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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, 
EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
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Proletari din toate țările, uniți-vâ

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

IU DEZBATERI - BHBBI1E tlltHMII

PR OGRAM
MOBILIZA TOR

DE MUNCA
Dezbaterea sarcinilor din planul cincinal ce revin întreprinderilor a prilejuit și pentru colectivul Uzinei Rulmentul" din Brașov, o analiză amplă, atentă a posibilităților existente pentru creșterea producției și îmbunătățirea calității produselor, pentru realizarea în condiții de înaltă eficiență economică a acestor prevederi. Sub semnul autoexigenței al unei înalte răspunderi comuniste față de sarcinile puse de partid și guvern într-o atmosferă de lucru participant la dezbateri au trecut în revistă realizările obținute și s-au ocupat pe larg de ceea ce trebuie făcut pe viitor. Despre aspectele discutate și eficiența dezbaterilor ne vorbește tovarășul 

inginer GH. DOGARU, directorul general al 
Uzinei „Rulmentul".
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Cu gindul la

Toate angajamentele 
luate In întrecerea so
cialistă în cinstea zilei 
de 23' August de ex
ploatările întreprinde
rii miniere Dobrogea 
au fost Îndeplinite îna
inte de termen. Încă 
de pe acum a fost rea
lizat angajamentul a- 
nual privind econo
miile peste plan.

care a trecut de ’5 
Începutul anului, con
structorii de nave au 
depășit planul produc
ției globale și marfă 
cu 1,85 și respectiv 3 
la sulă, iar indicele 
productivității muncii 
cu 2 la sută.

marca fabricii
— Se știe că dezvoltarea în ritm susținut 

a construcțiilor de mașini impune și o creș
tere corespunzătoare a producției de rul
menți, atît ca organe componente ale mașini
lor, agregatelor și instalațiilor, cit și ca piese 
de schimb pentru acestea. Care va fi aportul 
colectivului uzinei brașovene la creșterea 
producției de rulmenți prevăzute pentru cin
cinal ?— încă de la început, țin să subliniez că sarcinile ce ne revin în cadrul cincinalului sînt deosebit de mobilizatoare pentru colectivul uzinei. Cîteva cifre sînt grăitoare. Dacă 
în anii planului șesenal uzina noastră a realizat 39 milioane rulmenți, în actualul cincinal 
va realiza 85,5 milioane, dintre care aproape 
o treime din producție va fi destinată expor
tului. Cit privește planul de producție al a- 
cestui an el este cu 20 la sută mai mare de- 
cît cel al anului trecut.

N. NICOLAU

(Continuare în pag. a V-a)

Rafinorii din unită
țile de prelucrare a 
țițeiului dn Valea Tro- 
tușului au livrat supli
mentar, de la Începu
tul anului, 24 000 tone 
de benzina, 4 000 tone 
de motorină, 1 350 to
ne de petrol lampant, 
1000 tone de gaze 
pentru chimizare și 
alte produse. O dată 
cu aceasta, ei anunță 
și Îndeplinirea angaja
mentelor luate in cin
stea aniversării elibe
rării patriei.

Minerii din bazinul 
Poiana Ruscăi au ex
tras și livrat în acest 
an Uzinei de prepara
re de la Teliuc și fur
nalelor de la Hune
doara și Călan, peste 
prevederile de plan, 
mai mult de 30 006 
tone de minereu de 
fier. Ei au Îndeplinit 
astfel, In cinstea săr
bătorii de la 23 Au
gust, angajamentul 
luat pentru întregul 
an.

Printre numeroasele 
unități industriale din 
regiunea Galați care 
au anunțat îndeplini
rea, înainte de termen. 
a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor lua
te in cinstea zilei de 
23 August, se numără 
și Șantierul naval din 
Brăila. în perioada

Metalurgiștii Uzinei 
de aluminiu Slatina 
întlmpină ziua, de 23 
August cu aproape 
2 500 tone aluminiu 
turnat peste plan. Spo
rul de producție a fost 
realizat în exclusivita
te pe seama creșterii 
productivității muncii, 
indice care în primele 
7 luni a fost depășit 
cu 11,6 la sută.

(Agerpres)

AVANCRONICĂ 
LA CAMPANIA 

AGRICOLĂ DE TOAMNĂ
Metamorfoza coloristică a jgoarelor continuă. Galbenului auriu al griului i-a luat locul negrul brazdelor întoarse de pluguri. Lanurile de porumb și floarea-soarelui sînt tot mai des cercetate. între două campanii, oamenii muncii din agricultură continuă lucrul. E timpul cel mai prielnic pentru pregătirea producțiilor viitoare (arăturile de vară sînt în toi) și pentru asigurarea condițiilor necesare recoltării culturilor tîrzii.— Strîngerea recoltelor de toamnă’ e în centrul atenției tuturor unităților agricole din raionul nostru — ne-a relatat tovarășul inginer Dumitru Buzescu, vicepreședinte al consiliului agricol raional Găiești. Sînt întocmite planurile de măsuri și operative care să asigure folosirea judicioasă cu. maximum de randament, a brațelor de muncă, a mijloacelor mecanice și a atelajelor, la cules, transport și eliberarea terenurilor. Floarea-

soarelui, de pildă, va fi recoltată eșalonat, în două etape determinate de stadiul maturizării capitulelor. Aceste planuri sînt acum detaliate și materializate în unități, în funcție de specific și posibilități. Nota dominantă este seriozitatea, spiritul gospodăresc, hotărîrea cu care toți mecanizatorii și țăranii cooperatori din unitățile noastre pregătesc campania agricolă de toamnă.Am întîlnit această atmosferă febrilă, de concentrare a forțelor lor în direcții precise în marea majoritate a comunelor raionului.Primul popas, la Uriești. Preocuparea de prim ordin este aici asigurarea spațiilor de depozitare. Se lucrează la amenajarea unei arii îngrădite și a trei solare pentru floarea-soarelui, cu o capacitate de 80 tone fiecare. Din cauza întîrzierii procesului de vegetație, strîngerea recoltei la această cultură va începe, pro

babil, odată cu recoltatul porumbului ; este necesară, în consecință, o organizare exemplară a muncii și un plus de forță de lucru. S-au găsit însă rezolvări corespunzătoare pentru această problemă deosebit de importantă. Trei brigăzi, care au semănat în timp optim floarea-soarelui, vor începe mai devreme culesul, urmînd să intervină apoi acolo unde va fi mai multă nevoie.La Mogoșani lucrurile stau tot atît de bine. S-a cumpărat polietilenă și carton în scopul amenajării spațiilor de depozitare chiar în cîmp. S-au reparat pătulele. Atribuțiile sînt împărțite pe brigăzi, pe echipe și pe oameni; modul de desfășurare a lucrărilor îl cunosc de pe acum toți: ziua se vor culege știuleții, iar
ION BISTREANU

(Continuare tn pag. a V-a)
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Uzinele „23 August* din Capitală. Moment de 
tensiune înaintea eliberării unei șarje. In cu- 
rind, cu o lună mai devreme, aici va fi gata 
prototipul locomotivei de 1 250 CP, potrivit 
angajamentului luat in întrecerea socialistă

Vizita in Danemarca
a președintelui 

Consiliului de Miniștri 
Ion Gheorghe Maurer

COPENHAGA 17 (Agerpres). — De la trimișii speciali : Ion Cîrje, Nicolae Pui- cea și Alexandru Cîmpea- • nu: Programul celei de a treia zi a vizitei oficiale pe care o întreprinde în Danemarca președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul Afacerilor Externe, Corneliu Mănescu, a început la întreprinderea de aparate frigorifice „Danmax" din Holte, oraș din apropierea Copen- hagăi. Oaspeții români au fost salutați cu cordialitate de di-

rectorul-proprietar, Max .Petersen, și de alți conducători ai întreprinderii. Vizitind principalele sectoare de producție oaspeții români au primit ample explicații privind înzestrarea tehnică a întreprinderii, folosujjf rațională a spațiului de prcMmcție și a utilajelor moderne, în mare parte automatizate, calitatea frigiderelor.Apreciind primirea cordială de care s-au bucurat oaspeții români, Ion
(Continuare in pag. a Vl-a)

LA TISMANA
ÎNTR O GRĂDINA
A fost o revărsare de cîntec 

și o ploaie de culori, îmblîn- 
zite sub mîini harnice și așe
zate în armonii de o fantasti
că splendoare pe tradiționale
le costume oltenești. Veneau 
gorjenii, în pas de horă sprin
tenă pe sub portalurile răco
roase ale pădurii să-și înscrie pe uimirile privirilor miilor 
de participant! la sărbătoarea 
cîntecului, dansului și portului 
popular, semnele talentului și 
iscusinței lor. Se mlădiau in

cîntec, contopindu-se într-o 
măiestrită devălmășie, șopote 
de rîuri repezi cu oftaturi de 
frunze-n dungă, octave de pri
vighetori și profunde ecouri 
răsturnate bolovănos prin ae
rul umed al văilor munților ; 
în inimitabile împerechieri me
lodice, țesute ritm cu ritm pe 
mlădierele fără de capăt ale 
unor inimi sensibile, cîntecele 
rosteau despre suflete gene
roase, învăluite în lumina 
muncii și a dragostei. Smulse 
din adîncurile unor dureri se
culare, doinele, bătrîneștile 
doine oltenești, destăinuiau o 
stare de spirit, cutezătoare și 
încrîncenată, destăinuiau o 
dîrză încredere în adevăr și 
dreptate. Parcă îl văd pe rap
sodul de altă dată, păzit de 
umbra prelungă a pădurilor, 
spunîndu-și în versul cîntecu
lui ura pentru nedreptățile 
ce-i tăiau calea vieții de-a- 
curmezișul, dîndu-și căciula 
pe frunte — în semn demn și 
hotărit —, aruncind pe sub 
genele perdeluite de umbrele 
pădurii, priviri piezișe.

Aici, în comuna Tismana 
din Gorj, cîntecul — petre- 
cîndu-se nu departe de Lunca 
Padeșuluî unde s-au adunat 
pandurii lui Tudor — are din- 
tr-odată semnificații istorice; 
el poate fi privit ca o minu
ne în care timpul și-a săpat 
margini ferme si poate și tre
buie să fie învățat pe de rost. 
Timpul cîntecului este timpul 
istoriei. Si poate de aceea re
zonanța lui către inimi rever
berează prelung, și devii o ve
ritabilă antenă vie prin care 
timpul urcă, prin cîntec, din 
pămîntul strămoșesc.Aici, pasul apăsat, mărunt, 
zvîcnit, al vestitelor sîrbe este 
o subtilă destăinuire coregra
fică, un desen splendid, al

temperamentului dinamic, ho
tărît al celor care duc nerăs
tălmăcite, în nici un chip, me
reu autenticele hore oltenești.

Scoase la iveală din toate 
comunele raionului, din Ar- 
câni sau Tismana, din Stă- 
nești ori Peștișani — comuna 
unde marele Brâncuși a învă
țat să privească răsăritul soa
relui, drumul fără alin al a- 
pelor și irizărilor ciudate ale 
muntelui — comorile inesti
mabile ale talentului popular, 
materializate în dansuri, cîn- 
tece și inegalabile desene ale 
portului local, s-au revărsat, 
sub soarele însorit al lui Au
gust, ca un fluviu neîntrerupt 
de frumusețe. Am privit și 
ne-am contopit în acest flu
viu unic, citind ca într-o car
te de mare plasticitate rînduri 
alese despre oameni și locuri 
care merită să fie știute și înțelese. Iar toată această pa
radă a talentului — organi
zată din inițiativa Comitetu
lui raional Gorj al U.T.C. 
pusă sub semnul unei atmos
fere optimiste, s-a desfășurat 
acum în prag de mare sărbă
toare, fiind dedicată cu pre
țuire celei de a XXII-a ani
versări a eliberării patriei.

NICOLAE DRAGOȘ 
C. STĂNESCU

(Continuare In pag. a lll-a)

S-A DAT IN EXPLOATARE

Un nou drum forestierîn jurnalul de șantier al drumului forestier auto Someșul Rece-Răcătău-Valea Mare- Bistra, constructorii au înscris, după o muncă entuziastă de peste doi ani, succesul lor cel mai de seamă : joncțiunea cu șoseaua națională 75-Cîmpeni. De-a lungul celor 154 de kilometri cît,măsoară traseul, ei au dislocat, cu ajutorul excavatoarelor, buldozerelor, autogrederelor. un milion de metri cubi de stîncă și pămînt, zeci de mii

de arbori seculari, au înfruntat împotrivirea apelor vijelioase ale pîraielor și rîurilor de munte. Drumul urcă printre pereții de cremene spre izvoarele Someșului, atinge, la cota 1560, cumpăna apelor, apoi coboară în bazinul văii Bistrei, spre Arieș. Nu mai puțin de 11 km de chei, serpentine și bucle dau un farmec deosebit acestei noi căi de acces spre „aurul verde" al pădurilor, i (Agerpres)
RĂZBOAIE 
DE ȚESUT 
ÎN PATRULa Uzinele textile „30 Decembrie" au fost puse în funcțiune primele 52 de războaie automate de țesut în patru culorL Avînd o nro- ductivitate ridicată,

AUTOMATE

CULORInoile mașini asigură o sporire simțitoare a producției de țesături de calitate superioară, într-o gamă variată de culori și modele, în prezent mai
mult de 70 la sută din producția de țesături a uzinei din Arad se obține cu războaie automate. (Agerpres)
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Locuind lîngă un cămin studențesc, îi știu zilele de febră, nopțile cînd respiră adine, ii cunosc pulsul cu puternice accelerări, oricum previzibile, conform unui zodiac afișat undeva, în holul unei facultăți. Gol acum, căminul Îmi pare o sidefie scoică de mare, de care aliplndn ml u- rechea aud Imensa reverberație a pașilor porniți de aici spre toate colturile pămlntuiui nostru.Cînd studentul'a ajuns, acasă, la capătul unei o- disei de un an pe agitata
Studen

tul
acasă

de Ștefan Iureșmare cu mii și mii de pagini vijelioase, Ithaca sa t-a apărut cu liniștea însorită și discretul parfum familiar — un veritabil tărlm al statorniciei formelor stabilite, un loc mereu egal cu sine însuși. Era, tlnărul Ulise, prea plin de vuietul atî- tor recente aventuri intelectuale, pentru pa prima Impresie, abia strecurată printre îmbrățișări și exclamații, printre degustări favorite și somn vegheat de dragoste să fie altceva decît impresia unei dulci imobilități. A- ceeași aromă inefabilă din păru] mamei, tata strfnge mina cu același mod particular de a-și reprima efuziunile, frații si surorile slnt tot acea știută cascadă de întrebări, aluzii, spirite, reproșuri și destăinuiri. Atmosfera din așezarea natală, cercetată fugitiv, cu privirile deocamdată distrat purtate peste acoperișuri, îi pare, de asemenea. cea ..dintotdeauna*, incapabilă de surprize si tocmai prin asta odihnitoare. Are sentimentul că va face în vacantă cura de lene complice cu lumea lăsată aici. acasă, în albia ei nestrămutată.Verificarea eroarel începe de la cine știe ce lucru mărunt, poate descoperirea In rafturile cu cărți din casă a unui titlu valoros de ultimă
(Continuare 

tn pag. a V-a)
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CRITERIU DE APRECIERE: DOCUMENTE INEDITE STUDENȚII IN UZINĂ

