire, 
fiind înăcrise în pla
nul de 
unității 
verigi
de acțiuni 
se de elevi fi organi
zate de ei cu iprjfinul 
comandanților de de
tașamente si al profe
sorilor da specialitate, 
conferlndu-le astfel o- 
riginalitafe >1 pros- 
p-timn Alături de 
cele amintite, pionierii 
vor participa la ex
cursii, drumeții «i vi
zite la locuri letorice, 
case memoriale si mu
zee. se vor întfîni 
activiști de partid 
de stai, cu oameni 
Știință si artă.

activități al 
de pionieri, 

dintr-un lanț 
propu-

CU
31 

de

MARIFTA 
VIDRASCU
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■ se Închinare «1 *4 vadzl cea minune au murit și ei de 
păcătoil ce erau.

Nice eu. păcitoau de mine, n-am Fostu găsit curat la 
cuget, el ni chiamă «i pre mine Prea Înaltul la giudet. 
Doamne, facl-se voia Ta. amin*.

Bdtrinul mormăi impresionat :
— Ce j/lnfd de frică a tras, sâraeu’ 1 Asla-i tot ?
— Da j Înțelegi lată ? Schitu-i aici. In grotă, după gro

hotiș. $f Înăuntru, ce știu ou, trebuie sd tie vreun meteorit 
ceva, dacă a omorlt el atlta fume și-a ars pădurile I

— Hlne-bine, dar cum a ajuns schitul sub munte ?
— Oii fost săpat chiar tn munte ! De unde vrei să știu ? 

Sau poate a căzut stinca peste el și l-a lngropat.
— Tine tlinăcopu! 1 11 trimise, Încă impresionat, bdtrinul.
După mai mu/te ceasuri de trudă aprinsă, Toader sparse 

o gaură în creasta grohotișului șl primi in țață un val de 
aer rece, umed și rfnced — de cavou. Era beznă mare 
dincolo. Mirosea trist a mormlnt. Urcă ptnd la spărtură cu 
bricheta lui taică-su In mină, și vlrl temător capul. Aprinse. 
Zvlcni Înapoi văzlnd cîțiva șerpi, dar se tușind, — avea 
doar 14 ani. și recunoscu niște stalactite prelungi care 
semănau cu șerpii. Ba mai mult, descoperi chiar și din ce 
cauză lipsesc stalagmitele : șuvoaiele de apd cărau cu ele 
depunerile de calcar. Mii de lumini sclipeau Împrejur, și 
drept la mijloc distinse un obiect lunguieț, prea scurt ca să 
fie cadavru... Toi lntinzfndu-se să vadă mai bine. Toader 
iși pierdu echilibru) de pe muchia gâuHI și se rostogoli 
urlfnd pe panta interioară. Căzu amestecat cu pietre și 
rămase lat, Îngrozit fără suflare. 
Ureche răcnetul de spaimă al lui 
nu se intimpla nimic catastrofal, 
zise răgușit :

— Nu mai țipa... Sini bine.
— Trăiești? Ai pățit ceva? gifff taicâ-su de dincolo. 
Toader Isl șterse obrazul de apă și se ridică, Intinzfnd
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După pufin li ajunse ia 
talcă-su de afară, și cum 
își luă inima-n dinți și

bricheta... Țtșmră scintel, iar sclnlei. apoi un bob de lumina 
Păși prudent peste mfzga umeda către mijloc, rotind um 
hrele $1 sclipirile după el. tncăneiea nu era mare, putea 
zări perfect porțile pietrificate ale altarului. Insă era atu 
de inaltâ. Incit lumina brichetei nu reușea dec ft sd tulbure 
puțin Întunericul din tavan. Apleclndu-și privirea Țoalei 
iscodi îndelung obiectul fusiform din mijlocul schitului 
care trebuia să fi lost neapărat aerolitul acela curios. 
Meteorit, alta n-avea ce să lie. „tacle" de alt lei nu veneau 
de la Dumnezeu. Dai ce formă strașnică I

Ajunse lingă el și-l măsură din 
ceva. Capătul era lurtit — căzuse 
o mulțime de proeminențe pe el. 
Formidabilă descoperire 1 Toader 
sandaua și increment holbai, căci 
un butoi gol de tablă.

— Hei. ce lol Iaci acolo? strigă bălrlnul
— Tată, am găsii... un burlan. Ascultă 1
Toader mai izbi o dată cu vtrful sandalei, isclnd iarăși 

zgomotul acela lanlastic Cum dracii venise din cer burlanul 
ăsta idiot, el nu putea să înțeleagă... Se simți tare scirbit. 
tare dezamăgit. $i lotuși, burlan... suna cam anapoda in 
schit. Burlan să fi fosl oare? Apropie bricheta infierbintală 
de marafeturile din coadă și Încercă să distingă despre ce 
era vorba O țeavă Mă mq. o țeavă Altă țeava/., 
ia stai puțin. Urme de 
ăsta-i ajutai sadea de

— Tată 1 o rachetă 1
— Rachetă ? se nuzi 

băiete 1 O fi din alea 
vremea tinereților mele,.. Nu pune mina.

Dar Toader și trecuse la fapte. încet cl nd 
degetele prin crăpăturile carcasei.

N1COLAE

ochi. Vreun metru și 
dnai din cei — și a\ eo 
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La discuția noastră 
despre problemele in
tegrării in stilul de 
muncă și de viată uni
versitară participă: Ele
na Petric, Lori Badea 
și Tiberiu Pîslaru (din 
anull) Lucian Bădescu, 
Viorel Gălățeanu, Lu
cian Boia (din anul al 
V-lea), studenti la Uni
versitatea București.

în universul „Almei 
Mater" zilele au tot mai 
mult înfățișarea bine
cunoscută — cursuri, 
seminar, bibliotecă. 
Trăind încă intens bu
curia reușitei la con
cursul de admitere, 
mîndri de aceasta, cei 
din anul I pășesc plini 
de elan pe drumul care 

S duce către împlinirea 
unei năzuințe mai 
vechi, persistente — în
sușirea profesiunii în
drăgite. La începutul 
drumului, ei se întrea
bă ce va să fie studen
ția... Aproape de finele 
anilor de facultate, în 
fața ultimului act al 
studenției — examenul 
de stat, cei din anul 
al V-lea știu cum a 
fost...

Cum putem 
„dilata44 
orele?

— Eu sînt și acum 
nedumerit cum să-mi 
împart timpul — măr
turisea Tiberiu Pîslaru, 
student la Facultatea 
de geologie-geografie. 
Nu reușesc să fac ni
mic în plus, pe lingă 
pregătirea seminariilor 
și participarea la 
cursuri. Mi se pare ne
normal. Ce fac atunci 
cei din anii IV și V, 
care au mai multe 
ere de cursuri, mai 
multă bibliografie de 
citit ?

— Cu această nedu
merire am început și 
eu facultatea, i-a răs
puns Lucian Bădescu, 
de la matematică-me- 
canică. Știi cum am 
rezolvat așa - numita 
„criză de timp" ? Prin 
organizarea judicioasă 
a propriei mele munci. 
Pe de o parte, sub as
pectul împărțirii rigu
roase a orelor în func
ție de o activitate sau 
alta — fie profesională, 
fie cultural-distractivă, 
pe de altă parte, for- 
mîndu-mi deprinderi 
de ritmicitate și conti
nuitate a studiului. Din 
păcate, timpul nu se 
dilată, dar poate fi fo
losit rațional, creîndu- 
se astfel disponibilități.

— Poate că tu și co
legii așteptați „rețete", 
intervine Viorel Gălă- 
țeanu, student la Fa
cultatea de fizică. Ei 
bine, vă dezamăgesc. 
N-am să vă spun cum 
îmi planific timpul. 
Consider că nu v-ar 
folosi. Aceasta e o pro
blemă a fiecăruia, pe 
care fiecare o rezolvă 
în funcție de solicită
rile specifice la care 
trebuie să facă față 
pentru pregătirea pro
fesională și preocupă
rile, preferințele per
sonale în legătură cu 
organizarea timpului 
liber. Important este 
să fii convins că numai 
planificîndu-ți cu a- 
tenție munca, cunos- 
cînd și respectînd nor
mele de igiena a efor
tului intelectual, în- 
tr-un cuvînt, formîn- 
du-ți un stil de muncă 
personal iți asiguri bu-

getul de timp necesar 
pentru satisfacerea cit 
mai completă a cerin
țelor formației tale 
profesionale și intelec
tuale. Soluția cea mai 
optimă de planificare 
o găsește fiecare sin
gur.

— Eu, să fiu sincer, 
revine Lucian Bădescu 
— nu am un program 
zilnic. Am încercat să 
realizez așa ceva, dar 
a fost imposibil. Cel 
mai util este progra
mul săptăminal de ac
tivitate. Prevăd un a- 
numit volum de biblio
grafie pentru studiu, un 
număr de probleme 
și exerciții de rezolvat, 
îmi rezerv’ timp pentru 
un film, un spectacol 
de teatru sau un con
cert, din cind în cind 
și pentru excursii (Iu
besc mult turismul $i 
nu vreau să-1 practic 
doar în vacanță.) Esen
țial consider că este 
să-ți imprimi un anu
me ritm, să ai perma
nent o perspectivă 
exactă a studiului, a 
pregătirii. Altfel se a- 
glomereaza materialul 
și, înaintea examenului, 
te zbați inutil, asimi
lezi în grabă, superfi
cial cunoștințele sau 
renunți la o seamă de 
bucurii pentru a cîști- 
ga timp.

— Totuși, cred că 
voi v-ați referit unila
teral la problema a- 
ceasta a deprinderii 
unui stil de muncă. Nu 
e numai o problemă de 
planificare riguroasă 
a timpului, ci mai ales, 
de însăși tehnica, ran
damentul cu care des- 
fășori fiecare activita
te. în primul rînd pe 
cea de studiu.

Intervenția luî Lu
cian Boia, student la 
istorie. a provocat o 
nouă mărturisire — cea 
a colegei sale de facul
tate. Elena Petric : 
„îmi ia mult timp com
pletarea notițelor. Re
ușesc să notez prea pu
țin la curs“. De fapt, 
aici a început un 
schimb de păreri în le
gătură cu metodica 
studiului, despre „se
cretele" succesului în 
pregătirea de speciali
tate.
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Itinerariul 
examenului

Viorel Gălățeanu î 
Niciodată nu vei putea 
nota tot ce spune pro
fesorul. Nici măcar la 
matematică sau fizică, 
unde, la curs, se lu
crează mult cu formu
le, se fac calcule. Im
portant este sâ nu 
pierzi ideile, esențialul.

Lucian Boia : Ai
dreptate. Dar. de la un 
curs la altuL de la o 
facultate la alta sînt 
aspecte specifice. NoL 
cei de la istoric, 
trebuie să notăm 
foarte multe date. idei, 
argumente care numai 
în totalitate dau o i- 
magine exactă asupra 
problemei expuse. Pe 
de altă parte, sînt 
cursuri la care ceea ce 
îți spune profesorul — 
și, în consecință. îți va 
pretinde să știi la exa
men — nu găsești tot
deauna în bibliografia 
curenta. E necesar să 
notezi deci cît mai | 
mult, totul dacă se 
poate. Cum ? Eu și 
mulți dintre colegi 
ne-am format un sis
tem propriu de pre
scurtări, sublinieri, tri
miteri.

Lori Badea : La ma
tematică e mai simplu. 
Multe cuvinte le înlo-

mim cu simboluri ma
tematice.

Loeiaa Biăeac* : Ca 
să iei nouțe bune ai ne
voie de un grad mare 
de concentrare la curs. 
— De prezență nu mai 
vorbesc, cred că sin
tern toți de acord că e 
absolut necesară Așa 
ajungi să-ți cristali
zezi multe idei, cunoș
tințe. încă din această 
etapă. Ulterior desci
frarea și completarea 
lor este mult mai ușor 
de făcui Și iar* ceva 
aș vrea să spun. Unii. 
din comoditate sau 
lene, consideră inutil 
să-$i ia notițe la curs. 
E total greșit. Un exa
men il pregătești mult 
mai greu ciulind in 
dreapta și stingă un 
caiet disponibil desci- 
frind scrisul colegului

Lncian Baia : în 
pregătire, asimilarea 
cursului este o primă 
etapă, aș zice chiar 
doar premiza pregăti
rii. Rolul fu&uaiue^- 
tal II are studierea 
personală a materialu
lui bibliografic, la is
torie, poate, mai mult 
decît la alte facultăți, 
înțeleg pxin șce&sU nu. 
o simplă acumulare de 
cunoștințe, ci o lectură 
atentă, în care să-ți 
formezi și să-ti exer
sezi spiritul critic, ca
pacitatea de discerne
re. Numai așa se poate 
vorbi de o pregătire 
reală. Așa îți formezi 
capacitatea de a gindi. 
a interpreta faptele.
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fac exerciții de memorare a date
lor. notindu-ji problemele pe care 
n-au izbutit să le înțeleagă prin 
studiu independent, cer pentru a- 
cestea consultații sau le supun 
discuției colective din seminarii.

O importantă deosebită prezintă 
pentru studiul individual stăpîni- 
rea tehnicii luării notelor scrise 
după lectura manualului, a biblio
grafiei studiat® Luarpa de note 
scrise după textul citit este una 
din cele mai importante probleme 
ale studiului individual, contri
buind în cea mai mare măsură la 
sintetizarea ideilor si la asimila
rea lor temeinică După cum se 
Știe, tehnica luării notițelor diferă 
în funcție de formele folosite in 
acest scop ■ teze, conspecte, fișe. 
Desigur, nu ne propunem aici să 
descriem conținutul și metodica 
folosirii acestor forme. De obicei, 
studenților anului 1 li se fac expu

neri încă din primele zile de viată 
universitară în legătură cu aces
tea. Vrem doar sa relevăm ce 
mult influențează negativ asupra 
economiei de timp necunoașterea 
acestor forme de studiu individual. 
Să ne referim, de pildă, numai la 
faptul ca unii studenti trec la con
spectarea, alcătuirea de fișe a 
unor materiale în timpul primei 
citiri a acestora. Practica arată 
însă că o astlel de muncă nu este 
eficientă decît In timpul celei da 
a doua lecturi.