PASIUNEA
— Organizația noastră — începu să povestească E. Velc- soff, secretar al comitetului U.T.C. de la cooperativa „Lugojana" — mergea destul de slab. Nici măcar la adunările generale nu prea veneau uteciștii noștri. La comitetul orășenesc eram mereu criticați. „Ce să facem", răspundeam noi, sincer supărați, nemulțumiți de rezultatele eforturilor pe care le depuneam. Ni s-a promis sprijin. Și într-o zi vine la noi un secretar al comitetului orășenesc. „Uite, v-am adus tin activist care să vă ajute". Am rămas surprins. Nu mai era de față decît Mihai Ca- sianu. înseamnă că de el era vorba. Nici nu știam ce să spun. Mihai activist ? Păi el e de la noi din cooperativă, coleg de muncă. Cunoșteam că se numără printre activiștii nesalariați, dar tocmai la noi să-1 dea ? Sînt sigur că și ceilalți din comitet gîndeau ca mine: „Ce poate el să ne ajute?" La început cred că ne-am purtat greșit cu Mihai; prin felul de-a vorbi cu dînsul, îi arătam o anume neîncredere ; nu știu, ori n-a simțit, ori s-a făcut că nu bagă de seamă, nu s-a supărat. A început însă să ne sîcîie : „Ia să facem cutare lucru, ia să organizăm acțiunea asta". Nu făcea el treaba noastră, dar ne-a determinat, nu știu cum, să nu ne mai plîn- gem de greutăți. Munca comitetului era parcă mai cu rost, mai cu spor. Reușeam să realizăm mai ușor cele ce ne propuneam și totodată am început să ne și prevedem lucruri mai interesante".Membrii comitetului U.T.C. mi-au relatat o mulțime de lucruri despre activistul lor. Fapte, unele mai importante, altele, în aparență, mai puțin ; am desprins din ele activitatea bogată a acestui tî- năr care, în afara orelor de muncă, îndeplinește cu pasiune și conștiinciozitate și sarcina de activist al comitetului orășenesc U.T.C. De cîțiva ani se dedică unei asemenea sarcini, timp în care a ajutat numeroase organizații de bază din cartiere, sau de la diferite instituții din oraș. Dar cele mai frumoase rezultate le-a obținut de cînd a fost repartizat să se dcupe de organizația U.T.C. din instituția în care el însuși lucrează.In ultimul timp, organizația U.T.C. de la cooperativa „Lugojana" se bucură de o foarte bună apreciere, activitatea ei fiind bogată, interesantă. Adunările generale se țin cu regularitate, reușind să răspundă prin conținutul lor preocupărilor tinerilor. Așa se și explică de ce participarea tinerilor la adunări, ca și la celelalte acțiuni — de altfel, lucru care înainte lăsa de dorit — este acum unanimă, activă. Organizația s-a întărit din toate punctele de vedere, numărul uteciștilor a crescut. Numai în acest an 11 tineri, dintre care o bună parte lucrau mai demult în cooperativă, au cerut să fie primiți în rîndurile organizației. Munca uteciștilor este nu numai mai rodnică, ci și mult mai diversă. Ea se înscrie pe toate

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
coordonatele preocupărilor tinerilor, satisfăcindu-le cerințele în ceea ce privește ridicarea calificării profesionale, îmbogățirea cunoștințelor politice și de cultură generală, dezvoltarea gustului pentru frumos, etc. Manifestările cultural-artistice și sportive, acțiunile turistice și distractive au căpătat în organizația U.T.C. de la „Lugojana" un caracter permanent. Toate acestea se datorează în bună măsură și lui Mihai Casianu, activistul nesalariat al comitetului orășenesc U.T.C. Cite ore din timpul liber nu și-a dedicat gîndind alături de membrii comitetului organiza-

însemnări primimo munca

INSTRUCTORILOR
NESALARIAȚI

Al COMITETULUI
ORĂȘENESC LUGOJ

AL U.T.C

numărul părere el. placă, și seriozitate

ției asupra fiecărei acțiuni, ajutindu-i să găsească soluțiile cele mai interesante, cele mai eficiente, să le dea apoi viață !— Nu contează orelor — este de Principalul e să-ți să privești cuaceastă sarcină de răspundere.
★Am cunoscut la Lugoj și alți tineri care asemenea lui Mihai Casianu îndeplinesc munca de activiști nesalariați ai comitetului orășenesc U.T.C. Cine sînt ei, cum cum reușesc șăjndrume ganizațiile trebări la răspunde oricît de încă cîtorva nume.Ca să vorbești însă de Ma

ria Ianculescu trebuie să vorbești de organizația U.T.C. de la O.C.L. Produse industriale. Membrii acestei organizații sînt răspîndiți pe raza întregului oraș, și aceasta era invocată deseori ca o explicație la activitatea slabă a organizației. Am spus era, fiindcă Maria Ianculescu, de cînd i s-a repartizat această organizație, a dovedit netemeinicia scuzei. Acum, datorită sprijinului pe care ea l-a acordat, și în această organizație adunările generale se țin cu regularitate, se organizează activități educative, printre care cele mai apreciate de tineri au fost dezbaterile pe teme de educație moral-cetătenească, întâlnirile cu oameni de cultură, cu activiști, vizionările de spectacole etc.

muncesc, or- U.T.C. ? Iată în- care nu se poate decît oprindu-ne. puțin, asupra a

Laborantul Petru Cozea răspunde de organizațiile U.T.C. din școlile generale, dar munca lui de activist nesalariat nu se reduce numai la atît. In cadrul tuturor acțiunilor ce se desfășoară la nivelul orașului, la cererea lui, i se repartizează sarcini, în special' privind manifestările și întrecerile sportive.Elena Săceanu, muncitoare la întreprinderea textilă, e cunoscută și ea în mai toate organizațiile U.T.C. din oraș. Aceasta fiindcă atît în fabrica ei, cit și în alte întreprinderi, ajută comitetele U.T.C. la clarificarea evidenței membrilor, la organizarea și planificarea muncii. Apoi nu-i putem uita pe soții Neimer, Di
eter și Ana ambii activiști nesalariați, care răspund de organizațiile U.T.C. de la întreprinderea „Mondial" și respectiv, Filatura de mătase, și care se află într-o permanentă întrecere pentru inițierea celor mai frumoase activități.Tinerii aceștia au multe trăsături comune. Ceea ce îi aseamănă în primul rînd sînt însă pasiunea, dragostea pentru munca de organizație, noblețea cu care își dedică o parte din timpul lor liber pentru a-1 dărui muncii de organizație. Alături de pricepere și experiență acestea aii fost se pare și criteriile de selecționare a acestor ajutoare ale comitetului orășenesc U.T.C.In ultimul timp, mai precis, după VIII-lea al activiștilor mitetuluiLugoj a crescut simțitor. Sînt acum peste 40. Avînd ca tovarăși uteciști care lucrează de mulți ani în această muncă. participînd, împreună cu activiștii salariați la instruirile periodice, cei mai tineri dintre ei, cîștigă de la zi la zi experiență, numărîndu- se printre cei care aduc o importantă contribuție la rezolvarea importantelor sarcini care stau în față organizațiilor U.T.C. din oraș.De curînd, la o recentă ședință a biroului Comitetului regional Banat al U.T.C., Angela Văncica,membră a biroului relata următorul amănunt din munca organizației orășenești U.T.C. Lugoj : „Toți activiștii comitetului orășenesc au fost plecați într-o vreme, la regiune, la un curs de instruire. In tot acest timp însă activitatea organizațiilor s-a desfășurat normal. S-au ținut și adună-

Congresul alU.T.C., numărul nesalariați ai Co- orășenesc U.T.C.

rile generale planificate, au _ fost primiți tineri în organiza- ™desfășurat bogate cultural-educative, nesalariați au făcut noastră să nu se
ții, s-au activități Activiștii ca lipsa simtă".Neîndoielnic, cuvintele acestea reprezintă mai mult decît o simplă apreciere.

N. ARSENIE

Drumețlnif prin pitoreștile 
locari din raionul Sebeș

NOTE 
DE 

LECTOR

La Arhivele Statului din Tg. Mu
reș au iosl descoperite recent pes
te 100 de documente inedite legate 
de pregătirea și deslășuratea eve
nimentelor din Transilvania, în 
perioada răscoalei lui Horia, Cloș
ca și Crișan. Majoritatea acestora 
aduc însemnate mărturii despre 
extinderea răscoalei mult peste 
aria cunoscută pină în prezent și 
atestă, totodată, participarea Ia

răscoală a locuitorilor din așeză
rile de pe cursul superior al Mu
reșului și Tinavelor. Un deosebit 
interes prezintă actele judiciare 
care cuprind depozijiile unor par- 
ticipanli Ia evenimente, din satele 
Bilbor, Subcetate, Ditr.ău, Joseni și 
altele, care și-au procurat arme 
din ținuturile Moldovei.

practică judicioasă
abia in a doua jumătăte(Agerpres)

Șantierul de amenajare a orezăriei de la Buciumeni, regiunea București. Brigada de screperiști condusă de Răboj Gheor- 
ghe, eiecluind lucrări de finisare a orezăriei
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FESTIVALUL DE MUZICĂ UȘOARĂ DE LA MAMAIA
Festivalul a demonstrat 

din nou — dacă mai era 
nevoie — că muzica ușoară 
românească dispune de un 
front apreciabil de inter
preți talentați, unii dintre 
ei dotați cu o certă origi
nalitate, și care nu așteap
tă decît un repertoriu po
trivit pentru a-și pune în 
valoare calitățile. In ulti
mul an, mai ales, au fost 
lansați prin intermediul 
Radioteleviziunii cîțiva cîn
tăreți care și-au cucerit 
extrem de repede popu
laritatea. Pare ciudat, cînd 
te gîndești că la preceden
tul festival, nume ca Dan 
Spătaru, Anda Călugărea- 
nu, Sergiu Cioiu ori Pompi- 
lia Stoian (care anul acesta 
au stat în centrul atenției 
generale) n-au fost luate în 
seamă de compozitori pur 
și simplu pentru că erau 
aproape necunoscute. Acești 
patru cîntăreți tineri, care 
au dobîndiț cu prilejul fes
tivalului Consacrarea ofi
cială, au venit cu persona
lități distincte și intere
sante : Dan Spătaru cu un 
stil modern, de un lirism 
reținut, fără false efuziuni; 
Anda Călugăreanu cu un 
temperament dramatic au
tentic, cuprinzînd și melan
colie interiorizată și umor ; 
Sergiu Cioiu — actor de 
profesie — cu o pro
mițătoare știință a in
terpretării nuanțate, căreia 
îi trebuie cîntece bogate în 
idei (cum au fost „Vîntule" 
și „Glasul tău" de Al. 
Mandy) pentru a se putea 
manifesta ; în sfîrșit, Pom- 
pilia Stoian — interpretă a 
trei melodii premiate — cu 
tinerețea și farmecul unei 
voci ale cărei inflexiuni li
rice impresionează prin 
gingășia lor. Cu un plus de 
îndrumare efectuată cu 
atenție și competență, aceș-

ti tineri, împreună cu co
legii lor mai de mult lan
sați, Aurelian Andreescu și 
Anca Agemolu, vor avea de 
spus un cuvînt important 
în evoluția muzicii ușoare 
românești.

„Senatorii"
Doina Badea și Constan
tin Drăghici, 
nou primele distincții acor
date de juriu. Premiile ob
ținute au răsplătit pe 
bună dreptate contribuția

festivalului,

au cules din

Imre ne-a provocat însă o 
mică nedumerire de ordin 
extraartistic : după anunța
rea premiilor, cînd 's-a ho~- 
tărît să se prezinte încă o 
dată melodia „Prieten 
drag", distinsă cu Marele 
Premiu, el n-a mai ieșit 
să-și dirijeze orchestra. 
Unii spectatori au înclinat 
să creadă că Imre s-ar fi 
supărat pentru faptul că 

o
spre

a fost distins doar cu 
mențiune. Am dori,

blicului. Poate că înfiin
țarea unor etape pregăti
toare, care să preceadă fi
nala propriu-zisă și în 
care să se ofere miblicului 
o selecție mai largă din 
melodiile prezentate in con
curs, ar da posibilități de 
afirmare unui număr m.ai 
mare de tineri compozitori. 
Accevtîndu-se această pro
punere, ar urma însă, ca 
pentru finala de la Mamaia, 
selecția să fie foarte exi-

imRPRHi commn

I
■ 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I

a prac
ticii!

lor, extinsă pe parcursul 
cîtorva ani, la lansarea 
unui număr apreciabil de 
melodii. Dacă însă în pre
cedentele festivaluri di
ferența calitativă dintre ei și ceilalți interpreți jus
tifica repartiția inegală a 
cîntecelor din concurs, 
anul acesta, cînd s-au lan
sat numeroși tineri de va
loare, considerăm că Doi
nei Badea și lui Constantin 
Drăghici li s-au încredin
țat prea multe melodii (7 și 
respectiv 8), ceea ce a di
minuat oarecum caracterul 
de concurs autentic al fes
tivalului. Încredințarea u- 
nui număr prea 
melodii acelorași 
consacrați duce 
parte la crearea 
zații de monotonie — oricît 
de valoroși ar fi interpreții, 
iar pe de alta stînjenește 
afirmarea plenară a unor 
noi talente. Anul acesta, 
celor nu mai puțin de cinci 
tinere cîntărețe, care au 
debutat în sensul propriu- 
zis al cuvîntului pe scena 
festivalului, li s-a încredin
țat doar cîte o singură me
lodie, și aceea în majori
tatea cazurilor nesemnifi
cativă. De aceea, cu excep
ția Elenei Neagu, care a 
ajuns în selecția finală, ce
lelalte debuturi au trecut 
neobservate.

Un cuvînt bun despre 
evoluția orchestrelor că
rora dirijorii Gelu Solomo- 
nescu și Alexandru Imre 
le-au imprimat sonorități 
ample, moderne, contri
buind decisiv la succesul 
unor melodii. Alexandru

mare de 
interpreți 
pe de-o 
unei sen-

ILIE PURCARU

Mf SPRE M /W
„Escale spre noi 

înșine" este o carte 
de confruntări, de 
dialoguri subsidiare, 
închegate într-un re
portaj amplu sau un 
eseu. Eroul cărții es
te poporul român 
(„aprigă apă de mun
te căzută pe un șes 
placid, cel al unei 
stagnări dictate de 
condiții istorice vitre
ge") iar subiectul 
„destinul său în pli
nă construcție conș
tientă" cu momente 
dintre cele mai sem
nificative, punctele 
de legătură cu re
ceptivitatea mon
dială și concluzii
le necesare. Volumul 
se remarcă prin ex

tensia informației, 
ceea ce dă autorului 
posibilitatea tratării 
cu competență a u- 
nor domenii variate. 
Imaginația, elanul li
ric debordant ca și 
argumentația vi
guroasă favorizează 
pe de altă parte o 
prezentare nuanțată, 
în culori vii și diver
sificată funcțional.

Există și un pre
text epic, de fapt o 
ipostază a aplicării 
analizei în urmărirea 
la distanță de 50 de 
ani a unor expediții 
românești în jurul 
globului. Escalele a- 
ting pe rînd Ancona, 
Rio de Janeiro, Aus
tralia, Nagasaki, in

fine, iar Mediterana. 
Sînt puse paralel co
tele pavilionului ro
mânesc la cele două 
capete ale intervalu
lui. Paralela survine 
și în discutarea note
lor de călătorie ale 
unor străini dinainte și de după Eliberare, 
ale dinamicii econo
mice sau ale avîntu- 
lui cultural. Noua 
încadrare a gloriilor 
românești primește 
deosebite acumulări 
de accent pentru că 
„un stih din Emines- 
cu, un stîlp de 
Brâncuși, un acord 
din Enescu, un cuvînt 
potrivit de Arghezi, o 
licență pentru un 
produs industrial

„made în România" 
trezesc acum, în noul 
cadru creat de civi
lizația socialistă, vas
tele reverberații care 
desenează un întreg 
numit pretutindeni 
POPORUL ROMAN". 
Împărțirea în capi
tole demonstrează 
o preocupare de echi
libru. După două 
capitole introductive, 
un capitol despre rit
mica dezvoltării eco
nomice, urmat de „O 
vacanță în România" 
dezbătînd prin ample 
citări al doilea capi
tol. Hyperion, al cin
cilea capitol, cu nu
mele inspirat dintr-un 
vers din „Luceafă
rul” tradus în limba

portugheză analizea
ză succesele eulturii, 
iar ultimele două 
sintetizează materia
lul, în concluzii mai 
abstracte, logice și 
poetice. Nici un mo
ment însă, cu toată 
orînduiala tematică, 
tonul nu e didactic, 
caracterul e de fapt 
cel incantatoriu ilus
trat în plastici de 
mare finețe. Deci un 
eseu sau un reportaj, 
într-o manieră eleva
tă, dar captivantă, o 
istorie sui-generis ori 
o geografie specifică, 
sentimentală, a ener
giilor, realizărilor și 
corespondențelor ro
mânești. în plus, o 
reabilitare a repor
tajului autentic, vi
brat de un talent 
care nu se desminte.

D. DINULESCU

lauda talentatului dirijor, 
ca acei spectatori să se fi 
înșelat.

Încheiem comentariile 
consacrate interpreților cu 
o nedumerire: unde sînt 
soliștii teatrului „Constan
tin Tănase" ? Din cei peste 
20 de interpreți ai melo
diilor festivalului, numai 
cîțiva, pare-mi-se doar Gică 
Petrescu și Sergiu Cioiu, 
sînt angajați ai acestui 
teatru, care ar trebui să 
fie o adevărată rampă de 
lansare a muzicii ușoare 
românești. Credem că, de
pășind dificultățile unor 
scheme supraîncărcate, es
trada bucureșteană și cele
lalte teatre de gen din țară 
trebuie să strîngă în jurul 
lor pe toți tinerii cîntăreți 
de talent care, lucrînd în 
permanență cu 
calificați, ar avea 
posibilitatea unei 
mări competente.

Privit în ansamblu, fes
tivalul de anul acesta a 
lansat fără îndoială cîteva 
melodii realmente bune, 
ceea ce-l situează pe o 
treaptă superioară față de 
cele din anii trecuți. Nu
mărul acestora este totuși 
prea mic în raport cu ce
rințele publicului tînăr și 
chiar în raport cu posibili
tățile creatorilor noștri de 
gen. In actuala sa formulă 
de desfășurare, festivalul 
suscită un interes limitat 
la durata cîtorva săptămîni. 
Nu se creează încă acea 
emulație permanentă care 
să-l țină tot timpul viu. în 
atenția creatorilor și a pu-

regizori 
astfel și 

îndru-

aentă, în așa fel incit să 
se prezinte numai melodii 
într-adevăr izbutite.

Festivalul de anul acesta 
a scos din nou în evidență 
o lacună mai veche a crea
ției compozitorilor noștri 
de muzică ușoară: lipsa 
unui număr.mai mare de 
melodii care să răspundă 
direct cerințelor și preocu
părilor unui tineret dornic 
de cîntece optimiste, vii, 
antrenante. Au predominat 
cântecele melancolice, ro
manțele, cîntecele de pahar 
— genuri fără îndoială 
apreciate, dar care, prin 
prea multă insistență, cre
ează o unilateralitate ne
dorită de nimeni.

în încheiere, o propunere 
oarecum laterală, dar deo
sebit de însemnată pentru 
contribuția pe care festiva
lul o poate aduce la educa
ția estetică a tineretului. 
Ținînd cont de marea popu
laritate a cîntăreților de 
muzică ușoară, de faptul că 
mulți tineri și-i iau ca 
model de manifestare exte
rioară, Ministerul Indus
triei Ușoare și Casa de 
Mode ar putea folosi festivalul ca un prilej de 
lansare a unor mo
de vestimentare noi, ti
nerești, care să propage 
decența și bunul gust. Ar 
fi o inițiativă utilă pentru 
toată lumea, inclusiv pen
tru aspectul plastic-vizual 
al spectacolelor festiva
lului.

SEBASTIAN COSTIN

PETRE STURDZA

iOTiRI.40 de ani
E foarte probabil că nicăieri aiu

rea sg nu fi dat roade mai multe 
ca la noi acest obicei : oamenii de 
teatru să-și scrie memoriile. (Iar 
atunci cînd regizorul sau actorul, 
maj ales actorul, au ezitat să pună 
mîna pe creion, se vor grăbi mai 
tîrziu să acopere lacuna monogra
fii cu mai mult sau cu mai puțin 
har). Obiceiul acesta este și expli
cabil în istoria atît de recentă a 
teatrului românesc pentru că o 
carieră actoricească de 30—40 de 
ani acoperă, ca o mănușa, cel’pu
țin etapa modernă a scenei noastre 
și noi putem bănui ambiția secretă 
a fiecăruia de a lăsa, o dată cu 
istoria propriei personalități, una 
apocrifă, inedită și teribil de vie 
a înseși artei dramatice naționale.

Au fost timpuri de mucenicie în 
teatru acelea cînd actorul, ieșean, 
s-a născut (1869) într-o ramură 
săracă a familiei Sturdza, dar nu 
într-atît de săracă încît el să nu-și 
poată permite unele călătorii de 
studii la Viena, Paris. în Italia si

nu într-atît de săracă încît el să 
sufere de foame pe timpul verii 
cînd actorii nu erau plătiți.

Dinspre familia mamei — tradi
ție actoricească, un unchi ,.muzi
cant, actor, scriitor", dinspre pro
priul suflet — pasiune pentru sce
nă ivită de Ia cinci—șase ani cînd 
și joacă, printr-o fericită întîmpla- 
re. într-un spectacol de amatori. 
Apoi : eterna piedică, părinții îl 
vor orice altceva. în speță mili* 
tar . vocația învinge, ucenicia 
începe sub steaua strălucitoare 
lui Grîgore Manolescu i după mai 
multi ani publicul este definitiv 
cucerit de realismul (,,naturalis
mul") cu care P. Sturdza își sus
ține rolurile în plină epocă de 
,,glorie* a retorismului ..urlător ca 
un derviș*. între timp, prietenia cu 
A. Demetriad, lancu Livescu și Ni- 
colae Soreanu („celebra cabină nr. 
5"). cu P. Liciu. căsătoria cu Alice 
căreia îi vor fi închinate memo

de teatru
riile, relații artistice pasagere sau 
mai îndelungate cu notorietăți 
străine (italianul Novelli, Eleonora 
Duse, românul — prin adopție pa
rizian — De Max), persecuția ne
motivată, inexplicabilă și grosola
nă la care-1 supun cîțiva directori 
succesivi ai „Naționalului* bucu- 
reștean întregesc o viață, o carie
ră și o personalitate excepțională.

Amintirile se încheie în 1931, cu 
doi anj înainte de moarte. ,,Era pe 
cit de mare actor, pe atît om de 
gînd și de inimă (...) Era falnic, 
sigur pe sine și de o nobilă mă
rinimie.

Departe de scenă, teatrul trăia 
totuși în el. Avea în izolare, su
perbia lui Brand al lui Ibsen. Și, 
ca stejarul înrădăcinat pe creste, 
a căzut, fulgerat de moarte*. (A. 
Munte).

„Amintirile* se desfășoară ne 
trei direcții distincte care sînt for
marea propriei personalități, pro
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Iln această vară 300 de 
din București și Iași au 
practica în producție în

| Combinatului siderurgic din Hune
doara. Pentru fiecare dintre aceștia 

1 viitori ingineri, zilele petrecute 
l printre siderurgiști, alături de ei, în 

fața agregatelor, au constituit pri
lejul acumulării unor prețioase în
vățăminte.

— Din primele zile practica a 
început sg se desfășoare după un 
grafic de rotire a studenților pe 
secții și agregate, pentru a le oferi 
posibilitatea să cunoască întreg 
procesul tehnologic din combinat, 
spune inginerul PETRE PASĂRE, 
responsabil cu practica studenților, 
din partea C.S.H. Anii II și III au 
fost repartizați pentru începbt în 
secțiile auxiliare turnătorie, forje, 
oțelărie, mecanice, iar anii IV — 
în secțiile de bază, adică la furna
le, oțelării și laminoare.

La rîndul lor, studenții de la 
chimie au îmbrăcat halatele albe 
ale laboratoarelor din combinat, 
iar cei de la electrotehnică salope
tele laminoriștilor. La grupul de la
minoare, unde se afla în funcțiune 
o mașină electronică de calcul, unde 
procesul tehnologic este complet 
automatizat și mecanizat, ca și la 
fabrica de oxigen, dotată cu apa
ratura cea mai modernă, studenții 
electroniști au avut condiții opti
me pentru studiu și cercetare.

Colocviile au scos în evidență $1 
unele lacune în cunoștințele În
sușite pe timpul practicii, îndeosebi 
la studenții din anul IV. Nu jn 
toate cazurile aceștia au dat răs
punsurile cele mai precise la în
trebările referitoare la organizarea 
producției și conducerea procesu
lui tehnologic într-o secție meta
lurgică. Cauza ? O explică tot in
ginerul Petre Pasăre.

— Este vorba despre o neînțele
gere, spune dînsul. Studenții anu
lui IV, ca și cei din anii II și III 
au fost îndrumați să urmărească 
aceleași probleme în secții, adică 
cunoașterea agregatelor și a pro
ceselor de fabricație. Ulterior însfe, 
pe la jumătatea perioadei prac - 
tica, în urma unui conți oi- • <ii:i 
partea Institutului politehnic din 
București, s-a constatat că progra
mul întocmit pentru anul IV este 
greșit deoarece aceștia trebuie puși 
să desfășoare o activitate ing'.ne- 
rească de conducere a procesului 
tehnologic, să lucreze alături de 
maiștri și ingineri de schimb, să 
cunoască atribuțiile detaliate ale 
acestora. Programul a fost astfel 
conectat de-abia în a doua jumă
tate a perioadei de practică.

Cui aparține greșeala ? In primul 
rînd organizatorilor, adică insti
tutelor, cadrelor care au însoțit pe 
studenți în practică în primele săp
tămîni, deoarece aceștia trebuiau 
să vină Ia Hunedoara cunoscînd 
precis conținutul programului de 
practic^ pentru toți anii de studiu. 
Pe de altă parte, de la institut n-au 
fost trimise în toate cazurile, ca să 
îndrume practica, cadre de specia
litate. Timp de cîteva săptămîni 
practica studenților-oțelari a fost 
condusă de un asistent de la ca
tedra de pedagogie, care firește, 
nu poate avea conpetența unui in
giner în specialitatea respectivă. 
Suficientă inițiativă n-au dovedit 
nici responsabilii cu practica din 
partea combinatului. Știau și ei că 
aceasta este ultima practică în 
producție a studenților din anul TV 
înainte de a se reîntoarce în sec
ții în calitate de ingineri. Dar s-au 
mulțumit să urmărească doar dacă 
studenții intră sau nu la ora sta
bilită pe poarta combinatului.

Mai ‘judicios s-ar fi cuvenit să 
se fi întocmit și graficul de rotire 
a studenților pe secții și agregate. 
Ținîndu-se cu tot dinadinsul ca ei 
să se perinde prin absolut toate 
secțiile combinatului, mai impor
tante sau mai puțin importante din 
acest punct de vedere, graficul pre
vedea doar două sau cel mult trei 
zile pentru o secție. Or. acest timp 
este insuficient pentru cunoașterea 
agregatelor și utilajului, a procese
lor tehnologice. Mult mai bine ar 
fi fost dacă organizatorii - s-ar fi 
rezumat doar Ia secțiile cele mai 
reprezentative din combinat dar 
în care studenții să stea un timp 
mai îndelungat pentru cunoașterea 
lor în întregime.

student! 
efectuat 
secțiile

ROMULUS LAL 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

gresele în modernizarea teatrului 
românesc, modernizarea, ca o con
secință, a publicului. Dacă memo
riile altor confrați, de pildă lancu 
Brezeanu, anticipează deliciile ci
titorului cuprinzînd mai ales întîm- 
plări savuroase ale culiselor, far
se, boemă, într-un cuvînt specificul 
existențial al actorilor, paginile lă
sate nouă de P. Sturdza tratează 
aci cu sgîrcenie și rezervă. Numai 
atunci cînd e foarte necesar pentru 
scrierea „istoriei* P. Sturdza face 
haz,

Stilul său sobru face dovada o- 
mului de cultură și de gust, iarăși 
numai cînd e absolută nevoie pă
răsește eleganța pentru familiari
tate.