Altminteri completarea materia
lelor se face în mod defectuos, la 
întîmplare.

Tot atît de important pentru 
eficacit&’ea studiului individual și 
pentiu realizarea unei economii 
de timp este modul in care sînt 
folosite formele amintite de studiu 
individual. Tot practica ne arată 
că întocmirea de teze și conspec
te este mai indicată atunci cînd se 
dâ pentru studiu numai o lucrare 
sau un capitol din oricare articol 
științific.

Nu se poate aborda problema 
organizării timpului liber al stu
denților fără a aminti de necesita
tea îmbinării informării în specia
litate cu cea a informării în dome
niul culturii generale propriu-zise 
— literatura, arta etc. — în acest 
timp. Omul cult Ie presupune deo
potrivă. O astfel de îmbinare judi
cioasă constituie totodată o minu
nata odihnă activă, menită a îm
bogăți și înfrumuseța continuu 
personalitatea studentului, a-1 pre

găti multilateral.
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Cura „șocului" 

universitar

Viorel Gălățeu* : 
Cu fiecare seminar ră
mas în urmă, cu fie
care sesiune depășită 
am înțeles mai bine că 
studiul individual tre
buie desfășurat cu te
nacitate și voință, in 
fiecare zi. Este nevoie 
de o consecventă mun
că acasă, la cămin, in 
bibliotecă pentru con
sultarea materialului 
bibliografic, rezolvarea 
de probleme și exerci
ții. aplicarea pe exem
ple concrete a teoriei 
predate. Am convinge
rea că aceasta este 
cheia pregătirii științi
fice superioare, metoda 
cea mai 
însușire 
lor.

Elena 
vrea să ridic o proble
mă în legătură cu pre
gătirea seminarului 
Primim de fiecare dată 
o anumită bibliografie, 
dar îți dai seama une
ori că ea te 
că nu poți 
pentru acel 
Nu ști ce 
citești în primul 
ce să aprofundeze Este 
greu să discerni esen
țialul cind ai de citit 
din foarte multe cărți

Lncian Baia : De 
obicei asistentul in
dică ce anume capitole, 
pagini trebuie citite 
pentru un seminar. în 
cazul lucrărilor reco
mandate in totalitate 
este nevoie de o lec
tură programată intr-o 
perspectivă mai largă 
de timp, iar. pe de altă 
parte, este nevoie de 
cunoașterea exactă a 
ceea ce cuprinde car
tea respectivă, in așa 
fel îneît, în conformi
tate cu tema semina
rului. să citești pagi
nile care îți folosesc 
cel mai mult. Aseme
nea lucruri se învață 
pe măsură ce lucrezi 
cu cărțile. După frec
vența cu care recurgi

eficientă ae 
a cunoștiațe-

Petric : Eu aș

c op Ies este- 
ati totul 

seminar, 
anume să 

:d.

odgiflaM b uoti pib* 
oieme, a unui exercițiu. 

TTocmai discuțiile din 
asemenea seminarii se 
prelungeau apoi, pasio
nant și la cămin, pe 
stradă.

V terci Gălă|eia*:
Citești cursul biblio
grafia. dar rămiî cu ne
dumeriri Discuțiile or
ganizate in cadrul se- 
minariilor sînt 
foarte bun prilej de 
clarificare. Ai totodată 
posibilitatea de i-U 
afirma capacitatea de 
gin di re. profunzimea
spiritului analitic. în- 
demi narea sintezelor.

Laeiaa Beta : Cate
goric. randamentul u- 
jnj seminar pentru 
formația profesională 
depinde de măsura Tn 
care, pentru tema res
pectivă. ai studiat a- 
tent în bibliotecă, 
ți-ai făcut conspecte, 
scheme, sistematizărl 
Dar depinde în același 
timp de calitatea pre
gătirii colegilor, pentru 
că altfel a-ai cu cine 
să discuți nu se poate 
realiza un schimb de 
păreri de cunoștințe. 
Ajungi uneori să soco
tești seminarul o pier
dere de timp tocmai 
pentru că. in astfel de 
condiții, nu ești stimu
lat să gîndeștl semi
narul nu devine o dez
batere științifică, nu 
aduce în discuție cu
noștințe, idei noi

un

♦

Oprim aici consem
narea dialogului în 
timpul discuției, atit 
studenții din anul I dt 
și cei din anul V 
și-a’J mărturisit do
rința de a participa rft 
mai des la asemenea 
colocvii despre studen
ție. organizate în facul
tăți ani de studiu. In
tegrarea celor mai ti- 

In viata 
f=miTia- 

cerințeie 
acesteia

atr

neri studenți 
universitară, 
rizarea lor cu 
specifice ale
este, desigur, o proble
mă complexă, a cărei 
rezolvare se refuză • 
^rețetelor* — s-a spus. 
Important în primul 
an de facultate este să 
te străduiește să cu
noști principial aceste 
cerințe șî. respectiv la 
îndrumările, sfaturile 
profesorilor cu experi
ență, ale colegilor, 
să-ți formezi singur. în 
afară de orice dădă
ceală, un 
de muncă

stil propriu 
și de viață.
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Acad. prof. 
Miltiade Filipeicu

„Vita breoii. arta 'o-nge" — spu
ne uk dicton latin. Dar nu «umni 

ei fi ștunt<- Pornit pe dru- , 
reni flcexta. liner*! cnre aspiră L> 
dobindivec tuinlni de noblețe al 
inteleetiu’nlid xe afla in fata ine- 
puLtabilului tf-ans al e»^o«Merii. 
O contradicția caractcri^cczi 
zilelor noastra — aceea generată de 
impasibilitatea nnonșteru intreyri 
«£timrd;i omenești, pe de a par’e. 
n impasibilitatea de a st mărgini 
In o xfriete rpecin’iznrc. ©e d« altă 
parte. Ce-i de făcut ?

A orpnnim — orgn«xznre. Un 
verb pe cere rz-am stridsit si Fn- 
rdf a-l conjuga, să-l conjug cit 
mai bine l< toate timpurile, in fie
care imprejumre. întreaga viată. 
Subscriem la principiul c^or trei 
jopturi^: munci op: ore. odAnd 
și recreare opt ore. somn tot ati- 
ta Da- la ctrsta studenției, tre
buie sd te eoiuncn mnî ales insu- j 
șirii cunmblslni de cunoștințe omn 
care dobindești capacitatea de a-ți 
exercita eu înaltă compefeaM pro
fesiunea aleasă. Opt ore de sredni 
zilnic *« ajung Trebuie ndeu- 
gate altele, din cele de odihnă-re- 
creere. Cit ? Poate doua poare trei, 
poate mai mult. Hotărăște fiecare, 
știind ee! mai bine ee rren. ce pre
fera ce considera absoiut necesar 
formației sale de specialist — in 
primul rind — și, totodată, ca in- : 
te'.ectual cu *n orizont la-g. re
ceptiv la tot ce este uman. 
Dar numai fn nănre c^psnizăru , 
fiecăreia, prețuirii mmu:ului, sta- 
bdirii unei concordanțe nguroaie 
intre eoatixKîul fiecărei acîirităti 
si bugetul de timp pe care i-l re- 
zerri. Tirr.pH morți ai~i socotești 
cei mai mari dușmani, raționai ies- 
re* clipei extreoere* prefmuiri 
ntxm, aș zice, din fiecare secun
dă. derenind preocupare de eăpe- i 
tenie. Cura ? Organtrindn-n manca I 
și pMța.

Acad. proC 
Nicolae Teodoreicu

Despre studenție și a ti student 
s-a scris muit. Si totuși tema a- 
ceasta nu va fi vreodată epuizatA 
Viața însăși adaugă acestor no
țiuni sensuri doc care le intregenc.

Astăzi când școala, știința și cul
tura se bucură in țara noastră de 
cea mai înaltă prețuire, fiind puse 
la baza construcției socialiste a fi 
student este un titlu de cinste care 
merită si fie ciștigat și păstrat cu 
mindrie Este 0 datorie de recunoș
tință pentru fiecare student, vuter 
intelectual sâ răspundă cu ceea ce 
are mai bun. mai curat si rr.s* rot i 
in ființa sa acestei înalte prețuiri 
Pra^aiarea axiai iateleeiaale la 
nașii ie fac tar de al coa-
metieî socialiste deschide siadea- 
țilar perspective aease■ uite. impo- 
uiada-le taiadaU și • discipUsâ 
aeeesara ta pregătirea Iar. acel 
_atfl uivenitar de stadia-, carac
terizai cu atita eăHnri de lavari- 
șal Xiealae Ceaațesca prin -DEZ
VOLTA BEA PASIUNII ȘTIINȚI
FICE. A CAPACrrATU UE GÎN- 
DIBE SI TNVESTIGABE-. Pasiunea 
științifică propulsează cunoașterea, 
firi ea însușirea științei și culturii 
devine o corvoadă incompatibilă cu 
calitatea de intelectual Capacitatea 
de gîadire 01 poate creste decit a- 
tMd ciad anea eerebraH este 
iasaflețici de plăcere, de curioși- 
talea de a aearvaai și de a tațelege 
aeenoacoial. Stilai aaiversitar 
este coaplexal iuașirilor care eoe 
rtitaie blazonul intelectualului ex
presia MÎndriei de a fi studeat. în 
realizarea acestui stil este necesari 
conștiința clari a faptului câ fie
care pas făcut în pregătire este 
necesar In cariera aleasă și ci a- 
ceasti carieră înseamnă însăși 
viața. Această conștiință trebuie să 
însuflețească activitatea zilnică a 
studentului

Prof. dr. docent 
Ștefan Berciu

Prezența, tîndrului fn unirersi- I 
fele înseamnă alegerea unei spe- ! 
cia!i:ăfi, a domeniului in care s-a 
hozărit să devină specialistul cu ca
lificare superioară necesar patriei, 
societății. Specificul acestei etape 
de formație il dă rolul hotăritor pe 
care n are studiul individual pentru 
formația viitorului intelectual. 
Cumd, expunerile cadrelor di dac- j 
tice oferă stadeatuiid numai Imi
de generale ale disciplinei, fixează 
ideile, faptele concludente, esen
țiale peutnt ințeleflerea fenomenu
lui științific san social. Un înalt 
Dive! de pregătire este asigurat in 
cea mai mare parte de entuziasmul 
perseverența și ritmicitatea mun
cii personale a studentului. !ar 
soccml muneu personale a acesto
ra este condiționat de formarea de
prinderii de a studia bibliografia. | 
la orele de studiu in fața cărții» I 
tratatului, a izvoarelor bibliogra- [

I ftce originale sau a lucrărilor 1 
de referință se realizează cea mai 
însemnată etapă a activității de 
pregătire: dobindirea volumului 
de informații. însușirea sistematică 
* faptelor, sinteza cunoștințelor. 
Tn afara cercetării bibliografiei, nu 
mai putem rorbi de studiu, ci de 
învăță:ară mpeHicială, de cunoș
tințe per.sabile. după care rămîn 
ia scurt timp poluri ireparabile.

Dar numai înțelegerea importan
ței studiului bibliografiei nu ajun
ge. în egaiâ măsură, studentul tre
buie să deprindă și metodologia 
muncii cu cartea, tehnica studiului 
individual E nevoie sd înveți unde 
și cum să cauți intr-o lucrare de 
specialitate ceea ce te interesează, 
să cunoști nu una, ei două — trei ■ 
limbi străine, sd te deprinzi a des
cifra și reține în primul rînd con
cluziile. generalizările, îmbinînd 
acumularea de date cu exercițiul

I continuu al puterii de discemare.

Asistent
Gheorghe Doca

S-ar putea spune că, debutînd în 
studenție, cei din anul I trec 
printr-un adevărat „șoc psiholo
gic". Formele de pregătire specific 
universitare pretind însușirea unor 
noi metode de muncă.

Etapa aceasta de acomodare tre
buie depășită în primul rînd prin 
eforturile personale ale fiecăruia. 
Dar cei din anul I pot fi și sînt 
ajutați „să devină studenți“ și prin 
activități initiate de organizațiile 
U.T.C. și asociații din fiecare fa
cultate Această acțiune a început 
de fapt o dată cu deschiderea anq- 
lui universitar. Lj s-a făcut „bo
bocilor" o caldă primire colegială. 
Au urmat balurile, carnavalurile 
și excursiile special dedicate lor, 
vizitarea bibliotecilor, laboratoare
lor, întilnirile și discuțiile cu con
ducerile facultăților și profesori 
de prestigiu despre specificul pre
gătirii în fiecare facultate. La adu
nările de grupă, la adunările ge
nerale de an au participat și vor 
participa. ca invitați, studenți 
fruntași din anii superiori, care 
împărtășesc colegilor secretele unui 
bun mod de organizare a studiului 
și a timpului liber. Acomodarea nu 
o considerăm încheiată înaintea 

( primei sesiuni de examene cînd, 
de fapt, cei din anul I sînt prima 
oară puși la încercare ca studenți. 
De aceea, acțiunile și sprijinul 
studenților anului I se vor succeda 
pe viitor prin noi discuții despre 
metodica pregătirii la o speciali
tate sau alta, prin organizarea 
exemplară a activităților în timpul 
liber — excursii, vizite, simpozi
oane. ieșiri la muncă patriotică, 
discuții colegiale pe teme de inte- 

I res comun — cînd se poate suda cu 
mai multă ușurință colectivul, cînd 
se poate adinei cunoașterea de la 
cursuri și seminarii.