Despre acest mare actor s-au ex
primat în presă, cu admirație și 
uimire, la timpul potrivit, Arghezi 
și Fundoianu (acesta chiar într-un 
studiu), Rebreanu și RanetM, C. 
Miile și M. Dragornirescu. Ei au lu
minat pentru generațiile viitoare 
talentul și caracterul cu totul deo
sebit al lui P Sturdza, Mărturiile 
contemporanilor sînt strînse într-o 
anexă la „Amintiri. 40 de ani d 
teatru*.

VIRGIL MAZILESCU
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CUL TURĂ DE MASĂ

Covor oltenesc

Pe marea scenă

a naturii
Nici nu se 

putea bănui 
un cadru mai 
adecvat desfă
șurării de ta
lente și pa
siuni căreia 
i-am fost mar
tori ; toată a- 
ceastă sărbă

toare avînd darul de a uni intr-un mă
nunchi imens frumuseți ce înnobilea
ză fiind ascultate și văzute, de a îndem
na la meditații folositoare și, mai ales, 
la dorința de a le continua, înmulțin- 
du-le. Marea scenă a acestei sărbători a 
fost natura, peisajul, care s-a transmu
tat nu o dată în cîntece și doine. Pentru 
evocarea cadrului în care s-au petrecut 
faptele de artă pe care le vom prezen
ta în continuare, să-l chemăm prin pa
ginile „României pitorești" pe Alexan
dru Vlahuță, care s-a oprit în aceste 
locuri, căci n-ar fi fost cu putință ca o 
carte cu asemenea titlu, inspirată de o 
asemenea nobilă aspirație, să le oco
lească :„De pe Culmea Frumoasă, din codrul de fagi bătrîni, în desișul cărora e pururea noapte, scăpătăm în Valea largă și luminoasă a Tismanei. Cerul pare că arde deasupra noastră... Trecem prin satul Tismana, așezat la poalele mun

ților între două vâlcele, de o parte șl de alta a riului Tismana... Din sat ieșim într-o pajiște frumoasă,’ așternută pe-o vale ce se îngustează din ce în ce. în fund se deschide înaintea noastră ca o poartă în tainica și întunecoasa domnie a codrului. Prin spintecătura aceasta a munților, drumul șerpuind pe marginea riului Tismana, se adin- cește într-un desiș de castani seculari. Umbra ne învăluie din toate părțile. Un dulce miros de fîneață plutește în aerul răcoros. Tn liniștea sfîntă a codrului, în măreția și sălbăticia acestor locuri, șopotul somnoros al apei, ușoara clătinare a frunzei, stropii de lumină ce picură din strașina de ramuri, toate te farmecă ; inima-ți bate de-un fior neînțeles, ca șl cum ai fi intrat într-o lume'de închipuiri, de basme. La o cotitură a drumului, crengile se desfac — o ferestruie se deschide-tn păretele de verdeață, din fund răsare peste vîr- furile copacilor, un turn înalt și galben. De-abia l-ai zărit insă — și bolta de ramuri se-nchide din nou. Din- tr-acolo se-aude tot mai tare, tot mai aproape un vuiet ca de moară, ș-un răpăit, un plesnet de apă care cade pe lespezi. De-odată, ca la un semn perdeaua de arbori se dă la o parte, — sus, pe vîrful unei stînci fioroase, îți a- pare. în toată fantastica ei măreție, mî- năstirea Tismana, cu zidurile ei îndrăznețe, cu turnurile ei înalte de castel din timpurile vechi. Te uiți, înmărmurit, ca la o minune, și nu știi bine de-i aieve, ori e-n vis, — cînd iată că o nouă priveliște te cheamă : torentul Gurniei, repezit de sus, de sub talpa mînăstirii s-aruncă vîjîind, și cade de la o înălțime amețitoare peste o grămadă de stînci într-o spumă fumurie, pe. care-o ia și-o duce-n undele-i repezi rîul Tismana".
Lăsăm cititorului întreprinderea de a 

vedea ce corecturi a adus timpul la 
datele fizice ale unei descrieri care are 
darul de a folosi corect epitetul și de a 
transmite simplu starea de încîntare și 
uimire care te încearcă în fața unui a- 
semenea peisaj. Confruntarea textului, 
scris în urmă cu peste șaizeci de ani, 
cu realitatea de azi, va duce desigur, 
la corectarea peisajului rural descris de 
Vlahuță. Timpul a lucrat și aici, ca 
pretutindeni în țară, în favoarea omu
lui. Satul a ieșit de mult din anoni
mat. Veșnică a rămas natura, pădurea 
seculară, apa cu incantațiile-i cristaline. 
Ciclic, traversînd anotimpurile, ea, na
tura, revine mereu aceeași, maiestuoasă și copleșitoare, măsurînd trecerea 
timpului cu o demnitate impasibilă.

Rezonanțele

istoriei
Pe lîngă des

coperirea na
turii, locurile 
care au găz
duit, integrîn- 
du-le arhitec
turii lor, cînte
ce, și dansuri, 
și costume în
crustate în fir i de borangic și mătase, te în
deamnă și la o 
altă expresivă, 
pilduitoare, des
coperire : IS
TORIA.

Aici, la Tismana, se află una din 
cele mai vechi mînăstiri, care — cum 
spun cercetătorii — după o veche tra
diție și-ar avea originea într-o biseri
că din lemn de tisă (altă dată, pădurile 
din împrejurimi fiind bogate în lemn 
de tisă) de pe vremea lui Vlaicu Vla
dislav. Ipoteză incertă, documentele 
vremii prezentîndu-l,pe Radu I (1377- 
1384) drept ctitor, iar continuator al 
construcției pe fiul acestuia, Dan I, 
La desăvârșirea acestei ctitorii, se stră
duise mult — spun documentele — 
călugărul Nicodim. Prin aceste locuri 
de sălbatică frumusețe, au trecut — 
oprindu-se cu evlavie pentru miturile 
religioase pe care le întruchipa mînăs- 
tirea, cu respect pentru importanța ei 
culturală și nu mai puțin strategică, —• 
mulți domnitori. In 1406 a zăbovit aici, 

Mircea cel Bătrîn, întrerupîndu-și dru
mul spre Severin, unde avea să-l întîl- 
nească pe Sigismund; în 1458, Tismana 
a găzduit pe Vlad Țepeș ; iar, mai tîr- 
ziu, urmărit de Mihnea cel Rău, s-a 
ascuns, înainte de a fi domn, Neagoe 
Basarab, care, apoi, o va acoperi — ca 
semn de mulțumire — cu plumb ; Con
stantin Brincoveanu, în timpul domniei 
căruia s-a născut dintr-o asiduă cul
tivare a tradițiilor arhitectuarle autoh
tone stilul brîncovenesc, a vizitat, de 
asemenea, mînăstirea, atras — proba
bil — de faima ei istorică și arhitecto
nică, de frescele meșterului zugrav. 
..Dobromir ot Târgoviștea", care au 
fost acoperite apoi la începutul secolu
lui al XVIII-lea pentru că „să foarte 
învechise", din osîrdia egumenului loan 
și a jUpineset Stanca Giogoveanu care 
au dat „aurul și văpseli" (nu de mult 
în pronaosul mînăstirii au fost scoase 
la iveală picturile lui Dobromir din 
Tlrgoviște, iar stratul de zugrăveli de 
la începutul secolului al XVIII-lea, a 
fost desprins și expus în încăperile 
muzeului mînăstirii unde se mai află 
și trei piese de mare valoare de bro
derie liturgică — bedernița, atribuită 
de legendă lui Nicodim, și două patra
fire lucrate în ultimul sfert al secolu
lui al XTV-lea).

Pe drumurile Tismanei, pe sub înfio
rarea codrilor săi, s-au purtat, deci, în 
vizite pline de fast sau ferite de um
brele nopții domni ai Țării Românești.

Aici, se află și vestitul turn al lui 
Tudor care, la 22 ianuarie 1821, a 
ocupat mînăstirea, iar la 23 ale 
aceleiași luni, coborînd de aici, în 
cîmpia Padeșului și-a rostit răspicat 

țelurile, prin vestita Proclamație: „Nici o pravilă nu oprește pe om de a îmtîmpina răul cu rău. Șarpele cînd îți iese înainte dai cu ciomagul de-1 lovești ca să-ți aperi viața... Dar pe balaurii ce ne înghit de vii, căpeteniile noastre zic, atît cele bisericești cit și cele poli- ticești, pînă cînd să-i suferim a ne suge sîngele din noi ? Pînă cînd să le fim robi ?“
...Sînt cîteva mărturii ale istoriei care, 

cunoscute, îți învăluie sufletul în haina 
solemnă a rememorării timpilor de 
luptă și glorie pe care i-a trăit poporul, 
care te fac, odată ajuns în aceste locuri, 
să pășești cu venerație și mîndrie, să 
recompui fapte trecute, de nepieritoare, 
semnificații.

Punctele de pornire ale rememoră
rilor emoționante pot fi nenumărate. 
Pentru arta sculpturală a celor care au 
împodobit mînăstirea, pentru dăruirea 
lor către frumos, alegi — să spunem —• 
ancadramentele de piatră ale ușilor, de 
vest și de nord — datină din 1541, ori 
ușile din lemn de stejar din secolul al 
XVIII-lea — aflate în muzeul mînăs
tirii — o parte datorate Stancăi Giogo
veanu (cu un secol mai tîrziu Tudor 
Vladimirescu avea să locuiască un timp 
în cula boierului Giogoveanu din co
muna Glogova). O parte a obiectelor 
despre a căror existență afli aici le gă
sești în Muzeul de artă al țării — 
vestitul Tetraevanghel al lui Nicodim, 
cădelnița de la Tismana, cutia ''de 
argint care a adăpostit, se spune, ose
mintele ctitorului călugăr.

Sau, drept punct, de pornire, pentru 
zborul complicat al imaginației, pot fi 
frescele lui Dobromir, constituind unul 
din rarele ansambluri de pictură din 
secolul al XVI-lea; ori fondul abstract 
jumătate verde, jumătate albastru, 
semnificînd — cum susține critica de 
specialitate — pămîntul și cerul; ori.
— zăbovind îndelung în fața compozi
ției. încețoșată de trecerea timpului, — 
cele patru domnițe, purtînd nume atît 
de autentic românești: Stanca, Votca, 
Maria și Stana, — soție și surori ale 
lui Petru cel Tinăr, care sînt —firește— mai vii. mai pămîntene, mai aproape 
de mișcare decît figurile adesea bla
jine. dar imperturbabile, de o erpre- 
sivitate ascetică. Vin spre ndi. din 
acele timpuri, prin portretele .votwe 
ecouri din alte timpuri; și cremnd — 
sîntem îndreptățiți să o facem —■ în 
talentul și exactitatea detaliului, re
constituim fizionomii, vestmintep atitu
dini. Solemnitatea gravă a cadrului 
îndeamnă și întreține acest dialog 
cu timpurile trecute nu o dată încăr
cate de expresivitate și glorie.

Dar dintre toate, mai impresionantă 
pentru receptivitatea noastră tînără. 
rămîne acea viziune, ușor de împlinit, 
în care Tudor din Vladimiri, se în
dreaptă înflăcărat și decis spre cîmpia 
Padeșului să rostească în fața panduri
lor. — care au coborît din Paring, din 
Vladimiri și din Cloșani, care au urcat, 
de la Glogova și Cătune sau din câm
piile Cernețului — în cuvinte me
morabile, propriile lui ginduri și du
reri, confundate cu ale celor pe care-i 
întruchipa într-o dîrză sinteză.

O asemenea lecție de istorie impre

sionantă, de ample ecouri în conștiință, 
merită să fie' cunoscută și învățată de 
către tineri1 (Este în afirmația de față 
cuprinsă și o sugestie pentru progra
mul de desfășurare a sărbătorii cînte- 
cului, portului și dansului care va avea 
loc în anul viitor, intrînd în tradiție, 
la mijlocul lunii august).

Trecînd prin aceste locuri, te în
cearcă un sentiment de adîncă emoție, 
și-ți amintești cuvintele scrise de 
conducătorii de partid și de stat în 
cartea de onoare, a mînăstirii cu prilejul 
vizitei în regiunea Oltenia : „Vizitînd mînăstirea Tismana, această' podoabă a arhitecturii românești, am avut prilejul să prețuim încă o dată geniul creator al poporului nostru, dragostea sa pentru frumos. Apreciem grija cu care s-a păstrat acest monument de artă spre a purta peste veacuri gloria Basârabilor"....în acest cadru, cu ample, ecouri în 
istoria și lupta poporului nostru, s-a 
desfășurat sărbătoarea la care au 
participat pește 10 000 de locuitori ai 
raionului Gorj și raioanelor veci
ne. Prilej de manifestare a opti
mismului, a fericirii de a trăi în acești 
an luminoși, a căror numărătoare a 
început în August 1944, de a trăi pe 
meleagurile de unde a pornit cîndva 
Tudor ca să apere dreptatea celor 
mulți, meleaguri care cunosc astăzi o 
înflorire continuă.

La izvoarele 

artei
Mai întit a 

fost o fascinan
tă defilare a cu
lorilor, un cin
ice pentru ochi. 
c:t versuri alb- 
negre sobre și 
austere, împle
tite cu purita
tea atbastrului 

de deasupra munților, poeme în vers ■voșu și verde smulse timpului... Haine de 
dimie albă, lucrată in Artani, cu brinași 
negri sau albastru închis, ornamente din 
suitaș negru și ibrișin multicolor, că
măși vaporos de albe din cînepă ori 
bumbac, cu broderii la umeri, altiță. 
increț, rîuri cristaline ca un lied coborind 
pe gulere și în lungul mînecilor, nori
șori și luceferi — în piept și pe spate, 
alesături policrome — stele, cîrllge, urma 
caprei, spice, boabe de grîu. Hori — 
coborite ca un cosmos suav, slăpinit de o 
îndemînare plină de fantezie, pe trupuri 
de bărbați și femei. Costumul oltenesc e 
o sinteză a spiritului creator popular de 
o genială modestie cu sine, întrucit se 
poartă oriunde cu aceeași nobilă obiș
nuință, podoabă și strai, decor și spec
tacol. Aria tismănenilor e un grai secu
lar cules din munții Gorjului, din coroa
nele copacilor și cupola albastră a ce
rului, din șerpuirea riurilor iuți de mun
te. țoale figurate cu mare rafinament 
într-un port definit ca un sonet pur. cu 

articulații de nezdrumicat. Oltenceie 
din Tismana și Godinești au trecut, intr-o firească ipostază, pe un car alegoric 
cu războiul de țesut din care curg intr-o 
perfectă simetrie policromă versurile a- 

* cestui neîntrecut sonet care e portul 
gorjenesc.

Măestria alcătuirii lor se învață, iar 
școala acestei maeștrii poate ii socotita 
pe bună dreptate, azi, cooperativa din 

Tismana vestită în (ară și dincolo de 
hotarele ei în alte 11 țări ale lumii, unde 

poposesc costumele și covoarele izvodi
te de miinile pricepute ale acestor oa
meni din nordul Olteniei noastre. Stă- 
nescu Po/ina și Mitran Elena sînt două 
fete de 19 ani care ucenicesc Ia această 
școală cu celebru renume, consfințit și 
de cele 12 diplome primite la concursuri 
interne și internaționale, tn limbaj pro
priu, secția ale cărei costume sînt pre

zentate aici, in poiana Tismanei, de cele 
două fete, se cheamă abagerie. Vesta și 
haina gorjenească cu care ne întîlnisem 
în secvențele acelei impresionante defi
lări a culorilor pot sta orlcînd alături de jcele mai subtile lucrări de artă plastică.

...zDin coloana cîntecului și portului 
gorjenesc s-a auzit Ia un moment dat un 
hăulit nostalgic, repede urmat de șuier 
săltat de fluierași. Și apoi: „Foaie verde 
foi mărunte / Vin stâne știi de la munte/ 
I.a Tismana fos în sat / Că le-a fost 
dor de jucat", Și din nou, ca un rfispuns. 
fluierele îngînă hăulitul fetelor pline de 
iubire, avînd imaginea unui dialog de o 
mare puritate, realizat cu măestrie de 
echipa fluierașilor din Stănești, abia în
torși de Ia Festivalul de pe litoral, unde 
ansamblul „Alunelul" a reprezentat tra
dițiile folclorice ale Olteniei, tn 4 ani de 
activitate, fluierașii din Stănești au făcut 
cunoscute' întregii țări.melodiile lor cio
bănești, născute la umbra brazilor. în 
așteptarea mireselor.

Trei nunți cu obiceiurile specifice au 
adus Călugăreai! în coloana acestui fes
tival al gorjenilor, minunat prilej de 
simbolizare sumară a tradițiilor păstrate 
— semn de respect pentru statornicia 
sentimentelor pe care se întemeiază a- 
cest moment unic. Chemătorul, președin
tele sfatului popular comunal. Gheorghe 
Morega, adresează participanților tradi
ționala urare „bine ați venit", tn semn 
de-noroc, din vadra in care s-a aruncat 
un ban. mireasa — Maria Arjoca, profe
soară de istorie și geografie — împarte 
fetelor căni cu apă și prinde „fratelui 
de mină"- — Ion Argintarul învățător — 
marama de borangic. Cintecul miresei, 
„la-ți mireasă ziua bună..", e interpretat 
de Elena Maria, solistă în ansamblul 
..Alunelul". tn sfîrșit, la a treia pereche 
apare-carul cu zestre, hora și alaiul de 
nuntă cu steagul mirelui, purtat de pă
durarul Sabin Blaj, care a coborît cu 
bradul de nuntă din pădurea Că/ugăre- 
tiilor. Nunțile celor din Călugăreai au 

adus la festival mai bine de 100 de ar
tiști amatori, ilustrind o frumoasă acti
vitate culturală în noul cămin cultural 

■al comunei.
In coloana gorjenilor un loc distinct ii 

au cei aproape 100 de coriști din Lelești, 
constituiți într-o formație ce și-a sărbă
torit recent 50 de ani de existență în 
decursul căreia și-au consolidat un vast 
repertoriu, dovedind pe scena diverselor 
concursuri măiestrie intepretativă. Ca 
prețuire a unei acivităli rodnice forma
ția, condusă de 25 de ani de Vasile Po- 
peangă, a fost distinsă cu Ordinul Mun
cii clasa a IlI-a. Este răsplata binemeri
tată a atîtor generoase eforturi de a se 
integra cu succes prestigioasei tradiții 
corale românești. Să subliniem dragostea 
și îndemnul pilduitor al celot care de 
mai bine de două decenii fac parte din 
această formație corală: Ion Făgaș, Vic
tor Roșea, Valeria Giorgi, Angela Sara- 
patin, în frunte cu șeiul secției raionale 
de învățamînt. Ion Grigoroig. Dragostea 
pentru cintec i-a sirius laolaltă ori de 
cite ori corul din Lelești a urcat pe sce
nă. adunîttd ani de ani generații după 
generații de locuitori ai comunei, demon- 
strind vitalitatea unui talentat colectiv 
artistic.

Mai e nevoie să spunem că de la a- 
ceastă paradă a cîntecului, jocului și 
portului gorjenesc n-au lipsit, nu puteau 
să lipsească, urmașii marelui Brancuși, 
reprezentanții artei populare din care 
sculptorul și-a făcut izvor ilustrat cu 
atlta simplitate genială în porțile, me
sele. scaunele, coloanele și păsările sale 
nemaivăzute? Ar trebui poale să ne i- 
maginăm într-adevăr infinitul coloanei 
lui pentru a măsura virtuțile fără sfirșit 
ale artei și tradițiilor acestor meleaguri, 
sensul lor murmurînd un cintec iară 
moarte: cintecul vieții, al optimismului, 
strigat în culorile costumelor, în sim
bolistica lor rafinat deghizată în naivi
tate elementară, ca un zimbet discret 
rfire pecetluiește atitudinea așezată, dem
nă, a geniului conștient (le sine, tn or
namentele și broderiile costumului 
popular, ca și în mișcările grațioase ale 
dansului, oamenii și-au figurat propria 
natură ; un cosmos suav stăpînit, coborît 
în falduri de mătase și borangic pe tru
puri de bărbați șr femei — iată ce a 
putut simboliza o simplă dar tulburătoare 
defilare a culorilor, a cînteceior și obi
ceiurilor populare.

In rest acest festival gorjenesc a pri
lejuit zecilor de mii de spectatori satis
facția unei serbări susținute de formații 
artistice de amatori din raionul Gorj 
și din raioanele Strehaia, Filiași. Tr. 
Severin la a căror mobilizare o contri
buție substanțială a avut comitetul raio
nal U.T.C. în colaborare cu Comitetul 
pentru Cultură și Artă și U.C.F.S. Con
semnăm ca valoroasă invitarea Ia acest 
'festival a unor secretari ai comitetelor 
raionale U.T.C. din toată regiunea, a 
unor activiști culturali, instructori și în
drumători de formații artistice care au 
avut, astfel, prilejul să participe la un 
schimb de experiență instructiv care ar 
li fost și mai grăitor dacă... experiența 
s-ar fi dovedit pînă la capăt merituoasă. 
Organizarea defecluasă a spectacolului 
propriu zis, desfășurat pe cele două es
trade din poiana de lîngă mînăstirea Tis
mana, n-a înlesnit și buna desfășurare a 
concursului promis, deși în plan figura 
chiar un juriu format din 9 reprezentanți 
autorizați ai mai multor foruri competen
te. Succesiunea echipelor a avut un ca
racter întîmplător, orele anunțate pentru 
fiecare evoluție n-au fost respectate și, 
ca atare, concursul n-a avut loc.

Să adăugăm la aceasta că tradițiile 
artei populare puteau fi mai bine puse 
în valoare prin organizarea unor ex
poziții cu vase din ceramică, obiecte de 
uz casnic, încrustaturi în lemn, asa 
cum s-a procedat, de pildă, cu costumul 
popular căruia i s-a rezervat, în poiana 
unde s-a desfășurat acest festival, un 
pavilion frumos amenajat, care a atras 
sute de amatori.

Deci, această sărbătoare a folclorului 
din Gorj ar fi avut și mai mult de 
ciștigat în expresivitate și diversitate 
dacă unul din colaboratorii la organi
zarea ei ar fi contribuit mai substan
țial, cu o îndrumare competentă, reco- 
mandînd modalități diverse de ilustrare 
a multiplelor fațete ale talentului popu
lar. E ușor de înțeles că acest colabo
rator avizat și competent la care ne 
referim, este Comitetul raional pentru 
Cultură și Artă. O contribuție mai evi
dentă în sugestii și propuneri concrete, 
în oferirea unor soluții „de punere în 
scenă" a bogăției folclorice ar fi fost 
salutară.
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OPINIA PUBLICĂ COLECTIVUL DE MUNCĂ-

Gf/cd Mircea, student, secretar a) comi
tetului U.T.C, al anului al Il-Iea Ia 

Facultatea de electrotehnici
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DE REDACȚIA 
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In prima pagină a acestei dezbateri vă relatam, printre altele, un aspect care ilus
trează for(a educativă a colectivului socialist de muncă în recuperarea unui membru al 
lui aflat, intr-unui sau altul din momentele esențiale ale vieții sale, pe un drum greșit, 
îndepărtat modului de a gîndi și a acționa al eticii noastre. Aspectul la care ne referim 
înfățișa suportul moral pe care l-a găsit în opinia fermă a tovarășilor săi, tînărul strun
gar S. Z. Cazul, deloc izolat, semnifica atît înrîurirea binefăcătoare a opiniei publice 
dar și grija plină de generozitate proprie colectivității socialiste. Cum e și firesc, co
lectivul în care muncim, colectivul în care dăm adevăratul examen al utilității noastre 
sociale este, prin posibilitățile sale educative multiple, forul de opinie cel mai eficient. 
Aici, în cadrul acestor colective, fiecare dintre noi am simțit în permanență forța sa 
educativă, rolul său hotărîtor în maturizarea noastră, a fiecăruia dintre noi. Cît de pu
ternică poate fi opinia publică în sectoarele noastre de muncă stau mărturie și numeroa
sele cazuri în care organizațiile U.T.C. din orașul Timișoara, acționînd matur și dife
rențiat, au înrîurit pozitiv comportarea tinerilor din organizațiile lor.

Pagină realizată de
V. ARACHELIAN

V. RAVESCU

MODELATOR DE CONȘTIINȚE
1 — Uzina noastră mecanică — ne spune tov. Contescu Dumitru, secretarul comitetului U.T.C. —este
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cunoscută, pe lingă utilajele de o tehnicitate mereu mai ridicată produse la noi și prin marele număr de tineri care lucrează aici. Pot spune, și sînt multe dovezi pentru aceasta, că viața și munca în uzină ne-a constituit într-o mare și armonioasă familie. Sînt foarte mulți tineri care prin succesele obținute în producție și prin modul lor de a se comporta sînt exemple de conduită înaintată. Și ceea ce ni 
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se pare propriu relațiilor noastre tovărășești este că nimic din ceea ce privește colectivul nostru, sau pe vreunul dintre membrii săi nu ne lasă indiferenți. Am amintitaceste două calități ale organizației noastre care, cred, sînt în măsură să sugereze calitățile principal» ale colectivului nostru, ca să explic felul în care am înrîurit pozitiv comportarea unuia dintre tinerii noștri muncitori. Trecuse un an de cînd terminase școala profesională și deși majoritatea colegilor lui reușiseră demult să se încadreze în disciplina de producție și să lucreze lună de lună peste planul de producție. M. V. continua să se afle printre muncitorii care prin neînde- plinirea sarcinilor profesionale. sărăceau rezultatele de producție ale colectivului. Ur- mărindu-1 la strung îți puteai da ușor seama că este un muncitor priceput. Cauza trebuia căutată în altă parte. Pe lingă rebuturile pe care le dădea, absențele nemotivate din producție ne sugerau 
cauza în cu totul altceva.
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5 Urmărind discuțiile, esențial nl se pare un fapt de necontestat: tinerilor din organizațiile noastre U.T.C.
Ie sînt străine atitudinile de indiferență față de una sau alta dintre abaterile de la comportarea înaintată pe care o au majoritatea lor. Cînd un membru al colectivului nostru, muncește sub posibilitățile sale suferă munca întregului colectiv, cînd cineva dintre noi nu este corect în relațiile sale cu ceilalți, fie în viața de familie, fie în viața socială, perturbă armonia unui întreg organism — care este colectivul. A interveni la timp, nuanțînd intervențiile noastre atît după gravitatea faptului dar și prin prizma interesului general înseamnă implicit să contribui la 

într-o zi trecînd prin secția în care lucra l-am văzut răspun- zînd obraznic maistrului la niște observații făcute pe bună dreptate asupra calității operațiunilor ce le efectua. Am stat de vorbă cu secretarul organizației din secție și am aflat de la el că M. V. fusese deseori criticat în ședințe pentru aceste abateri de la disciplină. Continua însă să se poarte la fel. Ce era de făcut ? Am stat îndelung de vorbă cu cîțiva dintre cei mai buni tineri din secție, i-am întrebat dacă au discutat și altceva cu M. V. în afara problemelor de producție. Nu, nu stătuseră de vorbă, nu încercaseră să și-1 apropie. Am ho- tărît atunci să-1 atragem mai mult în viața organizației noastre. Intr-o discuție mai apropiată M. V. i-a mărturisit unuia dintre acești tineri că nu are nici un prieten în uzină. Intr-adevăr, așa stăteau lucrurile. Cum era și firesc, M. V. trebuia să aibă prieteni cu care să se distreze, să schimbe o vorbă Și i-a găsit în afara uzinei. Dar cum se distra ? De obicei se întîlneau seara într-una din piețele orașului, acostau cîte o fată, se legau de unul sau de altul, mai pierdeau o noapte la „cîte-o bere" sau cum zicea el „ne distrăm și noi cum putem". Neatras Ia acțiunile organizate de noi, neavînd nici un prieten în uzină M. V. se simțea stingher și, lucrînd și prost, stingherea și pe ceilalți. A intervenit însă, organizația U.T.C. Pentru un timp n-a mal fost criticat, în schimb a fost chemat să ajute la reușita unei acțiuni distractive împreună cu alți tineri din secție. La început a refuzat spunînd că nu se pricepe Apoi... Intr-o zi a intrat pe

perfecționarea morală a fiecărui membru al colectivului, la maturizarea și creșterea forței educative a acestuia. Calitatea superioară nouă pe care o are opinia publică socialistă, caracterul ei fără precedent impune însă și instruirea ei. Cu atît mai mult cu cît colectivul de tineri este Ia vîrsta care nu presupune o vastă experiență de viață. Opinia organizațiilor noastre instruiește pe membrii săi, dar la rîndul său se instruiește. întrebarea care se pune ar putea fi formulată astfel: Cum se reali
zează această autoinstrui
re ?— Prin prisma experienței relativ scurte pe care o are organizația U.T.C. a anului nostru — reia discuția Gîlcă Mircea, secretarul Comitetului 

ușa Comitetului U.T.C. spunînd că așa nu mai merge, că nu se poate organiza seara culturală- numai cu o conferință. Trebuie — spunea el, ceva mai atractiv. L-am ajutat să alăture și un program de muzică ușoară imprimată pe disc. Seara aceea a plăcut. I-a plăcut și lui. Ba, mai mult, a venit apoi cu propuneri interesante. Nu știu dacă atunci a început să se schimbe, dar cert este că începuse să se simtă bine în secție, absențele nemotivate încetaseră, iar despre rebuturi se vorbea din ce în ce mai rar. De fapt despre vechiul fel de comportare a lui M. V. nu ne-am mai fi jimintit — între timp ajunsese unul dintre cei mai buni muncitori din secție — dacă n-am fi primit de la el, zilele trecute, o , scrisoare trimisă nouă din localitatea unde își satisfăcea ’stagiul militar ; in- teresîndu-se despre viața uzinei noastre, mărturisea cît de mult l-a ajutat colectivul nostru. Vă citesc cîteva rîn- duri din scrisoarea lui : „Aici mă simt bine și muncesc ca să fiu și aici cit mai folositor patriei. Mi-e dor de voi, vreau să știu ce mai faceți. Nu voi uita niciodată cum m-ați ajutat să fiu un om de nădejde. Acolo, la noi, am lăsat prima mea mare familie".— Nu puține sînt cazurile — continuă discuția tov. Ursu Iero- nim, procuror la procuratura orașului Timișoara, cînd opinia colectivului intervine cusucces și în recuperarea morală a unor tineri care se fac vinovați de abaterimult mai grave, de abateri pe