STVDENȚIA-CA STIL DE VIAȚĂ
Pentru eel care debutează 

in na;a aniverxifare. 
calitate, de student, educe pe 
Hagi schimbarea importanta 
a modului de activiste, de 
iuvițături. noi condiții, cerin
țe și exigea;*, lărgește extrem 
raporturile tinărului cu colec- 
ttv-itaiea căreia n epartfae. 
ca medial socinL

Schimbările ce dent*g diw 
uctiritatea profesională, speci
fică exigențelor unirersitare. 
se transferi !a»*g în r*ere 
modulai de viață, ta mentali
tatea. orientarea tînărelai în 
general, tn profilarea unor in- 
terese noi. fie dezroP.iud pe 
cele ce au existat anterior, fie 
prin apariția altora îa rfrinsă 
corelație ca profila! profesi
unii alese.

Cunoașterea de către toti 
studenții care aparțin facultă
ților cu profil pedagoaic 
vătămintul de cultură gene- 
raJa. elementar și mediu. îr.- 
rătămîntul tehnic), a ca’itâț’- 
îo* necesare pentru viitoarea 
profesiune de educator — ca.

de pildă, aceea a unui echili
bre in formația fizică și mo- 
r«’ă, răbdarea, pariune* pen
tru activitatea cu copiii și ti
nerii, pentru contactai perma
nent cu oamenii pentru pro
cesul de formare a gindirii. a 
guxtului pentru studiu, pentru 
r.ați. idealuri înalte și fru
musețe — vor orienta forma- 
:.a in anii de facultate și pe 
alte multiple direcții in afară 
de preocupa-ea dominantă 
pentru pregătirea de speciali- 
tate.

Observații atente asupra 
respectării și aplicării acestor 
cerințe implicate în calitatea 
de student arată că în unele 
cazuri ele nu sint cunoscute, 
nu sînt înțelese just și de aci 
consecințe negative în ce pri
vește comportarea în facultate 
sau în afara el Fenomenul cel 
mai dăunător este. fără îndo
ială. acela care generează ter
minarea institutelor de înră- 
țămîr.t superior cu o pregătire 
czre nu se ridică prin calita
tea ți prin celelalte aptitudini

Conf. univ.
Tamara Dobrin

dobindite la nivelul exigen
țelor practicii producției in 
domeniul unde ra lucra.

Libertatea, independența în 
noua calitate de student, 
oglindind practic o parțială 
sau falsă concordanță cu ne
cesitatea formației unui stu
dent duce la un regim anarhic 
in care pierdereu de timp sau 
folosirea improprie a acestuia 
frinează evoluția studentului, 
duce la acte de indisciplină, 
de încălcare a normelor de 
conviețuire, sau de neindep’i- 
nire a fireștilor obligații uni
versitare și sociale. De Ia lu
cruri mici ale vieții personale, 
p'.nă la aspecte mai impor
tante. un astfel de tînăr nu se 
ridică la înălțimea califâtîi de 
student, creindu-ți singur

lanțuri ți frîne ca rod al „li
bertății" pe care a utilizat-o.

Se ridică întrebarea : cum 
se poate ajunge mai repede și 
mai eficient la înțelegerea de 
către studenți incă din primul 
an de studii a implicațiilor 
calității de student, răspunde
rii Șî frumuseții acestuia.

Pentru toți, dar m primul 
rind pentru acei care au venit 
cu o viziune imprecisă sau 
g-eșită asupra profilului pro
fesiunii, se impune din primul 
moment clarificarea tuturor 
obligațiilor și răspunderilor ce 
decurg din profilul acelei spe
cialități în societatea noastră 
socialistă. Acțiunile inițiate de 
conducerile institutelor și 
facultăților în colaborare cu 
organizațiile de tineret, in 
rîndul studenților anilor I sint 
importante, dar ele trebuie 
continuate pe baza unei anali
ze concrete a situației exis
tente. uneori și dincolo de 
anu’ I. pe parcursul anilor de 
stiid’i. oină la terminarea 
facultății.

în sfîrțit, este vorba de un 
ajutor apropiat, diferențiat și 
concret acordat studenților 
pentru rezolvarea justă a ace
lor probleme personale în 
care noua calitate de indepen
dență nu este unică cu o prac
tică sau cu o experiență de 
folosire a acesteia. Cu un 
buget rezultat din bursă sau 
din sprijinul material al pă
rinților se mai întîlnesc încă 
numeroși tineri care îl iro
sesc, punîndu-și sănătatea la 
încercare, epui2îndu-se inutil 
și adăugîndu-și preocupări 
nefolositoare, ajungînd să nu 
termine anul de studiu, sau 
chiar facultatea. Dar, oricît de 
mare ar fi ajutorul colectivu
lui sau al educatorilor, stu
dentul trebuie să depună 
eforturi mereu sporite pentru 
autoeducație, autocontrol, să 
se cunoască mai bine pe sine 
și să-și programeze conștient 
și cu efort voluntar continua 
sa perfecționare.

« i
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DIMITRIE
CANTEMIR

Mînte strălucită, diplomat is
cusit, luptător pentru elibera
rea patriei sale de sub domi
nația Imperiului otoman, Di
mitrie Cantemir a fost una din 
cele mai remarcabile persona
lități pe care le-a dăruit uma
nității poporul român.

Cel pe care u n isto
ric rus l-a caracterizat 
drept „cel mai învățat bărbat 
din Rusia în timpurile lui 
Petru cel Mare", cunoștea nu
meroase limbi vechi și noi, eu
ropene și orientale, de Ia grea
că și latină pînă la turcă și 
persană și era orientat într-o 
vastă arie științifică, fiind 
totodată istoric, filozof, geo
graf, orientalist, etnograf, teo
log, muzicolog, matematician șl 
arhitect.

Dimitrie Cantemir șl-a înce
put activitatea publicistică prin 
tipărirea unei lucrări filozofica 
la Iași, în 1698, sub titlul Di
vanul sau gîlceava înțeleptului 
cu lumea, giudețul sufletului 
cu trupul ! Această scriere, ca 
și cele următoare — Sacro- 
sanciae acientiae indepingibllls 
imago și Compendiolum uni- 
versae logices institutional — 
este o lucrare în care autorul 
se resimte de influența mistică 
pe care o exercitase asupra Iul 
învățatul Ieremla 
Dar evenimentele 

deceniu al 
XVIII-lea, îl

Cacavelaa. 
din pri- 
secolulul 
duc pe

mul 
al
Cantemir de pe pozițiile unul 
scriitor deseori mistic, pe •- 
celea ale literaturii istorice șl 
ale pamfletului politic. Istoria 
ieroglifieft este o operă mili
tantă, vie, legată strîna de e- 
venimente, de lupta și țelurile 
sale. Tn această istorie „secre
tă" ideile filozofice se Îmbină 
cu descrierea vieții populare șl 
cu farmecul exotic al lumii o- 
rientale prins în multe pagini 
ale cărții. Cantemir dezvăluie

taine politice, dar Ilustrează 
totodată, plastic, aspecte ale 
istoriei sociale a epocii — asu
prirea țăranilor și setea lor de 
libertate, lăcomia clasei boie
rești (— ca și starea de decă
dere In care ajunsese Imperiul 
otoman.

Permanentele și viile preo
cupări de cultură nu l-au izo
lat niciodată pe Dimitrie Can- 
temir de realitățile contempo
rane. Dimpotrivă, el a fost un 
scriitor militant, legînd opera 
sa de țelurile cărora le slujea.

El și-a închinat întreaga via
ță cauzei eliberării patriei sale

■ întregului gud-eot al Fu-
ropei de sub ităpînirea Porții 

Tn 1710. Cantemir a obținut 
din nou domnia Moldovei. So
sit la Iași, el a trecut grabnic 
la realizarea planurilor sale. 
S-a străduit să consolideze au
toritatea domniei, Umilind pu
terea mareî boierimi și repri
mind pe membrii clasei domi
nante Înclinați In a susține 
permanentizarea dominației o- 
tomane șl totodată a inițiat 
tratative cu Rusia, cu ai cărei

reprezentanți stabilise legături 
încă de la Constantinopol, și a 
încheiat în aprilie 1711 trata
tul de la Luțk. Prin această 
înțelegere, Ontemir dob îndes 
sprijinul țarului Petru I pen
tru acțiunea de eliberare de 
sub stăpiuirea Porții De? 
rârixîî jl ee • avut loc dteva 
hini mai tîrziu a din la dure
rosul eșec de la Stăniieșu. 
care l-a silit pe Oantem:r să-și 
părăoaască patria.

In această r.ouă și ultimă e- 
tapă a vieții sale, fostul domn 
a avut o activitate culturală 
deosebit de vie. pe aceleași po
ziții militante. Cantemir și-a 
sintetizat opiniile sale referi
toare La necesitatea intăririi 
puterii centrale în scrierea sa 
MaaurhiaruB ahyziea tuaal- 
natia. Deicnerea Maldexei — 
întocmită Ie cererea Acade
miei de la Berlin, care-1 ole

in 1714 ca membru al 
Hroateal veeUasel remi- 
■lda-t labil ar este o lu

crare erudi in care sin t d— 
tați peste 150 de autori. Viața 
Ini Canstantia Cantemir înfăți
șează trecutul poporului său și 
realitățile românești. Vasta 
Istorie a Imperialei alaaaaa. 
Cartea sistemei saa despre sta
rea religiei naahanedaae și la- 
tredaeerca la atadial aaaxieei 
toreesti sfnt temeinice lucrări 
de orientalist, cea dintfl în
deosebi ridic ind pe Cantemir 
Intre cei mai de seamă savanțj 
ai epocii sale.

Numit membru al Senatului 
Rusiei, Cantemir s-a numărat 
printre ed mat tte seamă sfet- 
n.ri. ai lui Petru I și a parti
cipat la tntîmâi ani ai vieții 
sale la opera de gnvemare a 
statiTad rus G ridul la patrie 
nu l-a părăsit :nsi nări o cbpă 
și el a depus r.eecnterthe stră
duințe pentru a determina pe 
țar la o reluare a luptei cu Im
periul otomaa.

Multilateral șl complex, căr
turar și diplomat, scriitor și 
om politic, animat de un ar
zător patriotism, Dimitrie Can
temir a lost o figură ilustră, 
iar viața și activitatea sa este 
insoisă la loc de cinste 
istoria poporului român.

DAN BE RIN DE! 
cercetător ol Tnstifiitnlxi 
de Istorie al A cad emiri 

Republicii Socialurt România
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• Brăila este cnnri- 
deralfl UNA DIN CELE 
MAI VECHI așezări 
urbane din România. 
Urbea a luat ființă In 
1360 cînd Vlalcu Vodă 
a acordat unor pescari 
munteni prilejul de a 
se fixa laolaltă.

• CEL MAI MARE 
AMFIBIAN al timpuri
lor noastre este speria 
numită 
chus davidianus. 
un animal greoi, 
capul lat $1 turtit, 
lungind pînă la 
cm. lungime, din 
coada ocupă c 
cincimi. Această 
ele se pare că are al 
CEA MAI MARE LON
GEVITATE printre ba
tracieni.

Megalobatr*-
Este 

ca 
■- 

150 
care 

doal 
îpe-

L ia

Vsi din cele mal remarcabile creații cealkoveklene — bâlciul „Frumoasa din pldurea adormită*' s-a adăugat 
!■ aceale zile repertoriului permanent al Teatrului de Operă ți Balet. NEAGU RĂDULESCU tn pagina de 

■silii prezintă cititorilor noștri trei dintre protagoniștii noii premiere muzicale bucureștene.

osemintele arse, diverse obiec
te purtate de defunctul inci
nerat. Tot „inventarul" a fost 
trecut prin foc. Pe Itnpd urne 
i-sa găsit și morminte de in
humane, cu scheletele cîtorva 
■dalii și ale mai multor co
pii. Scheletele adulfilor, extrem 
de sărace, fără nici un obiect 
!■ preajma lor, aparțineau 
probabil unor sclavi de origine 
străină.

populație nu putea fi deeît a- 
ceea a carpilor, „daci liberi" 
(adică neîncorporați în impe
riul roman) originari din Car- 
pațil Orientali, munfi cărora ei 
le-au dat numele atît de cu
noscut azi. Suferind multă 
vreme ascendentul altor popu
lații, fie tot geto-dace, fie 
străine, carpii au început să 
se ridice pe la sfîrșitul seco
lului II e.n. și sd formeze o

CONFESIUNILE

UNEI

NECROPOLE

• CEL MAI MARE 
COPIL ce «-a niimt 
vrpodală a fost cel al 
Annei Bates din Cana
da. în 1fi07 această le- 
meie — Inallă de 2,24 
m — a născut un cnpfl 
care ctnlărea 10,7 kg 
5I era lung de 78 cb.

RI 
I 
I
I 
I
I 
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a Porțiunea de cale 
ferată cu CEL 
MARE NITMAR 
TUNELURI este 
prinsă Intre Bumhe-tl 
și Liveteni. Pe o dis
tanță de 30 de kilo
metri trenurile trec 
prin 3fl de tnneluri.

L MAI
DE
cu-

veac, singuri ori în tovărășie 
cu goții, au contribuit enorm 
la criza atît de gravă care a 
zguduit imperiul roman în 
cursul secolului UI.