U.T.C. al anului al doilea de la facultatea de electrotehnică — aș vrea să vorbesc despre formarea și cristalizarea opiniei colective a organizației noastre ca expresie a unui proces ce depășește simpla constituire fizică a unui colectiv. La început opinia colectivului nostru era mai puțin fermă. Desigur că absențele nemotivate, ne- pregătirea suficientă a se- minariilor i-a solicitat a- tenția. Rezultatele s-au văzut. Dar un fapt care s-a produs în timpul din urmă ne-a dezvăluit că orientarea noastră, a opiniei- colective s-a oprit asupra unor fapte izolate negli- jînd tocmai cauzele profunde ale lor. Despre ce este vorba. Nu de mult timp a avut Ioc la Timișoara un concert de muzică ușoară. Se solicitau foarte 

nale. Ținînd seama de ponderea mereu sporită’ pe care o exercită în educarea cetățenească opinia publică, întreaga noastră legislație juridică îi acordă acesteia posibilitatea rezolvării pozitive a unor asemenea cazuri. Succesele de acest fel obținute de adunările obștești, de comisiile pentru soluționarea litigiilor de muncă, comisiile de judecată, comisiile de împăciuire sau atitudinile și inter- tervențiile spontane ale opiniei publice verifică și stimulează promovarea curajoasă a rezolvării unor cazuri de abatere de la normele pe care le consacră viata noastră socială. Printre numeroase asemenea cazuri rezolvate pozitiv de colectivele de muncă mi se nare semnificativ acest caz. Tînărul I. T., muncitor la o mare întreprindere timișoreană a fost prins furînd un pulover. Ce ne-a mărturisit el la anchetă ? Fiind în scurtul interval care-1 despărțea de primul salariu (I. T. terminase de cîteva zile școala profesională unde fusese ca și ceilalți bursier), a găsit cu cale să-și facă rost de bani furînd un lucru aparținînd unui viitor tovarăș de muncă. Am informat organizația U.T.C., unde fusese deja angajat despre fapta lui I. T. Analizînd cazul lui, tovarășii de muncă au aflat despre el că a crescut departe de părinți, frecventînd în plus, medii morale pestrițe. Se impunea deci ca organizația să se ocupe în special de educația lui. I s-a explicat îndelung de ce este străină de morala noastră o asemenea 

multe bilete. Cota care ne-a fost atribuită era desigur redusă raportînd-o la interesul general stîrnit de acest spectacol. Unii dintre colegii noștri, dintr-o pornire cam juvenilă ca și dintr-o săracă experiență de viață considerînd calitatea de studenți ca un privilegiu, s-au declarat nemulțumiți de repartizarea acestor bilete obiectînd că ar fi firesc ca majoritatea biletelor să fie distribuită la studenți și că o echitate în împărțirea lor cu tinerii din întreprinderile timișorene ar fi aici nejustificată. Depășind simpla anecdotică a faptului, semnificația ei ne-a dezvăluit că în direcția cultivării respectului față de muncă și față de producătorii de bunuri materiale am făcut practic prea puțin. Cu atît mal mult cu 

faptă, de ce necinstea nu poate face casă bună cu un tînăr căruia i-au fost create toate condițiile ca să învețe, să capete o calificare și, implicit, un cîștig care să-i acorde o independență materială. Dar nu s-au mărginit la atît. I-au acordat încredere considerînd faptul doar ca un incident, dar netolerîndu-l, l-au apropiat de ei, l-au asimilat familiei de muncitori ai întreprinderii. La cîteva luni trecînd pe acolo l-am întîlnit. Evita să mă privească în ochi. Ii era rușine. M-am interesat asupra felului în care muncește și am aflat că este un muncitor și un coleg foarte bun. Cazul lui I. T. a dovedit maturitatea și simțul de răspundere al colectivului față de destinul unuia dintre membrii săi. — Ca intructor al Comitetului orășenesc U.T.C. — ne spune tov. Carol Friederich — răs- punzînd de cîteva din marile organizații U.T.C. din orașul Timișoara am întîlnit unele cazuri asemănătoare prin rezolvarea cărora s-a evidențiat forța educativă a opiniei publice. Interesant mi se pare, așa cum s-a văzut și în exemplele discutate, că intervențiile ei depășesc sfera sarcinilor profesionale imediate vizînd probleme de interes mai larg și chiar unele aparent personale, pe lingă care s-ar putea trece cu indiferență. E vorba de viața de familie a tinerilor noștri, de pregătirea lor pentru acest

cît purtătorii unei asemenea mentalități s-au dovedit a fi, în majoritate, cei care aveau multe absențe nemotivate și nu mai puține examene amînate pentru la toamnă. Evident, atitudinea generală a fost reprobativă și ea nu s-a limitat la o simplă ședință ci s-a constituit într-o acțiune de lungă durată. Vreau să subliniez că procesul dialectic al relației individ — colectiv impune o serie întreagă de acte ale cunoașterii: atît cunoașterea reciprocă cît mai profundă, cunoașterea limpede a obligațiilor noastre profesionale și implicit a celor sociale. Viața este 
o bogată și inepuizabilă școală și pentru opinia publică.

eveniment pe care-1 trăiește oricare om.Abaterile de la obligațiile familiare, care duc în majoritatea cazurilor la divorț, trădează și un anumit nivel de a gîndi, sînt forme recidiviste ale încălcării unor obligații sociale nesancționate la timp de colectivul în care muncește unul dintre soți. Poate organizația U.T.C. să intervină ? Dacă intervenția colectivului este foarte greu să se facă eficientă cînd o familie este pe punctul de a se destrăma și din punct de vedere juridic în schimb este o datorie a acestuia să prevină asemenea situații mobilizîndu-și eforturile atît pentru veștejirea unor abateri morale ce se ascund sub expresia „îmi trăiesc și eu viața", dar și prin folosirea opiniei colective în cultivarea unor înalte valori etice. Nu trebuie să scăpăm niciodată din vedere că noi nu creștem numai muncitori foarte buni, cu înaltă calificare, cetățeni cu un înalt spirit patriotic, dar și soți și părinți desăvîrșiți.
£1
foarte

— La noi la Fabrica „Teba“ — a continuat tov. Secoșan Lucia, locțiitor al secretarului comitetului U.T.C. — muncesc multe fete. Multedintre ele și-au întemeiat deja o familie și pot spune că cele mai bune muncitoare sînt și soții și mame desăvîrșite. Este limpede că nu poți fi într-un fel la fabrică și altfel în familie, tot așa cum nu poți fi pe deoparte lăudată pentru hărnicia de care dai dovadă în muncă și să ți se reproșeze că ai o conduită morală neper- misă în viața de familie. Am să vă relatez un caz semnifi
„Masa rotundă" organizată de redacția ziarului nos

tru la Timișoara, continuînd dezbaterea : Și tu ești opinia publică ! inițiată la rubrica noastră a trezit interesul 
participanților subliniind importanța pe care o acordă 
activiștii organizației timișorene, invitați la această dis
cuție, rolului și funcțiilor educative ale opiniei publice. 
Așa cum se aprecia în lucrările Congresului al IX-lea 
al partidului în etapa actuală de dezvoltare a țării noa
stre crește continuu rolul opiniei publice în viața noa
stră socială. Expresie a democratismului socialist, a 
întrajutorării tovărășești spre binele atît al interesu
lui colectiv cît și a fiecăruia dintre membrii săi, opinia 
publică înaintată, atitudinea fermă dar și generoasă, 
intervenția plină de grijă respectînd demnitatea fie
căruia dintre noi caracterizează munca organizațiilor 
U.T.C. Cum s-a subliniat deseori în această discuție po
sibilitățile de înrîurire a opiniei publice sînt nelimitate, 
solicitînd în continuare o folosire permanentă și mai 
îndrăzneață în educarea atitudinii, răspunderii morale 
pentru faptele și acțiunile fiecărui membru al colecti
vului în care muncim, pentru promovarea cu consec
vență a exemplului etic înaintat.

cativ, care dovedește incompatibilitatea unui asemenea fel de a fi. O colegă de-a noastră în vîrstă de 17 ani, încă de la venirea ei în fabrică fusese repede remarcată pentru hărnicia cu care lucra ; a reușit să aibă la puțină vreme multe prietene printre tovarășele de muncă, încetul cu încetul, însă, s-a schimbat devenind mai închisă, mai puțin comunicativă. Devenise neglijentă nu numai în relațiile sale cu celelalte muncitoare, dar și cu obligațiile sale profesionale. Am aflat că era îndrăgostită. Ciudat fel de a fi îndrăgostită, ne-am zis noi. Știm că dragostea te face mai frumos, mai generos. Bucuriile doar se cer comunicate. Dragostea ei ne-ar fi bucurat și pe noi. Hotărît, era ceva ciudat. Am aflat cu surprindere despre colega noastră că este îndrăgostită de un om în vîrstă, maistru Ia noi în secție, tatăl unui copil de aproape vîrsta ei. Ne-am dat seama că sentimentul pe care-1 încearcă este o falsă iluzie. Relația aceasta era clădită pe minciună. Cum poți iubi un om care-și înșeală soția și mama propriului său copil J Am stat îndelung de vorbă cu ea, am încercat să-i explicăm pe îndelete cum stau lucrurile. Părea că este imposibil să ne înțelegem. Cineva i-a sugerat postura pe care ar avea-o ca soție înșelată în cel mai frumos dintre sentimente care este dragostea. Am întrezărit, după reacția ei, că este pe cale să înțeleagă. I-am arătat că nu poți să-ți întemeiezi fericirea ta pe nenorocirea altuia. Poți sta oare liniștit cînd cineva și datorită ție este nefericit ? Dis- cutînd cu tact, ca între membrii aceleiași familii, am aju- tat-o să depășească această rătăcire de moment, această criză de conștiință.
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ACT U A L I T A Prolog la viitoarea stagiune

CLEOPATRA 
(ambele serii) 

rulează la Patria orele 9; 12,45; 
16,45; 20,30; București orele 
8.30; 12; 16. 19,45; Feroviar 
orele 9,30; 13; 17: 20,45.

ALBA CA ZAPADA și 
ȘAPTE SALTIMBANCI. 
SULA SCLAVILOR.

rulează la Republica orele 
11,15; 13,45; 16,15; 1
21,15; Capitol orele 8,45; 11.15; 
13,45; 16,15. 18,45; 21,15.

SE IntimplA și dumini- 
CA. NIMENI NU SE GÎN- 
DEȘTE LA NOI

rulează la Luceafărul orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.

ÎN NORD, SPRE ALASKA: 
FAR-WEST

rulează Ia Festival orele 9; 12; 
15; 18; 21; Grădina Festival
ora 20; Melodia orele 9; 12; 
11; 14; 17; 20. Arenele Liber
tăți.' ora 20.

ANGELICA MARCHIZA „ÎN
GERILOR" — cinemascop — 

rulează la Lumina orele 9; 
11,45; 14,45; 17,45. 20,45; Dacia 
orele 9; 13,45, în continuare 
16,15; 18,45: 21.

COLIBA UNCHIULUI TOM 
cinemascop —

rulează la Victoria orele 8,30; 
11,30; 14,30.
Popular orele 
minica ora 10.

ÎN FIECARE 
TOARE — cinemascop — 
NAVIGATORI CARE DISPAR 
— cinemascop —

rulează la Central orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21; Feren
tar; orele 15,30; 18; 20,45; du
minică ora 10,30.

CEI 
IN-

! 8,45; 
18,45;

17,30; 20,45;
15; 18; 21 ; du-

ZI SĂRBĂ-
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Secvență din filmul „Albă ca 
zăpada și cei șapte saltimbanci’

CELE DOUA ORFELINE. TI
NEREȚE

rulează la Union orele 10,30; 
14.45; 16,45; 19; 21.

FARA PAȘAPORT ÎN ȚARA 
STRĂINĂ. KOPRIVȘCIȚA, 

rulează la Doina. Program 
pentru copii dimineața 9; 10; 
orele 11,30; 13,45; 16; 18,30;
21. Duminică 9; 12; 15; în con
tinuare pentru copii, după a- 
miază 13.45- 16; 18,30-, 21.

ACOLO UNDE CARPAȚII 
ÎNTÎLNESC DUNĂREA — ci
nemascop — APUSENII —• 
CĂLĂTORIE ÎN PARADISUL 
păsărilor priveliști 
CARPATINE „POIANA UR
ȘILOR" — RĂȘINARI — PE 
POTECI DE MUNTE

rulează la Timpuri Noi orele 
9—21 în continuare.

BĂIEȚII DE LA TONOMAT. 
COLLEGIUM MAIUS AL 
UNIVERSITĂȚII IAGEL- 
LONE

rulează la Buzești orele 15,30: 
18

SERBĂRILE GALANTE
PARTIDULUI SLAVĂ ! — ru
lează la Cosmos orele 15,30; 18; 
20,45; duminică ora 13 (de la 
18 august).

FANFAN LA TULIPE. — VI
ZITA CONDUCĂTORILOR 
DE PARTID ȘI DE STAT ÎN 
REGIUNEA OLTENIA

rulează la Crîngași orele 15,30; 
18. 21; (de la 18 august) Cos
mos 15,30; 18: 20,45: duminica 
ora 13 (pînă la 17 august).

URME ÎN OCEAN. PE CA
LEA ÎNFLORIRII PATRIEI 
SOCIALISTE

rulează la Grivita orele 9; 
11,30: 16. 18,30; 21.

CÎINELE DIN BASKERVIL
LE. — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNI
CA nr. 15

JOI ÎS AUGUST 196618,00 — Pentru copii și tineretul școlar : întîlnire cu eroi îndrăgiți din filmele românești. Știți să desenați copii ? Desenează Iurie Darie ; 19,00 — Telejurnalul de seară ; 19,15 — Reportajul filmat: Orașul și chimia de Nicolae Holban ; 19,40 — Trei tablouri pe săptămînă, comentate de Ion Frunzetti (sfîrșitul ciclului) 19,55 — Desene animate ; 20,00 — Emisiunea „Mii de meșteri". Reportaj realizat de Studioul de Televiziune „București" la Hidrocentrala „Gh. Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș; 20.30 — Seară deoperă : Pygmalion" deRameau Versiune românească de A. I. Arbore.21,10 — Film : Camera albă — producție a studioului București ; 22,40 — Telejurnalul de noapte ; 22,50 — Buletinul meteorologic ; 22,55 —
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Iînchiderea emisiunii.

La invitația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, miercuri după-a- miază’ a sosit în Capitală o delegație a Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, condusă de prof. ing. G. I. Brankov, președintele Comisiei permanente a Adunării Populare, pentru construcții, arhitectură și sistematizare.La sosire, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost salutați de acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, și de alte persoane oficiale.Au fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.Acad. Șt. S. Nicolau a rostit un cuvînt de bun sosit. A răspuns prof. ing. G. I. Brankov.Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a primit miercuri după a-

miazăAdunării a R. P.condusă ing. G. I. Brankov.
delegația Populare Bulgaria de prof.

în cursul după- amiezii, membrii delegației Adunării populare a R. P. Bulgaria au depus o coroană de flori la Monumentul E- roilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
Cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a proclamării independenței Republicii Indonezia, ambasadorul a- cestei țări la București, Sambas At- madinata, a oferit miercuri după-amia- ză o recepție.
în cadrul acțiunii de modernizare a predării cunoștințelor și a materialului didactic utilizat în școli, Ministerul învățămîntu- lui elaborează în prezent un studiu care prevede, prin

tre altele, stimularea producției de filme didactice și în domeniul disciplinelor umaniste. Urmează a fi realizate, de pildă, filme pentru lecțiile de istorie, care vor avea ca teme cetățile feudale de pe teritoriul țării noastre, revoluția de la 1848 și altele.

reamenajate cele două mici săli de concerte și încăperile anexe. Tehnica modernă va întregi calitățile sălii de concerte.; specialiștii revizuiesc și modernizează orga, va fi dată în ex-

ploatare o instalație de aer condiționat, se înlocuiește centrala de încălzire, iar rețeaua de canalizare urmează să fie adaptată la nevoile actuale.(Agerpres)
Concurs public de idei pentruLa sfîrșitul acestui an aspectul general al bătrînului „Ateneu Român" va arăta ca în 1888, la inaugurare. După ce au restaurat sala de concerte și rotonda, redîndu-le întreaga culoare și somptuozitate, constructorii și specialiștii au început o nouă etapă de renovare. Tn aceste zile clădirea este înconjurată deschele: se reface întreaga ornamentație exterioară, se consolidează temeliile, se înlocuiesc treptele, iar, în final, la exterior, se va face o nouă zugrăveală. In interior, la subsol, vor fi

„Locuințe in clădiri cu

două niveluri"
Uniunea Arhitecților din Republica 

Socialistă România a lansat un con
curs public de idei pentru „locuințe în 
clădiri cu două niveluri". Scopul con
cursului constă în stabilirea unor solu
ții de plan și asamblări, cu clădiri de 
locuit in construcții joase, pentru fami
lii mari care în condițiile de confort 
ridicat să aibă un maximum de efici
ență economică.

Termenul de predare este 10 noiem
brie a.c. Pot participa la concurs arhi- 
tecți, individual sau în colectiv, 
asemenea, pot face parte din 
și ingineri cu specialitatea de 
ții sau instalații.

Premiile acordate celor mai 
crări sînt:

— Premiul
— Premiul
— Premiul
— 5 mențiuni a 5 000 lei

De 
colective 

construc-

bune lu-

I
II
III

20 000 Iei
12 000 lei

8 000 Iei

¥*¥★¥*¥*¥★¥*¥*¥*¥*¥★¥*¥★**¥*

19 — 21 august, la Griinau

Campionatele mondiale
de caiac-canoe

în aceste zile, atenția 
amatorilor de sporturi nau
tice este reținută de apro
piatul start în a VII-a edi
ție a campionatelor mon
diale de caiac-canoe, pro
gramată între 19—21 august 
pe ale lacului Griinau din 
R. D. Germană. Biroul de 
presă al competiției a 
anunțat — după tragerea 
la sorți — că în lupta pen
tru cucerirea 
cele 16 probe 
zenți sportivi 
țări europene, 
din S.U.A.. Australia, 
ponia și Mexic — gazda 
viitoarelor Jocuri Olimpice.

Reprezentanții, țării noas
tre au avut o evoluție as
cendentă în cadrul ulti
melor trei ediții ale acestei 
competiții, primul succes 
fiind obținut în 1954 (Fran
ța). de maestrul emerit al 
sportului Mircea Anosta- 
sescu, cîștigătorul medaliei 
de bronz în proba de caiac 
simplu 500 m. La ediția 
următoare (1958. Ceho
slovacia), canoiștii români 
au obținut cîte o medalie 
de aur, argint și bronz, iar 
de la „mondialele" prece
dente (1963, Iugoslavia), ei 
s-au întors cu o veritabilă

titlurilor la 
vor fi pre- 
din 21 de 
precum și

Ja-

colecție ; șase medalii 
aur, patru de argint, 
de bronz, și locul I în 
samentul pe națiuni.

Pentru apropiatele între
ceri de la Griinau sportivii 
noștri s-au pregătit (sub 
îndrumarea antrenorilor e- 
meriți Radu Huțan și Ni
colae Navasart) cu sîrgu- 
ință și cu dorința de a 
menține prestigiul cucerit, 
întinerite în bună parte cu 
elemente tinere de perspec
tivă, loturile de caiac și 
canoe au dat satisfacție în 
concursurile internaționale 
din actualul sezon obținînd 
41 de victorii. Este, desi
gur, un bilanț care îndrep
tățește optimismul, dar nu 
trebuie uitat că spre titlu
rile și medaliile care se 
vor decerna la Griinau țin
tesc, cu șanse apropiate, 
sportivi valoroși din Unga
ria, U.R.S.S., Danemarca, 
Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, R.F. Germană etc. Așa
dar, pentru a avea din nou 
o comportare meritorie, re
prezentanții noștri vor tre
bui să abordeze disputa 
dublînd buna pregătire cu și mai multă dîrzenie decît 
cea care le-a adus satisfac
țiile de pînă acum.

de 
una 
cla-

• în majoritatea țărilor 
europene se fac in prezent 
ultimele verificări, se alcă
tuiesc echipele reprezenta
tive care intre 30 august și 
4 septembrie se vor întrece 
pe „Nepstadion" din Buda
pesta pentru cucerirea celor 
26 de titluri de campioni ai 
Europei la atletism.

• Returul campionatului 
republican de rugbi începe 
la 28 august. Programul de 
desfășurare al jocurilor este 
următorul: Farul Constanța 
—Progresul București; Pre
cizia Săcele — Steaua ; Uni
versitatea Timișoara — Glo
ria București; Dinamo Bucu
rești — Știința Petroșeni; 
Grivita Roșie — Rulmentul 
Birlad. Meciul Constructorul 
București — C.S.M.S. Iași va 
avea loc la 7 septembrie, 
deoarece rugbiștii bucureș- 
teni se află in turneu în 
Bulgaria.

Intre 4 și 11 septembrie 
va evolua în țara noastră 
echipa franceză de rugbi 
PUC. Oaspeții vor juca mai 
întii cu Farul la Constanța, 
apoi cu Dinamo București și 
Știința Petroșeni.

-

In timp ce elevii din comuna Borș petrec zile 
minunate de vacanță, constructorii le pregătesc, 
o surpriză : noua școală, ale Cărei porți se vor 

deschide primitoare la 15 septembrie

Foto: O. PLEC AN

SESIUNILE

SFATURILOR

POPULARE

REGIONALEîn regiunile București, Iași, Oltenia, Suceava, Cluj și Do- brogea sesiunile sfaturilor populare regionale au dezbătut planurile de dezvoltare economică și social-cul- turală pe perioada cincinalului. Cifre-

a-le discutate cu ceasta ocazie reliefează largile posibilități locale existente pentru înfăptuirea în viitorii 5 ani a unui larg program de dezvoltare economică a regiunilor amintite, de creșterea nivelului

trai prin însemnatele construcții so- cial-culturale ce vor fi executate : policlinici, spitale, centre stomatologice, școli de cultură generală, licee de specialitate, cinematografe, cămine studențești, hoteluri etc., cit și printr-o însemnată creștere a producției agricole vegetale și a- nimale.Regiunile Cluj, Oltenia, Iași și Suceava, vor construi în anii cincinalului 47 342 apartamente.

PRIME AUDIȚII 
ROMÂNEȘTI

Peste cîteva săptămîni se 
redeschid sălile de concert. 
Orchestrele, dirijorii, soliștii 
vor -urca curînd podiumuri- . 
le sălilor de concert, tălmă
cind comorile de frumusețe 
cuprinse în liniile portative
lor.

Dar zilele de vacantă ale 
instrumentiștilor nu înseam
nă în același timp și zile de 
vacantă pentru organizatorii 
vieții muzicale. Secretaria
tele filarmonicilor și ale 
teatrelor muzicale, specia
liștii Consiliului muzicii din 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, pregătesc 
acum cu febrilitate viitoa
rea stagiune, conturează în 
detalii programele fiecăruia 
dintre zecile de concerte pe 
care le așteaptă nenumărati 
frecventatori ai sălilor de 
concert. După cum s-a a- 
nunțat în cadrul unei ample 
consfătuiri care a avut loc 
zilele trecute la Consiliul 
muzicii au fost analizate 
propunerile făcute de Fi
larmonică, au fost date so
luții concrete pentru îmbu
nătățirea repertoriilor.

încercînd să creionăm 
cititorilor noștri cîteva in
formații asupra următoarei 
stagiuni muzicale ne vom 
opri de astă dată asupra 
unuia dintre cele mai inte
resante elemente ale vieții 
noastre concertistice : nu
mărul șl calitatea primelor 
audiții de muzică româ
nească.

Pentru început o succin
tă statistică : în programul 
tuturor orchestrelor simfo
nice din țară (în afara Fi
larmonicii bucureștene al 
cărui viitor repertoriu îl 
vom prezenta în mod spe
cial într-un viitor apropiat), 
se găsesc 401 lucrări. Foar
te multe dintre acestea — 
fapt cu largi semnificații 
— sînt terminate în ultime
le luni, de compozitorii 
noștri și așteaptă ,.prima 
întîinire* cu publicul sălilor 
de concerte.

în fruntea ,.deschizători
lor de drumuri* se găsește 
ca și în alți ani, Filarmoni
ca clujeană cu 3 prime au
diții din 33 de lucrări pro
gramate (interesant faptul 
că secretariatul Filarmonicii 
a lăsat în repertoriul stagiu
nii și 3 locuri pentru lucră
rile neterminate ce se gă
sesc în prezent pe „masa 
de lucru“ a compozitorilor), 
Filarmonica din Tg. Mureș 
cu 28 prime audiții din 35 
de lucrări și Filarmonica 
din Ploiești cu 23 din 35 de 
lucrări. în „coada" unui a-

rorr.a- 
multe

semenea „palmares" se gă
sesc orchestrele din Iași și 
Arad în care propunerile 
de noutăți sînt reduse față 
de posibilitățile artistice 
ale acestor instituții.

Reflectarea interesului 
crescînd al publicului și 
prin aceasta al Filarmonici
lor pentru creația contem
porană este, vizibil și în 
faptul că 75—90 la sută din 
propunerile de repertoriu 
vizează lucrări scrise în ul
timii ani. De altfel 49 pie
se românești din numărul 
total de 113 pe care le con
ține ultima listă de reco
mandări din aprilie 1966 a 
Uniunii Compozitorilor au 
și fost incluse în progra
mele viitoarelor luni pe lin
gă alte 40 de lucrări a căror 
primă audiție a putut fi a- 
sigurată chiar în stagiunea 
trecută.

Și acum cîteva din titlu- 
rile nqjlor lucrări 
nești <•— cele mai
dintre ele aparținînd tine
rei generații de compozitori 
— pe care le vom putea 
asculta curînd : Cîntec nou 
pentru soprană și orchestră 
de P. Bentoiu, Suita a II-a 
pentru orchestră de Mihail 
Andricu, Variatiuni cinema
tografice de D. Capoianu, 
Uvertură festivă de Gh. 
Costinescu, Poem eroic de 
L. Feldman, Balada sirenei 
pentru bariton solo și or
chestră 
Concert 
W. M. 
ritm și 
Simfonia a IV-a de S. To- 
dută. Concert pentru vioară 
și orchestră de A. Vieru, 
„Din basmele copiilor" de 
W. Berger, Simfonia de jazz 
de D. Bughici, „Imagini din 
copilărie" de V. Gheorghiu, 
„Versuri" pentru orchestră 
de Al. Hrisanide, Cinci 
piese pentru orchestră de 
T. Olah, Simfonia a XVII-a 
de D. Cuclin, Concertul 
pentm pian și orchestră de 
Cornel Țăranu, „Scene" de 
Șt. Niculescu, „Diptic" de 
A. Ratiu, Balada „Pintea 
Viteazul" de N. Brinduș 
ș.a.