Prezența carpilor la Poie- 
neștî coincide cu momentul 
culminant al acestei expan

siuni. La Poienești s-a iden
tificat pentru prima oară cul
tura lor materială. Urne ase
mănătoare mai fuseseră desco
perite înainte, întîmplător, la 
Vîrtișcoiu, lîngă Odobeștl, dar 
fără suficiente date pentru 
caracterizarea lor etnică. A- 
bia după cercetările de la Po
ienești s-a putut determina o- 
riginea carpică a culturii res
pective. De atunci încoace 
s-au mai recunoscut în Mol
dova multe alte localități cu 
necropole $i așezări aparținînd 
acestei culturi, dintre care au 
făcut obiectul unor săpături 
arheologice cele de la Gabăra, 
Suceava, Butndrești, Dulcești, 
Piatra-Neamț. Expansiunea 
carpilor a putut fi constatată 
și în Muntenia- De asemenea, 
ei au profitat de evacuarea 
Daciei sub Aurelian, răspîn- 
dindu-se în Transilvania. Dar 
forța lor a fost nimicită la în
ceputul secolului IV, cînd îm
păratul roman Galeriu, după 
ce i-a învins, t-a risipit, colo
nizând o mare parte dintre ei 
tn inferiorul imperiului, trade 
m rfîrșit prin a se romaniza

A
T

• CEA MAI SCUM
PĂ JUCĂRIE pe rare 
a primii-o vreodată «a 
copil a avut-a Ludovic 
aî XIV. O arrnril n. 
soldați de argint, oști
re liliput compusă dia 
20 dfi Mcailroane de 
cavalerie sl 10 driaia- 
mente de infanterie. în 
arhivele Parisului Hg»»- 
rear.ă «uma de ÎS tn® 
livre plătite pentru •- 
ceastă jiicărie. Mai l«r- 
xiu acești soldați au 
fost topiți și prrfă-rțl 
tn hani pentru a aco
peri. măcar tn parte, 
rholluielile de întreți
nere a armatei regale.

4 Lanțul de munl^y 
vulcanici care dubi**- 1 
zS spre vest creasta 
principală a CarpatHar 
Orientali este 
MĂI LUNG din

I
cn

Euro-

puternici uniune de triburi, 
care, rdspindtndu-se spre ră
sărit șî spre sud, a ajuns sâ 
acopere tot teritoriul Moldovei 
91 chiar să întreprindă acțiuni 
războinice de man proporții, 
■ tocind provineiilo romane cu 
a deosebita rwlentfL Lotritu- 
-nlr tor m Dacia ai mat ales 
ia de Dundre. pe care
W-<U repetat aproape aw de 
■a. rimp de o jumăute de

CEA MAI 
TA CAPITALĂ — 
SPnțu! proprio al 
vtnhilui — 
(Bolivia) 
3 400 metri 
BfvelnlBi mărfi.
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e LA PAZ 

situată Ia 
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SHAKESPEARE : Manca asiguri demnitatea omului
V. HUGO : Manca este o lege. A nu vrea să faci nimic • ■ 

hotărîre nenorocită. A fi leneș înseamnă a trăi pe spina
rea societății.

AL. RUSSO : Manca Mte a bogăție ce nu ie poate răpi.
M. GORKI: Nu există ceva mai frumos pe lume decît ceea 

ce e făurit prin muncă de mina iscusită a omului; hibiți 
MUNCA 1 Nici o putere nu face pe om atît de mare și 
țelept ca puterea muncii In colectiv.

pref »iv. RADU WI.PE 
doctor-docent fn știinfe coatlnuă

com-
MAI
Ast-

Cali-ASALTUL

Roto; AGERPRES

CEL ULEI

• Mwlțl »iy’B «1 
Inventatori
11 ic Intrracl In 
tmrtia CELOR 
MICI A BARATE. 
Ict o Urmi din
fomla a laniat recent 
pe plăți un aparal de 
radio dc mărimea unui 
reaț. O altă întreprin
dere a rengil b! con
fecționeze un inel rn 
maqnetofon. ale rânji 
platane au fiO de rota
ții pe minut.

Tn septembrie 1837. la Praga 
avea loc un memorabil con
gres „al cercetătorilor 
și al medicilor**. Acest 
urma să rămînă In 
științei pentru cîteva 
rostite de Jan Evangelista 
Purkyne. Pentru prima dată 
in lume, Purkynâ a exprimat 
atunci ideea că nu numai 
plantele, ci și animalele con
stau din celule.

Cu acest prilej, Purkyn£ nu 
numai că arăta clar alcătuirea 
celulară a corpului animale
lor, dar vorbea și despre pro
cesele biochimice din interio
rul acestor celule. Peste doi 
ani. In 1839, într-o carte apă
rută la Berlin. Theodor Sch
wann lărgește teoria celulei și 
o fundamentează. Treptat, 
noțiunile se completează. Spre 
sfîrșitul celui de-al XIX-lea 
veac, tehnica citologiel — 
știința despre celule — se per
fecționează și microscoapele 
optice sint utilizate „pînă 
randamentul lor maxim".

Cercetarea celulelor vii

naturii 
congres 

istoria 
fraze,

rometei moderni
Să urmărim chiar acest e-* 

xemplu. Pe acea vreme (1935— 
1940) acizii nucleici erau cu-^ 
noscuți, într-adevăr, dar des
pre ei se știau lucruri destul 
de vagi. Se credea, de pildă, 
că un anume tip de acid nu
cleic se întîlnește în lumea 
vegetală, iar celălalt tip la 
animale.

Pe măsură ce oamenii de 
știință își continuau cercetă
rile în laboratoarele lor, de
venea mai evident că această 
imagine era pur simplista și 
nereală.

Intr-adevăr, în anii 1940 și 
1941, Brachet și Caspersson 
au arătat, fiecare de partea 
lui, că aceste două tipuri de 
acizi nucleici se găseau și Ia 
plante, și Ia animale. Impor
tantă era localizarea lor în 
interiorul celulei. Unul din a- 
cești acizi, și anume acidul 
dezoxiribonucleic, se găsește 
în toți nucleii celulelor, fie ele 
de plante sau de animale, și 
numai în nudei. Celălalt, 
dul ribonucleic, se găsește 
în citoplasmă (în afara 
cleului) cît și în nucleu, 
eate altfel repartizat.

Se cunoaște importanța 
care a avut-o această 
tare biochimică asupra

la 
în 

am 
în 
deVIRGILIU : Manca necurmată învinge toate.

VOLTAIRE : Munca scutește pe om de trei mari rele : plicti
seală, sărăcie și viciu.

GOETHE : O viață trîndavă «ate o moarte venită Înainte <■ 
vreme.

P. PAVLOV : Biruiți momentul cînd nu vă vine ai Încreți 
și mai tîrziu va veni inspirația.

IONESCU DE LA BRAD : Izvorul prosperității 4 bună
stării este munca fizică și munca intelectuală.

H. C. ANDERSEN : Tn viață trebuie să ceri ferictraa de o 
muncă și nu de la întîmplare.

J. H. FABRE : A lucra înseamnă a trăi.

I.I
I 
L.

I.

la

în

organism era o treabă dificilă. 
In 1907, Harrison pune 
punct cultura de țesuturi 
afara organismului, cum 
spune „creșterea celulelor 
eprubetă", perfecționată 
Alexis Carrel.

O etapă esențială în studiul 
celulelor vii a fost însă atin
să în clipa în care oamenii de 
știință au început să se preo
cupe de reacțiile chimice ce au 
loc în 
nități 
tatea 
lor chimice în interiorul aces
tui univers pe care-1 reprezin
tă celula se dovedește astăzi a 
fi extraordinară. De această 
localizare depinde, printre al
tele, aspectul copilului care se 
naște, gradul său de inteligen
ță, și o sumedenie de alte ca
ractere — mai precis, toate I

aceste minuscule u- 
ale vieții. însemnă- 
„localizării" substanțe

Unul din cele mai frumoase 
mituri ale antichității, poves
tit de Ovidiu în „Metamorfo
ze", este mitul lui Phaeton, 
fiul lui Helios, zeul Soarelui 
Cerînd să conducă pentru o 
zi carul și caii înaripați ai ta
tălui său, el nu i-a putut stă- 
pîni și a aprins întreg Pămîn- 
tul. Cuprins de flăcări Pămîn- 
tul se usca, pierzîndu-și seva —■ 
cum spune poetul — și se des
făcu în crăpături. Pieriră mari 
orașe, iar pădurile arseră lao
laltă cu munții... Pentru a 
pune capăt pîrjolului, Jupiter 
îl trăsni pe Phaeton pe ma
lul Eridanului, iar naiadele în- 
gropară „al său trup încă fu- 
megind, mistuit de-ntreitele 
vîrfuri de flăcări". Heliadele, 
fiicele Soarelui, care plînseră 
zi și noapte pe nefericitul 
Phaeton, fură prefăcute în 
arbori, dar — minune ! — nici 
atunci plînsul nu conteni...

Lacrimi se scurg din noile 
ramuri și acestea, în soare. 
Toate se fac chihlimbar : pe 
acesta-1 ia-n limpedea-i apă.

Mitul lui Phaeton nu ne in
cintă azi numai prin neasemu
ita-! frumusețe poetică, ci și 
prin sîmburele său științific. 
Căci originea vegetală a chi
hlimbarului a fost confirmată

ȘTIINȚA CONFIRMĂ MITUL LVI PHAETON
de cercetările unor mari ra- 
vanți ca Lomonosov, Boek, 
Struve și alții, care de attfei 
nu făceau decît să meargă. In 
această privință, pe urmele 
lui Aristotel, Pliniu și Tacit 
Tn adevăr, se știe că chihlim
barul este o rășină fosilă pro
venită din numeroase specii 
de pini. Si tocmai de aceea 
marile depozite de chihlimbar 
ale lumii se găsesc în jurul 
Mării Baltice. înainte de era 
glaciară, în epoca terțiară, 
regiunile Europei în care se 
găsesc azi Scandinavia, Marea 
Baltică, nordul părții europene 
a Uniunii Sovietice, Polonia 
erau acoperite de nesfîrșite 
păduri de rășinoase, în spe
cial de pini, cu o deo
sebit de mare putere de secre
ție ; s-au descoperit aci 
blocuri de chihlimbar de mai 
multe kilograme ’ Tn timpul 
furtunilor, marea aruncă pe 
plăți aceste rămășițe ale fal
nicelor păduri cîndva înghi-

țite de ape. De altfel, chihlim
barul se extrage nu numai din 
mare, ci și din sol. în peninsu
la SamWa Ia est de golful 
Gdansk, cunoscut încă de pe 
timpul romanilor și arabilor. 
De$i chihlimbarul se găsește 
și in Sicilia, pe malurile riu- 
rilor Salso și Gîaretta flmera 
și Simeto. In antichitate) și in 
Orient, Tn Birmania și alte 
țări, (la noi, în valea Buzău
lui. varietățile românești fiind 
cunoscute sub numele de ru
mânii și moldavii), din tim
puri străvechi regiunea Mării 
Baltice este cea care a atras 
ca un magnet pe neguțători, 
care-1 plăteau cu aur curat 
Cum se explică interesul atît 
de viu al celor vechi pentru 
chihlimbar ’

Denumirea sa grecească 
este elektron și ea caracteri
zează una din principalele 
proprietăți ale acestei rășini : 
se încarcă cu electricitate e- 
lectrostatică. pe scurt — se e-

lectrizează. Proprietate „ma
gică" și pentru oamenii anti
chității, care atribuiau talis- 
maneălor de chihlimbar, din a- 
ceastă cauză, virtuți magice și 
curative. Dar nu numai atît. 
Reflexele sale galbene și bru
ne. roșcate și verzui, precum 
și faptul că nu cîntărea mult, 
era plăcut la atingere și 
preta lesne la modelare, 
făcut din chihlimbar una 
podoabele preferate. Nu 
tîmplător principalul
mant ai faimoasei tiare a fa
raonului Tutankamon, expusă 
la Muzeul din Cairo, este o 
bucată de chihlimbar de Bal
tica de culoarea soarelui, în
cadrată de diamante, smarag- 
de și rubine...

Și astăzi putem urmări, nu 
fără fascinație, drumurile ne
guțătorilor, care înfruntau 
furtuni cumplite sau călăto
reau luni de zile pe fluviile 
și prin codrii nesfîrșiți ai Eu
ropei septentrionale, căzînd

se 
au 

din 
în-

orna-

adesea pradă tîlharilor sau 
animalelor sălbatice, pentru a 
procura tainicul chihlimbar, 
încă fenicienii traversau, în a- 
cest scop, Mediterana de la 
un capăt la altul, se avîntau 
în Atlantic și, de-a lungul 
coastelor, urcau cu ambarca
țiunile lor pînă în peninsula 
lutlanda. bază comercială im
portantă pentru schimburile 
cu nordul Europei. Sau. ple- 
cînd de la Massalia — Marsi
lia de azi — navigau pe Rhon 
și 1 pe Rin pentru a ajunge pe 
țărmul Marii Baltice.

Și romanii, și mai tîrziu a- 
rabil, își procurau pe această 
cale, mult doritul chihlimbar. 
In a sa „Historia Naturalis" 
Pliniu povestește despre una 
din expedițiile romane în ți
nutul Mării Baltice, care a 
adus de acolo blocuri în greu
tate pînă la 13 livre ! Acest 
chihlimbar nu a servit numai 
„la doamne latine ca mîndră 
podoabă", ci și la „pavarea"

pe 
fo-

arenelor de circ în care se 
desfășurau fastuoasele jocuri 
de pe vremea lui Nero.

Pînă !n ziua de astăzi 
drumurile chihlimbarului
losite de romani și de arabi, 
care urmau de regulă cursul 
marilor ape — Vistula, Nis
trul, Nipru — ce se întindeau 
în evantai între Marea Bal
tică și Marea Neagră, legîn- 
du-le, se mai descoperă așa- 
numitele „Tezaure ale chi
hlimbarului". ascunzători unde 
marii comercianți și interme
diarii lor îngropau marfa pînă 
la sosirea cumpărătorilor. Pe 
aceste drumuri, chihlimbarul 
era îndreptat nu numai spre 
Egipt. Grecia și Italia, ci și 
spre Bizanț și piețele de des
facere din Orientul apropiat, 
îndeosebi Persia.

Secole la rînd, 
au creat splendide 
din chihlimbar, din 
pot fi admirate în
vestite muzee ale lumii.

în zilele noastre există o 
adevărată industrie a obiec
telor de chihlimbar în regiu
nea Gdanskului, la Nuren- 
berg, la Viena, Paris, New 
York. Dar, vai ! Tainicul și 
miticul chihlimbar, dar al 
mării și al fiicelor Soarelui, 
se vede nevoit să înfrunte 
concurența unor materiale fă
cute de mîna omului, mai 
ieftine și mai rezistente : ma
terialele plastice.

Și totuși, reputația chihlim
barului este departe de a apu
ne. De altfel, în ultimele de
cenii, el și-a găsit încă o fo
losință, neașteptată. Tn ade
văr, în aceste rășini parveni
te nouă, din îndepărtate ere 
geologice, s-au păstrat nealte
rate, ca într-un bloc de ghea
ță etern netopit, rămășițe ale 
unor plante și ale unor 
secte care au trăit acum 
de milioane de ani... Iată
cum chihlimbarul își păstrea
ză pînă azi atracția și prezin
tă mereu 
torului și 
mos.

in- 
zecl 
dar

giuvaergii 
podoabe 

care unele 
cele mal

aci- 
atît 
nu- 
dar

noi fațete cercetă- 
iubitorului de fru-

L. NIȚESCU

pe 
cerce- 

---------- ,— ulte
rioarei dezvoltări a științei e- 
redității.

Microscopul electronic face 
în sfîrșit posihilă trecerea ba
rierei opticii. Acea limită de n 2 
microni, care multă vreme a 
părut de netrecut, era învinsă. 
Se putea vedea dimensiuni de 
două sute de ori mai mici decît 
pînă acum ! Cu ajutorul noului 
instrument, materia vie este 
astăzi studiată la dimensiuni 
„între celulă și molecula chi
mică".

Rezultatele noilor metode, 
aplicate abia de 15 ani, repre
zintă o bogată recoVă cu larri 
implicații în multe dintre 
compartimentele de cercetare 
ale medicinei.

Zi de zi. așteptăm din par
tea cercetătorilor care . asal
tează" celula, noi cuceriri im
portante care să slirească 
viața.

Dr. LEONID PETRESCC



• Știri 
rtaje • 
repo
• Știri

interviuri repo 
Știri interviuri

ZILNIC rtaje 
inter

viuri reportaje • Știri
interviuri reportaje O Știri

(Urmări din pagina I)

• FAȚETELE 
INDIFERENȚEI

ÎN DEZBATERE— 

PROIECTUL DE LEGE 

A PENSIILOR

• SPRIJINIM PRIN FAPTE 
NOILE MĂSURI LUATE 
DE PARTID

Joî, ora 1ă,M la I.E.1J. — M 
neasa, muncitori, cadra tahnlce al 
ingineri dezhst Proiectul legii 
pensiilor. Stnt diacațli vii, pline de 
însuflețire în care cel de laț* 1*1 
exprim* adeziunea lor deplini 
faț* de «oile nilînri inițiata da 
partid.

Spicuim rit ev a dta glodurile 
rostite cu aceat prilej :

— Noua lege aduce îabaaltl- 
țlrl subitanțiale 1b sistemul pen
alilor — spună tehnicianul Traian 
Nogrilă. Factorii stimulatori care 
stau Ia hara calcullrii pensiilor — 
suspendarea 
alte condiții pe care le 
noua lege 
noscute de noi. Ni sa aaignrl o 
bătrfneța pe misnra muncii depuse, 
pe măsura vrejurilor pe care le 
trăim.

— Eu — fa cuvin tul maistrul 
Valeriu Negoiț* — sm lucrat mulți 
ani tu fir In același loc de munci. 
Deja am o vechime care va adăuga 
un spor la calcularea pensiei. 
Clnd eran ucealc |i lucra» la 
patron na mă gfndeam că voi a- 
kinge ziua tn care voi privi linly- 

țmt apropierea bitrlnețll.
I Ălțl tovarăși, ipunîndu-sl păre
rea în cadrai acestei dezbateri.

pirerfle aal 
anii dintre cel

pistonului |i multe 
prevede 

■lat acum bine cu-

pan întrebări, fee propuneri. Ce 
ie tnltrupl* rînd un muncitor este 
mutat Îs o sită întreprindere 11 
iul erei de serviciu — pierde vechi 
■ea I Ssu : unde fi tn re condi
tion! poate on pensionar al lucra
te tn producție î Cnnaulttnd pro
iectul legii pensiilor, Jurtitnl între
prinderii dS răspunsuri celor inte
resat! : propunerile stat notate cu 
friji.

Stntetlzlnd parc! 
■ultor vorbitori,
înăcriți la cuvlnt, tovarlful Aurel 
Maxim, spune :

— Nici nu i a încheiat primul au 
■1 cincinalului fi vedem ci preve
derile Iul prind viati. legea des
pre care discutăm astlzt aste a 
prevedere care se refer* la crește
rea nivelului de trai, un roiultat 
al Îndeplinirii cu succes pe plaa 
economic al sarcinilor trasata de 
partid.

...Vorbitorii Iff exprimi tatodat* 
hotlrlrea ferm* de a desfigura • 
activitate cit mal rodnic* la locul 
lor de muncă, sporind astfel con
tinuu contribuția la înflorirea eco
nomic* a patriei noastre, la întări
rea el.

O. VICTOR

• PRODUCȚIA PRIMEȘTE
UN AJUTOR SUBSTANȚIAL

Obiectivele planului cinci
nal ridică în fața colectivului 
nostru de muncă sarcini deo
sebit de importante.

Nu este cazul să insist prea 
mult asupra faptului că înde
plinirea acestor sarcini cere, 
înainte de toate, o împletire ar
monioasă a pregătirii profesio
nale teoretice, a elanului de 
care sînt tn stare să dea dova
dă tinerii, cu experiența înain
tară a multora dintre muncito
rii noștri mai vtrstnici. Wotă- 
rîrea Comitetului Central al 
P.C.R. cu privire la mărirea 
pensiilor vine astfel în ajuto
rul producției permițîndu-ne, 
și în cazul nostru, să fructifi
căm pe mai departe experiența 
prețioasă a unui număr însem
nat de maiștri, tehnicieni și 
ingineri.

Beneficiind de prevederile 
noii legislații, care aduce, tot
odată, avantaje materiale pro
prii celor aflați în pragul pen
sionării, mulți dintre muncito
rii vtrstnici și-au exprimat 
dorința de a rămîne In conti
nuare tn uzină. E greu să în
șir aici numele tuturor. Amin
tesc totuși pe cel al lui Ale
xandru Maghiaru, maistru-șef 
laminorist, cu o vechime de a- 
proape 40 de ani, om care, de-a 
lungul anilor a format pe multi 
dintre lamînoriștil noștri ce 
sînt astăzi muncitori de bază. 
Și maistrul Ion Corolencu cu 
o vechime de peste 30 de ani, 
tși aduce o substanțială con
tribuție la îmbunătățirea cali
tății produselor. Lista poate fi 
desigur mult mai lungă : lorif 
Benke. Ion Ștefan si mulți alți 
muncitori și maiștri lamina
ri ști, lăcătuși ca șt alte catego
rii de meseriași indispensabili 
producției.

Rdmînerea lor în continuare 
în producție se face simțită 
cu atât mai mult, cu cit o par
te din muncitorii noștri cu ex
periență se găsesc acum în pri
mele rînduri ale laminoriștilor 
de la Combinatul siderurgic 
Galați. In această împrejurare, 
este de la tine înțeles că prin
tre atribuțiile de căpetenie ele 
celor care atc rămas va fi pre
gătirea noilor cadre, strădania 
de a le împărtăși cu dragoste 
părintească tainele profenet

Bunătăți necesare pentru căminul dumneavoastră pregătește și magazinul cu autoservire 
din Bulevardul 1949 nr. 44
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ACTUALITATEA

Vineri s-a Înapoiat In Capi
tală. delegația CC. a] UT.C, 
conduxi de tovarMui Gheor- 
ghe Stoica, secretar al CC al 
U.T.C.. care, la invitația Co
mitetului Polonei de Cnc-ș»- 
rare a! Organiza ții W? de Ti
neret a ffteut o vizita priete
noasei In RP po’.oni.

La sosire, pe aesoport de:e- 
gaUa a foot de
tovarășul Vos’Ie N.e^le n
secretar al CC al UT C. 
membr; ai Hfrotihif. *4 ie*r-"Stf 
ai CC. al U.T.C.

Vineri dimineața a
Capitala, îndrepțindu-se 7"® 
Relria tovarăruJ Xe-
culat membru a! CC ai ’’ T C, 

a' țJLTC. ta 
T V T D. eare ▼> parixâpa ta 
•ucrtri'ta eetaț te • TTT-îea 
Ccnjrres N-Tor»®! *e ergan:- 
z> ț»®i _ Tinerea?' ri 
din Belgia".

Delegația Mișcării Tinere
tului Comunist din Franța 
care, la invitația C.C. al 
U.T.C.. ae află ta țara noa«tră, 
a vizitat Urina de ahimini-j 
de Ia Slatina. Hidrocentrala 
^Gheorghe Gheorgh-r-Dej de 
pe Arg^ iar joi- 77 octombrie, 
a fost primita la Comitetul re- 
fioca! U.TC. Argeș

Membri! d“^“Zstieț ®-eu *n- 
tîlnit. de asemenea. C3- Ftu- 
denții de Unfverritatee
.Babeg-Bc va;“ din CHi. cu 
eleriî liceului «Gheorgbe 
Larfr" din Sibrx

delegației eontînul

MERSUL LUCRĂRILOR
AGRICOLE DE TOAMNĂ

Vrea» deoocbtt de prielnici a permis unităților agricola 
at execute luatanle de toamnă în con±ții bune. Din ultime
le dAta primita la Conciliu! Superior al Agriculturii, rezulta 
ei în regiurăle Argog. Oltenia și Suceava, recoltarea porum- 
buJg a-a leauMt iar in regiunile Banat Bucureșri. Galați, 
P.o*.egti fi se nrtnge de pe ultimele suprafețe. întîr-
Xi±ri mari Ir executarea acestei lucrtn perrâtă Inc* In it- 
gîunile Brașev Ots; p Mureș-Autonorrta Magn.a.-*^ Sfecla 
de aahâr s-e reca.wi de pe 71 ia suta din wenurile culti
vate sini reo^m printre care Brașov. Dobrogn. Bucu
rești Galați Iisrririie sint intirziate, cantități însem
nate de sfe.că t“senbata netind încă transportate din efmp. 
Acești lucrare mult grăbita, mai ales ta regiunile

o "ni — Brașov. Bacău. Cluj. Iași.
•a«4m;r.^rdbr A® s-au efectuat pe anrnepe 90 !a

-’.n ta ren w? le src^racute. Umtaule agricole din Do- 
G*Iît_ și cele din comune’.® aparținînd ora-

F^-ui au terminat semănatul griului iar eele din
reg.-jra.Se Bueure$ri Barul seam ini ultimele 3uprafp*a_ 
Sub gta.Sire;® stabilite de cr»ns4’. .’e asrtcoie fi uniunile 
c>^p€Țî>r.:T®l-»r «griceta de producție ne desfășoară tatamîn- 
țănle ta unele regiuni din nordul țăni.

(A&srpre*)

CORESPO NDENȚII
NOȘTRI REGIO\ALI

ȘTEFAN PÎNZABU 
inginer șef 

Urina „Laminorul de tablă" 
Galați

O FAMILIE DE CEFERIȘTI
(Urmare din pag. I)

Următorii doi copii, Ti- 
beriu și Nicușor, âint de
ocamdată în clasele mici. 
Părinții nu vor sd antici
peze, dar probabil vor res
pecta și ei tradiția casei In 
acest caz, în familia lui 
Breteanu vor fi 11 ceferiști, 
adică tot atHia cit numără 
pe teren echipa de fotbal 
din Giulești, cum glumește 
tatăl Iot.

— Desigur, v-a fost greu 
să creșteți atâția copii (la 
numărul băieților se mai 
adaugă și două fete) îi spun 
mamei Opreana.

— Greu ? De ce 7, se 
miră ea. Apoi, peste alte 
cîteva clipe de gîndire, con
tinuă :

— Astăzi, ctnd ti văd pe 
toți mari, sănătoși și fru
moși, fiecare eu rostul lui

în viotd, nu mă mai gîn- 
deic la cele ce au fost 
Pared am și uitat. Dar pu
teți să vă gfndlft O casă 
plină cu copii și nici un 
alt venit în afara salariu
lui, destul de mic, al soțu
lui. Cum putea să ne fie 
ușor ? Încercam sd mai lu
crez și eu pe ici pe colo pe 
la cite un gospodar mai în
stărit din sat, dar ce era să 
fac cu copiii ? Am pierdut 
pe primii doi născuți. Unul 
a căzut pe sobă tn lipsa 
mea și s-a ars, celălalt a-a 
îmbolnăvit și n-am avut 
doctorii pentru el. Am vă
zut că nu merge așa și am 
rămas zi și noapte lingă 
următorii copii care au ve
nit pe lume. Am renunțat 
la toate numai să fie copiii 
bine îngrijiți. După război, 
au venit vremuri mai bune: 
soțul a început să cîștige

mai bine, «m primit mult 
ajutor de Ia staț ți amm 
sin tem f mei fi. Insă traeii- 
ria cea mat mare e atunci 
cind, la diferite ocării, tari 
copiii noștri se adună Mngd 
noi și ti odd împreună fn 
jurul mesei. Atunci în casa 
noastră e adevărată săr
bătoare.

li întreb pe ambii pă
rinți despre planurile de 
viitor.

— Așteptăm nepoții. Ctți 
mai mulți nepoței. li vom 
ajuta pe copiii noștri să 
și-i crească. Avem doar 
mai multă... experiență de- 
cit ei — spune glumind to
varășul Breteanu.

lese apoi in curte, strigă 
cfteva nume și revine, în
cărcat pe umăr și brațe cu 
o povară de preț. Patru 
copii diafani, primii patru 
repoțe

TRANSMIT:
rl'Jta W1 MTM h> 
nriruor da munci 
patriotici execu
tate. de tineret, de 
ia Începutul anului 
și plnâ acum, de
pista 14 000 000

• Plai la aceasta loriake păioaae tn 
data. eartitatao -le rfmințite pe o ru 
fier vecai aduna: prafațî de 550 hă 
în reșawvea Ilara- la cooperativa agri 
mure* Hfta cota de prodacU
3 tooe S-au din eomma Suletet
efectuat, de iM-me- raionui BIriad, li • 
ms de H”» tinerii poate ura de aeon 
Mtu?.;; reparațx la «oam dulce șl tre 
poduri k druntu.1 rire energici Ii 
pe o de prirtarari. Bun<

ta- ?rsa-.;zare a mtev 
rrlrile de amena- rj tac* din prune j 

‘ Jane a șan țarilor de zile ale campaniei 
•curgere Las^neazi hâ rateu un an,o

1 ri ele sta! muh de mecanizatori, stri
400 Numai Vn duința și conșuin
ra oou. ighet de cioritatea țiranll-o 
pudă. tinerii care au cooperatori din bri 
participat de la 1 
octotnbrje fi pini 

[ In prezent ia lu- 
rririle de înfrumu
sețare a satelor, au 
efectuat peste 2 000 
ore sound patrio- 
tăci Pe întreaga re-

I-V-1 ■ LAJ £ 1
girile de cîmp au 
și oferit deja o 
bucurie legitimi tu
turor : terminarea 
campaniei de Inrf- 
mlnțâri cu S zile 
Înainte de termen.

zile

• In runda a doua a O- 
lifmpiadei de șah, echipa 
Romăniei a obținut o nouă 
victorie, învingînd repre
zentativa Grecia cu 3,5-0,5. 
Meciul din prima rundă, 
cu Nicaragua, întrerupt la 
scorul de 3-0, s-a încheiat 
cu 4-0 în favoarea șahiști
lor români. In clasamentul 
grupei a șaptea, echipa Ro
mâniei se află pe primul 
loc cu 7,5 puncte.

Alte rezultate din runda 
a doua înregistrate In grupa 
șaptea : Porto Rico-Finlan
da 1-2 (1) ; Columbia—Bul
garia 1-1 (2); Nicaragua— 
Maroc 1-2 (1).

• Sala Dinamo din Ca
pitală găzduiește astăzi de 
dimineață cu începere de 
la ora 10 derbiul campio
natului republican de lupte 
greco-romane dintre for
mațiile bucureștene Dina
mo șl Steaua. Pină acum 
cele 16 ediții ale campiona
tului au revenit luptători
lor de la Dinamo.

• Antrenorul reprezen
tativei de fotbal a Elveției, 
dr. Alfredo Foni, a comu
nicat lotul care va face de
plasarea la București în 
vederea meciului cu echipa 
R'xn^^iet din cadrul ^Cam
pionatului Europei".

Din Iot fac parte: Jac- 
gues Barlie. Mario Prosperi 
(portari. Willy Alltmann, 
Higz Bani» Richard Durr. 
Hansruedi Fuhr®r. Alex 
Matter (fundași). Georges 
Perroud. Xave- Stirli, Ely 
TaccheHa (mijlocașii,-Bru- 
bo Bernesconi. Rolf Bla- 
ttler, Vittorio Gotardt. Fritz 
VuewzH. Karl Odecmatt 
'ataeanți).

• La Izmir /Turcia) au 
emitinuaf întrecerile din 
rarf’-ul celei de-a IV-a edi
ții a Campionatului balca
nic de baschet (juniori). Se
lecționata Romăniei a ju
cat cu echipa Greciei de 
care a fost învinsă cu sco
rul de 59—53 (26—26). In 
ce! de-al doilea joc s-au 
:ntflwit reprezentativele 
Iugoslaviei și Bulgariei. 
Victoria a revenit tinerilor 
baschet bal iști iugoslavi cu 
scorul de W—70 (47—29).

(Agerpres)

G-atie și mdiesfrie

Foto.- VIOREL RA0A

toarel 0 colegilor *-o faci de 
rî«?

A. eete • fetiță capabilă, 
inteligentă, receptivă. Dar 
candoarea, sinceritatea, gingă
șia, caracteristice oricărui co
pil îl sînt amenințate grav. 
Mama ei uită că fetița va 
munci într-o colectivitate so
cialistă, iar relațiile dintre 
membrii ei constituie nu o 
frînă în valorificarea posibili
tăților fiecăruia, ci un stimu
lent. Intr-o astfel de societate 
energia, puterea de creație a 
fiecăruia slujesc colectivității. 
Gradul de dăruire socială al 
fiecărui om îi conferă o anu
mită valoare, o anumită apre
ciere.

Firește, cazuri ca cele rela
tate mai sus se petrec Izolat, 
nu ne sînt caracteristice. Dar 
tocmai pentru aceasta ele a- 
trag atenția, ca niște note dis
cordante în viața noastră co
tidiană. Solicită atenția, în 
primul rînd, în măsura (șl e 
o măsură mare) în care cei 
din jur nu sînt Indiferenți, 
fiindcă toți împreună facem 
ceva. In al doilea rînd. în 
măsura în care consecințele u- 
nor astfel de atitudini sînt 
suportate de mai mulți.

Etica noastră nu ne permite 
să pornim la drum fără a ști

cu cine. Țelul e același, bine
facerile realizării lui gene
rale. A fi Indiferent față de 
cineva care e mai în urmă, în
seamnă să-1 părăsești. Mal 
mult chiar, indiferența substi
tuie o anume lașitate.

In cazul tînărului I. de la 
Cîmpia Turzii o acțiune ho- 
târîtă a uteciștilor l-ar fi fă
cut de mult să-și vadă greșe
lile. N. G. și E. G. cred că 
pentru a fi „bun“ e suficient 
să fii fruntaș în producție, că 
dincolo de poarta uzinei e 
altceva. Și organizațiile U.T.C. 
în care activează, aproape in
diferente le-au confirmat ta
cit părerea. Ele uită de multe 
ori că fiecare tînăr are o anu
mită personalitate, iar baza 
unei munci de educație efi
cientă constă tocmai în cu
noașterea profundă a acesteia. 
Și mama fetiței A. din clasa 
a IV-t poate fi determinată 
de cadrele didactice, de cei
lalți părinți să se gîndească 
că unui copil e mai mult de- 
cît greșit să-i oferi pentru 
reazem un suport cu spini.

...Cei ce fac „zile fripte" al
tora își permit pentru că le 
permitem și noi, fiindcă a- 
cestea se consumă uneori în 
Indiferența noastră, a celor 
din jur.

• DE LA CAUZE, 

MAI DEPARTE...
melnic® cunoaștere ■ hotă- 
ririlor de partid și de stat 
cu privire la dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a agri
culturii, a căilor de dezvoltare 
a acesteia în cadrul raionului 
nostru, a contribuției pe cara 
organizațiile de bază U.T.C., 
tinerii, pot și trebuie să o 
aducă la înfăptuirea planurilor 
de producție ale fiecărei uni
tăți. Totodată, cu scopul de a 
cunoaște mai temeinic situația 
din fiecare Ioc și de a lua 
măsurile cele mal eficiente, 
membrii biroului și aparatul 
comitetului raional U TC. au 
fost repartizați pe o perioadă 
mai îndelungată în unitățile 
agricole.

Deosebit de interesante s-au 
dovedit acțiunile întreprinse 
de către organizația U.T.C. din 
cooperativa agricolă Tormac. 
Tntr-o adunare generală a or
ganizației U.T.C. s-a pus în 
discuție referatul cu tema : 
„Contribuția pe care este che
mat să o aducă fiecare tînăr 
țăran cooperator la sporirea 
producției vegetale și animale". 
Scopul acestei dezbateri a fost 
acela de a stimula opinia 
uteciștilor împotriva atitudinii 
acelor tineri care se sustrăgeau 
de la muncă, trăind pe spi
narea părinților. Au fost orga
nizate. de asemenea, seri de 
calcul unde inginerul agronom 
al cooperativei a subliniat im
portanta lucrărilor agricole 
executate la timp asupra pro
ducțiilor și cum se răsfrînge 
aceat lucru asupra proprietă
ții obștești, asupra valorii 
rilel-muncă.

Cunosc!ndu-se faptul că or
ganizația de bază U.T.C. din 
cooperativa agricolă Leibling 
a acumulat o bună experiență 
privind antrenarea tineretului 
la muncă în toate sectoarele 
de activitate, comitetul raio
nal al U.T.C. a organizat aici 
un schimb de experiență cu 
activele U.T.C. din toate coope
rativele agricole ale raionului. 
In fața vizitatorilor președin
tele cooperativei agricole din 
Leibling a vorbit pe larg 
despre contribuția pe care și-a 
adus-o tineretul — prezent la 
munci în cadrul tuturor sec
toarelor de activitate — la 
realizarea și depășirea planu
lui de producție, la sporirea 
averii obștești. Totodată, vor
bind despre formele și meto
dele folosite în mobilizarea în
tregului tineret Ia activitățile 
practice din această unitate, 
secretarul comitetului UT.C. 
sublinia, mai ale®, eficienta pe 
care au avut-o diseutiHe <n-

dividuale cu tinerii, activi
tăților cultural-artistice orga
nizate tn timpul campaniei a- 
gricole.

Generalizarea experienței 
bun® cunoscute la Leibling a 
fost urmată de alte acțiuni. 
Periodic au fost organizate 
expuneri cu teme ca : „Munca 
— o chestiune de glorie și 
eroism", „Cinstea de a fi cres
cător de animale", „Chimi
zarea și mecanizarea agri
culturii — mijloc de obținere a 
unor producții sporite", „Grija 
fafă de avutul obștesc", iar 
prin concursul „Cine știe, 
cîștigă" pe teme izvnrîte din 
principalele meserii ale satu
lui, simpozioane si medalioane 
s-au scos în evidentă succesele 
obținute In agricultură, roa
dele muncii bine organizate, 
ale participării tinerilor la 
procesul de producție. Cunos- 
cînd precis situația din coope
rativele agricole Fizeș, Live
zile. Banloc, Ghilad și altele, 
unde puține fete participau la 
muncă, multe chiar deloc, în 
colaborare cu comitetele de 
femei au fost organizate In- 
tîlnirl cu cooperatoarele frun
tașe și alte activități prin care 
am căutat să subliniem rolul 
fetelor in muncă și în activi
tatea obștească, necesitatea 
prezentei spiritului lor gospo
dăresc în activitatea de pro
ducție.

Și. pe măsura desfășurării 
acestor acțiuni, situația s-a 
schimbat mult In bine. De la 
o zi la alta numărul tinerilor 
participant! la muncă a cres
cut rimțitor. Organizațiile 
U.T.C. au recomandat pe cei 
mai harnici uteciști sure a 
lucra în zootehnie, la legumi
cultura. în sistemele de iri
gare. adică acolo unde era 
nevoie ca oamenii să învețe.

La cooperativa agricolă din 
Tormac, adică acolo unde cu 
un an în urmă participarea 
tinerilor la lucru era o pro
blemă. anul acesta, din totalul 
de 133 tineri muncesc zi de zi 
127, numărul mediu al zilelnr- 
muncă efectuate fiind de peste 
200. Asemenea exemple avem 
și la Livezile. Breștea. Folea, 
Sipet și în multe alte coope
rative agricole

Firește, nu ne vom opri la 
aceste prime rezultate Avem 
Încă multiple posibilități de a 
ne îmbunătăți în continuare 
activitatea în acest important 
domeniu, de a stimula inte
resul tinerilor tirani coopera
tori pentru munca zilnică în 
cooperativa agricolă și pentru 
acțiunile de mare amploare.

CINEMATOGRAFE
TBILMFUl LUI 1OBTN HOOD 

ruJ-axJ la Patria (orale 10i 
1X15, U.X, 16.45, 19; 21,15), 
Bururofti (orela 9. 11.15, 1330, 
1630. 18.451 21). Excelsior
(orele 9.45, 12! 14.15! I6JO1
lfl.45i 21). Feroviar (orele 8^0, 
10,45. 13) I5,15i 17.30, 20], 

CIT EȘTI SĂNĂTOS
nileaz* la Republica (orele 
9: 11, 13; 15, 17. 19, 211

FANTOMAS SF DEZLĂNȚUIE 
rulează la Festival (orele 8.43, 
11,151 13.30! 16, 18.30, 21). Au
rora (orela 8.45, lli 13,15, 
15,30: 18; 20,30), Melodia (ore
le 9.15, 11,30, 13.45, 16, 18.30) 
21). Flamura (orele 0.15, 11,45] 
15.30; 18: 20,301.

VREMEA ZĂPEZILOR 
rulează la Luceafărul (orele
9,30; 11.45, 14] 16,15] 18.30,
20,45)

MAMĂ CIUDATA 
rulează la Capitol (orele 9.30, 
12, 14: 16.15, 18.30] 20.45).

PARISUI VESEL
rulează la Lumina (orele 9i 
11,30] 13,45) 16; 18,30; 20,45).

CENUȘĂ — ambele serii — 
rulează la Victoria (orele 9] 
12,30j 16.15; 20), Giulestl (ore
le 15,45i 19,30), Tomls (orele 9j 
12.30, 16i 19.30).

TOYO
rulează la Central (orele Oi 
U.î5i 13.45, 16, 18.30. 21).

TARA FERICIRII
rulează la Union (orela 15,30i 
18] 20,451), Crlngajl (orele
15,30; 18i 20,30).

DILIGENTA
rulează la Unirea (orela 15,30, 
18; 20,301, Viitorul (orele 15.30, 
18; 20,301.

CEA MAI FRUMOASA
rulează la Doina (orele 11,30| 
13,45i 16. 18.15, 20.45) dimi
neața program pentru copii c- 
rele 9-10.'

CELE PATRU ZILE ALE ORAȘU
LUI NEAPOLE

rulează la Dacia (orele 8,30— 
15,45 In continuare! 18,15] 
20,45). Flacăra (orele 15.30; 18, 
20,45).

IN NORD SPRE ALASKA 
rulează la înfrățirea Intre 
popoare (erele I3i 15,45; 18.30; 
20,45).

DRAGOSTEA INVTNGE
rulează la Rahova (orele 15.301 
18: 20.301

UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI 
rulează la Buzesti (orele 15,301 
IRi 20.30], Volga (orele 9| 
11.15; 13.30: 16. 18.30: 21].

ZORBA GRECUL
rulează la Bucegi (orele 9i 
11,45; 14,451 17,45. 20.45). Mio
rița (orele 8,30; 11,15; 14i
16.45; 18,30; 21.15], Ferentari 
(orele 15; 17,45 20.30).

STEAUA PARĂ NUME
rulează la Gloria (orele 9.15, 
11,30] 13,45: 16: 18.15 , 20 30), 
Arta (orele 9> 11,15: I4i 16.15i 
18.30, 20,45,), Modern (orele 
9 11.15 13..30: 16' 1R.20 211.

NU SÎNT COPACI PE STRADA 
rulează la GrLvita forele 9i 
11.15: 13.30. 16; IR.30 21).

COPLAN ÎȘI ASUMA RÎSCtTt 
rulează la Vitan (orele lfii 
18,15: 20,30).

PARTIZANII ÎN CÎMPTE
rulează la Cosmos (orela 
15.30: 18.15; 20.30)

NOTRE DAME DE PARIS 
rulează la Munca (orele 10i 
15.30; 18 . 20 301 Drumul Sării 
(orele 15: 17 45. 20.30).

THERESE DESOUIEROUK 
rulează la Popular (orele 15.30, 
18 20.301

MISII NE EXTRAORDINARA 
rulează la Moșilor (orele 15,30] 
18 : 20.30]

LUNHNA DUPĂ JALUZELE 
rulează la Cotroceni (orele 
15.15, 18, 20,45), Colentina fe
rele 15,30; 17,451 20).

AVENTURILE LUI WERNER HOLT 
— ambele serii —

rulpază la Florească (orele 9i 
12. 16,20)

OlNELE DIN BASKERVILLE 
rulează la Progresul (orele 
15.30; 18 20.4.5),

SUZANA ȘI BĂIEȚII
rulează la Lira (orele 15,45i 
18, 20.30), Pacea (orele 15.45] 
18; 20,15).

SiMBATA 29 OCTOMBRIE

18,00 Antologie școlară — 
Vasile Aîecsandri ; 18,50 Pu
blicitate ; 18,58 Ora exactă ; 
19,00 Telejurnalul; 19,20 Co
lecții, colecționari, pasiuni ; 
19.45 Actualitatea cinemato
grafică ; 20.00 Tele-enciclope- 
dia ; 21.00 Estradă studențeas
că. Emisiune muzical-distrac- 
tivă ; 21,45 Filmul „Sfîntul" ; 
22.35 Telesport ; 22.45 Tele
jurnalul ; 22.55 Buletinul me
teorologic.



ZILNIC

Vizita

U.T.C. în
R.P. Polonă

a-

la Africa de

delegației

VARȘOVIA 28. — Corespon
dentul Agerpres, Gh. Gheorghl- 
ță, transmite : Intre 16 șl 27 oc
tombrie, la invitația Comitetu
lui Polonez de cooperare a or
ganizațiilor de tineret, o dele
gație a C.C. al U.T.C. din Re
publica Socialistă România, 
condusă de Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.C., a fă
cut o vizită In R. P. Polonă.

La Varșovia, delegația s-a în- 
ttlnit cu conducători ai Uniunii 
tineretului socialist, Uniunii ti
neretului sătesc. Asociației stu
denților polonezi șl al altor or
ganizații de tineret din R. P. 
Polonă. Delegația U.T.C. a vizi
tat. de asemenea, voievodatele 
Poznan, Wroclaw șl Katowice. 
Cu acest prilej, membrii dele
gației s-au Intllnlt cu conducă
tori a! organizațiilor locale ale 
P.M.U.P. și cu cadre de condu
cere șl membri al activului or
ganizațiilor de tineret. Delega
ția a vizitat, de asemenea, o 
serie de obiective industriale șl 
agricole, obiective culturale și 
sportive, cluburi de tinerei, 
școli.

In cursul întâlnirilor pe care 
le-a avut In R. P. Polonă, dele
gația U.T.C. a avut convorbiri 
în legătură cu probleme legate 
de activitatea șl relațiile reci
proce dintre organizațiile de ti
neret*. ale cplor două țări.

In Încheierea vizitei, la 27 
octombrie, conducerea organi
zațiilor de tineret din R. P. Po
lonă ■ oferit o masă tovără
șească în cinstea delegației 
U.T.C.

Adoptarea unei rezoluții 
privind Africa de sud-vest

Peter Brook, regizor englez de mare notorietate, M 
afirmase inițial intenția de a crea un teatru istoric mo
dern, unde să se joace piese menite „să trezească con* 
știința Angliei". Turneul recent întreprins în Statele 
Unite i-a sugerat însă ideea elaborării unei piese despre 
America He astăzi. Și cum, după declarațiile lui Brook< 
istoria actuală a S.U.A. se scrie în Vietnam, el s-* 
decis să ia inițiativa montării unui spectacol cu totul 
deosebit, pe care l-a intitulat „U. S.“ (United States, 
denumirea prescurtată, în limba engleză, a Statelor 
Unite ale America).

după care actorii, în loc să sa t* 
tragă în culise, se împrăștia ta 
sală.

A doua parte a spectacolului în
cetează de a se mal ocupa de „U.S." 
referindu-se acum la „us", ceea ce 
în limba engleză Înseamnă PI 
NOI. Titlul piesei a creat intențio
nat acest joc de cuvinte : dad. 
acum, în ceea ce ne privește pe 
noi, englezii. Brook se adresează 
conștiinței Mar» Britanii, angajată 
moral în războiul din Vietnam, 
alrăgind cu seriozitate atențiaCu toate că ascuțișul aces

tei rezoluții a fost estompat 
pe alocuri de amendamentele 
introduse de unele țări, ea 
rămîne unul din cele mai im
portante și mai energice do
cumente sancționate de O.N.U. 
în problema Africii de rjd- 
vest. Intre prevederile deose
bit de importante ale docu
mentului una se referă la fap
tul că Republica Sad-Africa
nă. datorită acțiunilor Între
prinse în Africa de sud-ve=t 
și-a pierdut dreptul de a mai 
exercita mandatul asupra A- 
fricii de sud-vesk. afirmiMu- 
se ..dreptul inalienabil al 
populației teritoriu".ui :a auto
determinare. la libertate r. 
independență, conform Cartei 
O.N.U.*. Adunarea Genera ia. 
se arată în revoluție, este 
„preocupată de situația d:i 
acest teritoriu care s-a înrău
tățit după verdictul CurU; In
ternaționale de Justiție din II 
iulie a.c. prin care *e 
mase mandatul Africii de *^d- 
vest".

Propusă Adunării Generale
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FHJPINE- — Tineri 4'®** struți atacați de poliție In timp ce protestau în fața hote- 
imimi Am Mxaj.a ia eaxr a Incult președintele Johnson, în timpul recentei conferințe

■- 
președin- 
Johnson.

111- 
aulo-

s-a 
curlnd 
teatru-

Demisiile de la Bonn

Sublectul s-s n8scul anul trecut 
Intr-o cafenea din Soho ; Peter 
Brook regizor, Adrian Mitchell, 11- 
bretlat gl Michael Kustov, directo
rul clubului experimental „Royal 
Shakespeare Company au alcă
tuit textul viitorului spectacol,
vlnd drept consilieri ziariști—■ mar
tori oculari ai războiului din Viet
nam. Spectacolul odată definitivat, 
In vara aceasta, a trebuit să trea
că prin cenzura obligatorie a lordu
lui Chamberlain și a citorva ollțerl, 
care ar li vrut să impună unele 
modificări : „Tex
tul are prea mul
te violențe la 
dresa 
telul
Puneți deci 
tru“... Dar 
rli n-au pus, 
piesa „US* 
jucat de 
pe scena 
lui londonez Ald- 
wych, după 15 
săpfămtni de re
petiții secrete, 
lără nici un a- 
nunț prealabil și 
nici un fel de pu
blicitate. Primul 
spectacol a creat 
cea mai puterni
că impresie. Cro
nicarul de la TI
MES consemna a 
doua zi copleșit 
de uimire ; ,,A-
cest eveniment nu 
de nici unei categorii teatrale, 
așa că se situează în afara orică
rei critici convenționale de spe
cialitate". Intr-adevăr, pentru în- 
ttia oară s-a utilizat, de alttel cu 
mare arfă, tehnica sugestiei multi
ple — teatru, mimă, balet, muzică 
— pentru a ataca o temă deosebit 
de gravă : războiul agresiv al
S.U.A. tn Vietnam.

In primul act, pe scena dominată 
de aripa argintie a unul bombar
dier american sini reprezentate cu 
realism crud agresiunea Statelor 
Unite și urmările ei, în primul 
rtnd pentru cei cotropiți. Nu slut 
menajate Insă nici soarta,* nici răs
punderea agresorilor, 
lacol se 
discursuri, ____
declarații, statistici. Există, e drept 
și un quaker care își dă foc ca lin 
bonz pe scările Pentagonului șl un 
lînăr american care nesocotește or
dinul de mobilizare, dar există 
mai ales replici care pornesc 
tintesc ca niște qloanțe :

— Ucideti populația civilă, 
■•ni nevianvați I

— ■«■■barda» cu napalm I 
Aclal lat» s* încheie prin 

gerarea infringer» agresorilor.

W99

lecturale din landurile Hessa 
și Bavaria.

U.CJJ. și-a acuzat foștii par
teneri din guvern : „liber-de- 
■ecrații poartă singuri res
ponsabilitatea situației actu
ale*. Acuzații au răsunat și 
de pe polițiile liberalilor care 
iatr-e declarație pretind că au 
părăsit guvernul «pentru a e- 
vita • iii nație in care criza 
din sinul partidului U.C.D.— 
L l S. ar degenera intr-o cri
ză de stat".

Care sint perspectivele so- 
^Kănnării actualei crize? Po
trivit agenției ASSOCIATED 
PE.F-SS ea a re la ral Erhard va 
forma un guvern din membri 
ai partidului sin. Dar U.C.D. 
na dispune in bundesiag decit 
de 245 de mandate din 494. 
I n guvern U.C.D. ar fi. deci, 
minavilar. Diatr-adată an re- 
.■ trai in eirrulatie speculațiile 
nrivind o pasibilă «mare eaa- 

teare să cuprindă in 
afară de L CD. pe «uciși-de- 
maerați șâ lîber-democrați). 
lună, pruaapt. Herbert- Webner. 
rTerprepedintelr P_S_D.G_ a 
rrabr* «A «na poate fi vorba 
de bmi a enesblxjtti? intre 
P SJJXi șa nani ui atud din
tre trie două partide pentru 
taMMUP mu aa enawr. Lb 
riad ui săa. Stransa. despre 
eare unii afirmau riL in iali- 
mitazea sa. ar ff favorabil 
«marn eeabUI" (denaryre a_ 
reasta ar însemna probabila e- 
Itetaare a rivalnlui aăn Er- 
bard) s-a grăbii să declare eă 
Ja aetualele împrejurări nu

Sărbătoarea națională

a Turciei

I
BUSAlCTA 3

Iii Bievesti

la Badaptsta

imagine din Ankara

na» «tel

niver«iU|âi din Teheran, tn- 
tr-nn cadra natural foarte 
plăcut — grădini, terenuri de 
spori — eî învață împreună eu
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EIFEIiTlA ..PACIFICA**

Cu 43 de ani In urmi, Ia 29 
octombrie 1923, a avut loc 
proclamarea Republicii Turce. 
Acest eveniment a marcat un 
moment de răscruce in istoria 
poporului turc, deschizind ca
lea pentru înfăptuirea unui 
șir de prefaceri înnoitoare. De 
aceea aniversarea proclamării 
Republicii a devenit sărbătoa
rea națională a Turciei.

Noul curs al istoriei Turciei 
de după 29 octombrie 1923 este 
strîns legat de numele mare
lui om politic și de stat Mus
tafa Kemal, supranumit de 
compatrioții săi Ataturk, adi
că „tatăl turcilor". Devenind 
președinte al Republicii, Ata- 
tlirk, cu o deosebită clarvizi
une politică, a schimbat fizio
nomia Turciei de altădată, în
făptuind o serie de măsuri 
care au transformat vechiul 
imperiu otoman intr-un stat 
modern. A fost adoptată prima 
constituție republicană a țării, 
au fost desființate titlurile no
biliare, școlile și judecătoriile 
religioase, s-a acordat drept 
de vot femeilor. în timpul pre
ședintelui Ataturk au început 
mari lucrări de construire a 
căUor de comunice ții și de ex
ploatare, a boflățfîlbr miniere, 
a luat ființă sectorul de stat 
în economie. Xc să existe o 
independentă deplină — spu
nea Ataturk — trebuie res
pectată următoarea regulă: 
independența națională să fie 
întărită de independenta eco
nomică". în timpul vieții sale. 
Turcia a dus o politică exter
nă de neutralitate și a între
ținut relații de prietenie cu 
toate țările, indiferent de o- 
rinduirea lor socială.

Dezvoltarea acestei țări ve
cine este urmărită cu un firesc 
interes. în anii din urmă. în 
Turcia s-au adoptat măsuri 
menite să stimuleze pe plan 
intern progresul economic și 
social, iar pe plan extern să 
dezvolte relațiile de colaborare

cu toate țările și 
rînd cu țările

AcțidMila£ îTi’iri; -aer*»- 
tentei papuce intre ‘yt:e ță
rile, fără de<^ehtre de 
social-politic. Rep«> cs So
cialistă Rc .ă-.’.i orârdd o de>- 
sebiiă ateape 
legături de rec’.xâ'.a-.e r-
colaborare rr.ul:.lucrată 
toate statele oi'.caatce. czre 
rechi t-aduion«Le

In acert cnâru, bi
laterale rc-=sdwo-mrre ii cu
noscut »«j uR.wH «s- o evo.u- 
ție poziîifă- ScjUniburiie co
merciale On f-n-ypixtrot creș
teri an de sn_ largii, de
a_c?»uwea. sehiErthorise cultu
ra pe cs»e
drl*g«fi« Medn'r-z^'.ui a fâcu- 
t-o în Român-.a o permis c*ra- 
statarea unor preocupări co
mune pestrti dezvo tarea co
laborăm b^izzerzie, cc pe 
plan beicâsir *uropea«.

O con: ribs ți* U
stri^gerea din:-e
două ;ăn a «ml-o nzxx« ce e- 
gr;icl ronsă- e
rondară Co-.-
si!i«bei da JJisiiert. Ion Ghe- 

Maurar. Coxxo-b.-i-^ 
pMrts’e ru «cert «u er*!-
den’ia: pot-.bC :ă; >

lărgirea ..-r
economice și cultu^a'ie- Seh:-.- 
buriie de vede^. p^-.'.ert. - 
te de r.ntâ au confir
mat hotârirea comună ■ ce
lor două gurerae de a dez
volta re'.atii.e de bună reeind- 
tate și de prietenie a căror 
semnificații și importanță de
pășesc cadrul bi'«teral. adu- 
ciiid o contribui;? valoroasă 
la cauza pocii și colaborării in
ternaționale în regiunea Bal
canilor și pe pla» mai larg, 
european și mondial.

Cu prilejul sărbătorii uațio- 
nale a Turciei, poporul ro
mân transmite poporului twc 
călduroase felicitări și cele 
mai bune urări de prosperi
tate și pace.

se pune problema unei alianțe 
cu P.S.D.G.". Willy Brandt a 
ținut să pună punctul pe i : 
„P.S.D.G. nu este dispus să ac
cepte o formulă de tranziție, 
nici să tolereze continuarea 
actualei confuzii". S-au emis 
presupuneri și cu privire la o 
combinație între social-demo- 
crați și lîber-democrați, care 
ar dispune de majoritate în 
Bundestag. Pare, totuși, puțin 
probabilă realizarea unei înțe
legeri între cele două partide.

Problema nu se limitează la 
relațiile dintre cele trei par
tide reprezentate pe băncile 
parlamentare. Oare în acest 
moment de criză vor reizbucni 
divergențele din interiorul 
U.C.D. ? Nu cumva adversarii 
lui Erhard din propriul său 
partid vor încerca să foloseas
că dificultățile în care se află 
cancelarul pentru a obține în
locuirea Iui? Ziarul SUD- 
DEUTSCHE ZEITUNG scria 
cn o zi înainte de demisiile dc 
la Bonn că disputa pe teme 
b oțeti re ..ar putea deveni mai 
primejdioasă pentru cancelarul 
Erhard derii pentru existența 
eaa*iV«!'. C*t>diannl vest-ger- 
man ivi exprima părerea eă 
-P.LD. și U.CJJ-U.C.S. ar dori 
ca să provoace m ajutorul li
nei crize a coaliției, in fapt o 
criză a cancelarului, pentru a 
abține pe această cale înlocu
irea Ini Erhard din postul de 
cancelar". Supozițiile ziarului 
au ca pnnct de pornire, pro
babil, neînțelegerile devenite 
pnbliee din interiorul U.C.D., 
cind după voiajul lui Erhard 
la Washington, personalități 
influente l-au criticat vehe
ment pe cancelar.

O eră după ce Erhard a ac
ceptat demisia celor patru 
«rebeli". Bundesratul (camera 
superioară a parlamentului 
vest-german) a adoptat o ho
tărâre puțin obișnuită : a res
pins proiecta] de buget pe a- 
■eE 19€7 prezentat de guvern.

Observatorii politici abor
dează cu reținere perspecti
vele crizei de la Bonn. Un 
pronostie pare cu neputință de 
formulat in acest moment. 
Din declarațiile cu caracter 
mai malt sau mai puțin oficial 
de la Bonn este, deocamdată, 
greu de sesizat direcțiile evo
luției crizei, ale cărei impli
cații depășesc simpla problemă 
a unai dezacord guvernamen
tal și ■ demisiei a patru mi
niștri.

M. RAMURĂ

corespun-

In spec- 
loiosesc extrase din 

comunicate oficiale,

«i
oa-

«n-

P!

spanioli solidari
cu studenții

*u.t«t«t <e kln-e a

După o călătorie de citeva mii de kilometri prin Iran, 
această tară iu apare ca o mtiimre, mai exact o conto
pire Litre vechea Persie și statul modern, o îmbinare 
a trecutului cu prezentul. In aproape fiecare provincie 
a țăni se observa noul care irumpe $i își face loc, trep
tat. în mai toate domeniile de activitate. Ni poți sa 
nu remarci efortunie serioase pe care le depone poporul 
czniin pentru dezvoltarea și înflorirea țării sale.

fi teatru cu 1 OM de locuri, a 
unei biblioteci cuprinzînd 
1 2td Mi de volume — sînt 
câteva din prevederi.

Universitatea Pahlavi din 
Șiraz a dat o nouă strălucire 
acestui oraș cunoscut de multă 
vreme sub denumirea de Dar- 
ul-EIm („Casa cunoașterii**). 
Construită în 1949, universita
tea cuprinde facultăți de filo
zofie. medicină, științe exacte 
și agricultură. Cu toate că n-a 
împlinit nici două decenii, ea

Io areastă M|me iBtreprta- 
M pe ocart oMMmU s-m ata- 

to ar dom a ic iapertanle. 
Mvcrg apre deavoitarea 
MH tării pvBlada-ae iu

valoare bagaiele reaorie !■- 
aer—, opre extiaderra Invă- 
tiUajaialaj pi evitării, apre 
oreptma real ta Io i aarioual și 
o Mai baaă dhtrîbalre a accs- 
taia. apre ■■ alvei de trai mai 
ridicai.

Ia acest procea complex ti- 
aervi generalii i s-a rezervat 
ratai 4t i 41 ii impola mai 
poieme dervoltării să progre
sate țării- Io capitala țării — 
Teama, la Șiraz. Ispahan sau 
alie localități am desprins cu 
■pariotă preocoparea de a for
ma temeinic generațiile de 
speeiaiMi și tehnicieni irani
eni. capabili să rezolve com
petent problemele pe eare 
ridică transformarea țării 
In această operă de lungă 
rată și-au cneerit un loc 
frunte cele două cetăți 
științei : Universitatea din
heran și cea din Șiraz. Pest* 
I5 9M de studenți iranieni îți 
însușesc știinta și cultura în 
cadrul celor 13 facultăți ale U-

le 
lor. 
du
de 
ale 

Te-

pra răspunderii ce Incumbă indife
renta lață de injustiția ți barbaria 
acestei agresiuni. „Liberalul* 
emfatic, dar inactiv e satirizai 
cruțător prinfr-una din propriii» 
sale declarații : „Am opinii pro
gresiste în privința homosexuali
tății ți a pedepsei cn moartea, lac 
tot ce pot ca eu personal si e*» 
a cumpăra portocale din Africa de 
sud. 
deți 
mai
care 
efective de 
vilirea agresiunii americane 
Vietnam au protestat realizatorii 
piesei „U.S.*. Peter Brook și echi
pa lui s-au făcut prin realizarea a- 
cestuj spectacol, purtătorii de ee- 
vlnt ai nemulțumirii oamenilor de 
bună credinfă din Anglia. De ■- 
ceea, opinia publică engleză vede 
în ,,U.S." nu numai o piesă în care 
se satirizează amabil folosirea ar
melor în conflictele international® 
(rum a făcut Littlewood în „Ah. ce 
război drăgălaș"), cl o demascare 
a agresiunii șl un apel Ia atitudi
ne hotArft militantă Împotriva a- 
cesteia.

dar In alte chestiuni ce cre
el pot face mai mult • ’ Toc- 
lmpotilva așa-zisel ncpatinle. 
ascunde în fapt lipsa doriatfli.

a acționa pentru f/sW 
agresiunii americane li.

VIORICA TĂNÂSESCU

R. P. UNGARA. Vedere panoramică din Dunajvaros

tori'* înfruntă greutățile mun
cii de alfabetizare. Totodată, 
ei fac și studii speciale privind 
potențialul agricol regional și 
posibilitățile de a se crea di
ferite întreprinderi ale indus
triei locale. Faima Universită
ții din Șiraz o constituie însă 
facultatea sa de medicină, cu
noscută sub numele de Școala 
de medicină din Șiraz. 
denții au avantajul de a 
face aici diferite lucrări 
tice în spațioase clinici

Stu- 
putea 
prac- 
și la-

ITINERAR UNIVERSITAR
studenți din peste zece țări 
străine. Cea mai importantă 
dintre facultăți este cea de 
medicină pe lingă rare func
ționează un spital numărind 
2 3M de paturi. Instalații mo
derne. cum ar fi sistemul de 
televiziune în circuit, permite 
urmărirea de către studenți a 
operațiilor efectuate la spita
lul de pe lingă universitate. In 
prezent este in curs de reali
zare un plan care prevede 
dezvoltarea universității. Con
struirea unui centru recreativ 
universitar, a unui mare am-

și-s făcut un titlu de glorie 
din activitatea dusă la sate 
pentru alfabetizare. Studenții 
ei an răspuns cu entuziasm la 
vasta campanie împotriva ig
noranței începută acum cîțîva 
ani în int*eaga țară. Tncadrîn- 
du-se in așa-numîta ..armată 
a învățăturii", studenții se de
plasează în timpul vacanței lor 
de vară în cele mai îndepărtate 
așezări situate în deșert sau în 
munți. Cind merg la sate stu
denții își asigură colaborarea 
sătenilor știutori de carto și 
împreună cu acești „colabora-

boratoare. Există chiar 
așa-numit centru medical 
Universității Pahlavi care în
globează — pe lingă Școala de 
medicină — modernul spital 
Namazi, instituțiile societății 
Leului șî Soarelui Roșu, (simi
lar Crucii Roșii) etc. în decurs 
de cinci ani, pe lingă snîtal au 
fost formate peste 1 000 de ca
dre medicale naționale.

încă 30 de colegii, școli pe
dagogice. scoli profesionale, a- 
proane 200 de școli de cultură 
generală completează tahloul 
cultural al orașului. La Șiraz

un 
al

există aproape 20 000 de elevi 
și studenți. Se proiectează în
ființarea și a unui Institut po- 
litelinic, a unui Colegiu far
maceutic și a unei Universi
tăți agricole.

Și la Isfahan — fostă capi
tală a Persiei — al doilea oraș 
ca mărime al Iranului, dez
voltarea învățămintuiui și cul
turii se află la loc de cinste. 
Aici există, de asemenea, n fa
cultate de medicină ai cărei 
absolvenți își consacră forțele 
îmbunătățirii stării sănătății 
populației. Școala Harati. clă
dire modernă cu linii exterioa
re executate în stil clasic per
san. alte școli secundare șl 
primare, institute profesionale, 
centre de pregătire a cadrelor 
de muncitori nentru nevoii? e- 
conomiei. școli de artă — 
prind peste 60 000 dp

Activitatea intensă 
desfășoară în prezent 
în vederea extinderii 
(iilor de învățamînt. măsurile 
ce se preconizează în arest do
meniu pentru viitor corespund 
unei acute necesități de cul
turalizare. Lupta pe scară na
țională împotriva analfabetis
mului este o sarcină de prim 
ordin. Se depun eforturi nun. 
sînt învinse piedici serinase- 
lar rezultatul îl putem consta
ta : formarea a tot mai multe 
cadre naționale de valoare, 
competente.

cu- 
tineri.

ce se 
în Iran 
institu-
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