După cum vedeți chiar și 
aceste puține titluri extrase 
dintr-un lung șir de propu
neri, mărturisesc neostenita 
dorință a organizatorilor 
vieții din toate centrele 
muzicale ale tării de a oferi 
cu prioritate publicului 
crîmpeie din frumusețile 
create de compozitorii zile
lor noastre.

de L. Glodeanu, 
pentru suflători de 
Kleper, Studiu de 
spa(iu de T. Olah,

IOSIF SAVA
(Agerpres)

Vedere din Azuga

In Editura politică 
a apărut

Legea 
pentru 
adoptarea 
planului 
Je stat 
de dezvoltare 
;a economiei 
naționale >
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Studentul 
acasă

noutate editorială. Ia te uită, ati găsit-o l ati cumpărat-o I ați citit-o I — sînt tot atîtea uimiri naive, pentru care ceilalți au zîmbit surprins, cam jenat, ca semnificația „dar ce credeai!' fără a bănui, totuși, proporțiile racordului din mintea studentului. Căci nu este vorba de o intimă felicitare pentru „difuzarea cărții* — ca instituție. Prin însăși banalitatea faptului, ai săi se dovedesc integrați într-un circuit de spirit care-i cuprinde pe profesorii săi, pe colegii săi, și pe sine, cel din „restul anului*, avid de informații și cultură.După aceea, în salturi bruște, are loc și adevărata revedere cu locurile natale, respectiv cu noutățile intervenite în timpul absenței. O mare unitate industrială intrată in producție în oraș sau raion („Ții minte 7 Ți-am pomenit într-o scrisoare... ai uitat*...) a modificat situația profesional-socială a multor cunoscuți. Numele a- cestora, amintite în conversația animată din timpul prînzu- lui, evocă vechi amintiri, vechi aspirații proiectate pe un ecran încețoșat. Pe vremea aceea, visurile prietenilor din adolescentă, cei care intr-o bună zi l-au petrecut la gară cu bărbătească reținere a nostalgiei, erau condiționate de un dacă la fel de chinuitor, ca o sete pe arșiță. „Dacă s-ar face și pe la noi o... un..." (dorul enorm nu izbutea să-și cristalizeze expresia, se mistuia fără flacără). Uite că s-a făcut. Uite că arcurile acelea răsucite strîns în băieți s-au pus în mișcare, nu oricum, nu în explozie, nu ru- pindu-se, ci actionind angrena-

• CONTINUĂRI ■ • CONTINUĂRI ■•CONTINUĂRI
jele vieții productive. Uite că frații, surorile, trăiesc cufundați în viitorul apropiat, realizează anticipat mulțimea înnoirilor prevăzute pînă în 1970. Uite că timpul vine cu pași mari în calea lor.După cîteva zile, studentul înregistrează tot fluxul prefacerilor — în înfățișarea străzii, în ținuta oamenilor, în mentalitatea lor; antenele i s-au sensibilizat. Cei de acasă îl vor găsi, mirați, mai atent, mai afectuos, mai apropiat decît in primele zile. Poate nu vor căuta pricinile prea a- dînc. De fapt, tînărul venise acasă pregătit sufletește să somnoleze „ca în provincie, nu ?“; cînd colo, viata, cu freamătul aripilor ei, nu-1 lasă. Fluturele a ieșit definitiv din crisalidă...

Cu gindul 
la marca 
fabricii

Pe anul 1967 s-a prevăzut 
o producție de 15,6 milioane 
rulmenți.— Ziua bună se cunoaște de dimineață — așa spune proverbul. Dimineața actu
alului cincinal, respectiv pri
mul său an a trecut de ju
mătate. Cu ce bilanț ați în
cheiat primul semestru ?— Bilanțul primelor 6 luni din acest an se prezintă sa

tisfăcător : indicatorii doplan au fost îndepliniți, inclusiv angajamentele. Numai în semestrul I noi am executat o producție echivalentă cu cea a întregului an 1964. în semestrul II în care ne aflăm avem de executat o producție mai mare cu 20 la sută față de primul semestru. Trebuie să precizez că datorită unor deficiențe în activitatea noastră, planul pe luna iulie nu a fost realizat, uzina ră- mînînd datoare cu 93 000 bucăți de rulmenți. Va trebui să depunem eforturi pentru a recupera această rămînere în urmă încă în cursul trimestrului II. Pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor de plan pe semestrul II și pe viitor, conducerea uzinei a analizat în colectivele de specialiști principalele probleme tehnico-organizatorice legate de producția noastră în prezent și în perspectivă, în cadrul recentei dezbateri au fost de asemenea analizate aspecte ale organizării producției. Ca urmare s-au stabilit o serie de obiective concrete din care consemnăm cîteva stabilite pentru lunile următoare : 
punerea în funcțiune a unei 
mașini automate de forjat cu 
încălzirea barelor prin curenți 
de înaltă frecvență cu o pro
ducție de circa 5 ori mai mare 
decît a mașinii clasice de forjat 
orizontal; reorganizarea ate
lierului de fabricație a carca
selor ; introducerea în exploa
tare a unor spații de producție, 
extinderea secției forjă ; meca

nizarea transportului pe flux 
tehnologic între secții și ope
rații.

— în ce constau deficiențele 
din activitatea uzinei la care 
v-ați referit ? De ce natură 
sînt acestea ?— în marea lor majoritate aceste deficiențe s-au datorat și se datorează unor cauze interne, legate de organizarea 
muncii, de buna aprovizionare 
cu materiale, de asigurarea 
necesarului de scule, de întă
rirea disciplinei în muncă. După cum s-a arătat de către mulți dintre participanți la recentele dezbateri nu este cu nimic justificată scăderea cu 2 la sută a indicelui de utilizare a mașinilor productive, depășirea de către unele secții a rebuturilor admise, creșterea numărului de absențe.O altă problemă spre rezolvarea căreia și-a concentrat în prezent mai mult atenția colectivul nostru, este ritmicitatea producției. Din cauza deficiențelor amintite, cît și a unora independente de noi în unele perioade de plan, diferite materiale de bază și auxiliare au intrat în fabricație cu întîrziere. De aici a decurs uneori pierderea decalajului 
normal dintre secții și chiar dintre operații. Excepție fă- cind lipsurile care ne aparțin, considerăm că rezultatele obținute în cele 7 luni ale anului ar fi fost și mai bune dacă Mașini-import ne-ar fi 
sprijinit într-o măsură și mai 
mare în contractarea și adu
cerea în uzină în timp util a 
utilajelor din cadrul planului 
de investiții. (Strunguri semiautomate, mașini de rectificat și altele).— în cadrul dezbaterii pe

uzină a prevederilor cincinalu
lui au fost găsite noi căi de 
mobilizare a rezervelor inter
ne în vederea îmbunătățirii 
activității de producție. Ce 
propuneri mai importante s-au 
făcut și ce măsuri s-au preco
nizat în vederea realizării 
exemplare a planului pe 1966 și a pregătirii condițiilor ne
cesare îndeplinirii planului pe 
1967 ?— O serie de participant la dezbateri printre care inginerul V. Dragoman, șeful secției strungărie, inginerul L. Afarsi, șeful secției tratamente termice și inginerul Gh. Ceptu- 
reanu.șeî adjunct al serviciului de control tehnic de calitate au insistat asupra îmbunătățirii calității rulmenților.în acest scop s-au și consemnat o serie de propuneri prețioase dintre care amintim : îmbunătățirea tehnolo
giei de călire pentru asigura
rea stabilității dimensionale a 
elementelor de rulmenți, echi
parea mașinilor de suprafini- 
sat căile de rulare cu apara
tură de control activ, înlocui
rea lichidului de răcire la 
secția rectificare pentru evita
rea totală a oxidării pieselor 
și altele.

Variațiile dimensionale ale 
rulmenților, au constituit un neajuns destul de important care va fi eliminat în cel mai scurt timp prin asigurarea timpului de stabilizare. Numeroși alți participanți la dezbateri printre care inginerii C. Radulescu, M. Peca, C. 
Grigore, V. Ilea, reglorul Co- 
jocaru Gh., lăcătușul I. Barbu au relevat faptul că în uzină există încă mari rezerve de creștere a productivității mun

cii și pentru obținerea de economii, făcând propuneri concrete în acest sens. Este de remarcat că toți cei care au luat cuvintul la dezbateri au subliniat că printr-o folosire 
cît mai judicioasă a utilaje
lor și a forței de muncă, prin 
darea în folosință a noi capa
cității de fabricație și prin în
tărirea disciplinei în produc
ție, sarcinile ce revin colecti
vului nostru vor fi realizate 
exemplar.

Avancronică 
la campania 

agricolă 
de toamnănoaptea se vor tăia cocenii, în scopul eliberării rapide a terenului. Radu Petre, cu brigada lui, răspunde de culesul știuleților și transportul lor la pătule. Petre Predescu răspunde de tăiatul și scoaterea cocenilor de pe teren. Dumitru Baicu va asigura transportul porumbului la bazele de recepție. Fiecare din cele 65 de atelaje are program de lucru și itinerarii precise.Aceeași organizare... matematică, am întîlnit și la Slobozia. Cele 1 400 hectare cu porumb, 250 cu floarea-soare- lui și 1 200 cu fasole interca

lată, impun o astfel de organizare. întreaga suprafață a fos' repartizată în funcție de forțt de muncă existentă. Planu tehnic-operativ fixează viteza zilnică pe brigăzi, echipe atelaje.Acum se lucrează intens li 4 pătule noi, cu o capacitati de 80 tone fiecare.Cum este apreciat aportu organizațiilor U.T.C. la lucrările din această perioadă intitulate sugestiv „urgențe" ' în toate unitățile din raioi răspunsul a fost același - „foarte bine". E un calificați' ce subliniază prezența tine rilor în toate posturile „cheie1 ale prezentei campanii agri cole.Cei peste 200 de tineri d la Uriești au discutat în ca drul unei recente adunări ge nerale deschise a organizație de bază U.T.C. despre ,.disci plina la locul de muncă ș apărarea avutului obștesc cerințe ale actualei campa nii“. S-a împărtășit cu aceast; ocazie experiența bună, s-a1 stabilit măsuri care să asigur prezența zilnică a tuturor 1 muncă în cadrul cooperative agricole, le-au fost prezentat tinerilor măsurile stabilit pentru încadrarea în timpu optim a lucrărilor și sectoarel unde este așteptată îndeoset contribuția lor.La Slobozia, în urma uno dezbateri asemănătoare, nu meroși tineri s-au angajat s facă parte din echipele spe ciale care vor lucra noapte la tăiatul și transportul coce nilor.Entuziasmul cu care oame nii au participat la recent campanie de seceriș și cu car lucrează în perioada actual la pregătirea viitoarei campa nii explică rezultatele bun obținute, anticipîndu-le, î același timp, pe cele viitoari

i
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Vizita în Danemarca a președintelui
Consiliului de Miniștri Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. l-a)relevat tehnici-Gheorghe Maurer a caracterul ordonat și tatea înaltă a întreprinderii „Danmax", preocuparea pentru realizarea unor produse de calitate, la un preț de cost cit mai redus, și a urat gazdelor succes în activitatea lor.Părăsind orașul Holte, oaspeții români s-au îndreptat spre fermele de stat experimentale Favrholm-Trollesmin- de, situate în regiunea nordică a insulei Seelanda. Ferma Favrholm este considerată cea mai veche stațiune zootehnică daneză, existența ei fiind menționată încă din anul 1366, iar ferma Trollesminde funcționează de aproape 130 de ani. Inspectorul Niels Stentoft a prezentat persoanelor oficiale române activitatea celor două stațiuni, specializate în cercetări zootehnice.Oaspeții români s-au interesat îndeaproape de programul și eficiența activității experimentale desfășurată aici, de

influența acestor „laboratoare" asupra dezvoltării agriculturii daneze.In timpul vizitelor, oamenii de stat români au fost însoțiți de Hans Moeller, ambasador, șeful protocolului din Ministerul Afacerilor Externe, J. Henrik baron de Zytphen-A- deler, ambasadorul Danemarcei la București, de alte persoane oficiale daneze, precum și de ambasadorul României la Copenhaga, Petru Mânu. La fermele experimentale Fa-

vrholm și Trollesminde, au fost însoțiți și de ministrul a- griculturii, Christian Thomsen, care a oferit apoi, în cinstea oaspeților români, la restaurantul „Store Kro“, de lîngă Palatul Fredensborg, un dejun ce s-a mosferăSeara, Culturii, oferit în mâni un dineu la Parcul voii din Copenhaga.
desfășurat într-o cordială.ministrul danez Hans Soelvhoej, cinstea oaspeților

at-al a ro- Ti-

întrevedere Gh. Rădulescu

PE
SCURT

BELGRAD 17 — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Tovarășul Gheor- ghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care s-a aflat la odihnă în R.S.F. Iugoslavia, a avut miercuri o întrevedere la C.C. al U.C.I. cu Mijalko Todorovici, membru al Comitetului Executiv,

Lasecretar al C.C. al U.C.I,__întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească, a participat și Aurel Mălnășan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad.In aceeași zi, Mijalko Todorovici a oferit un prînz în cinstea tovarășului Gheorghe Rădulescu.

BAKU 17. — Trimisulspecial Agerpres: FloreaȚuiu, transmite : Miercuri, membrii delegației Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România au fost oaspeții petroliștilor sovietici din Marea Caspică. Ei au vizitat orașul petrolier Nefteanîe Kamenî situat la 110 km de Baku, în largul mării. în acest orășel, cu șosele suspendate pe puternici piloni metalici în lungime de 170 km, trăiesc 5 500 de oameni. Aici se extrage o treime din totalul producției de petrol a Azerbaidjanului.La Direcția generală pentru industrializarea petrolului „Al XXII-lea Congres al P.C.U.S." a avut loc o convorbire prietenească în timpul căreia inginerul șef al exploatării petroliere, Akif Geafarov, a vorbit oaspeților despre istoricul orașului.Seara, M. Iskenderov, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al R. S. S. Azer- baidjene a oferit la Baku un dineu în cinstea delegației române. Cu acest prilej, M. Iskenderov și Gheorghe Necula au rostit toasturi.

„In discursul ținut cu 
prilejul instalării sale, pre
ședintele dominican Jaquin 
Balaguer a anunțat că va 
duce o politică de stînga. 
Dar cum poate practica o 
astfel de politică un gu
vern orientat categoric 
spre dreapta ?“

Această întrebare și-o 
punea, pe bună dreptate, 
de curind, un deputat din 
Santo Domingo. Fiindcă 
orice ar întreprinde noul 
președinte din Republica 
Dominicană — ale cărui 
vederi sînt, cu toate decla
rațiile sale, departe de a fi 
considerate de stingă, — 
aotivitatea sa e cenzurată 
și, la rigoare, amendată de 
extremiștii de dreapta. Ast
fel, cînd Balaguer și-a fă
cut cunoscută intenția de 
a-1 înlocui pe actualul mi
nistru al forțelor armate, 
generalul Enrique Perez y 
Perez, cu colonelul Nivar 
Seijas, persoană neagreată 
de forțele dreptei, s-a de-

ÎNCORDARE
SANTO

clanșat o adevărată criză 
politică internă. Extrema 
dreaptă a intrat rapid și cu 
hotărire în acțiune : ofițeri 
superiori de aviație au a- 
restat, fără vreun aviz gu
vernamental, lideri ai opo
ziției ca, de pildă, doctorul 
Josă Rafael Molina, secre
tar al Partidului revoluțio
nar dominican. Molina a 
fost ulterior eliberat, dar 
nu el era personajul vizat 
în această acțiune, ci pre
ședintele care trebuia ast
fel avertizat că există în 
țară forțe peste a căror 
voință nu poate trece dacă 
(ine la postul prezidențial. 
Balaguer a înțeles și, docil, 
a dat un interviu Ia tele
viziune în care a declarat 
că nici nu se gindește să-l 
înlocuiască pe generalul — 
ministru sprijinit de extre
ma dreaptă. Deci, in prima 
rundă din partida „preșe
dinte — militarii extre
miști" primul a pierdut ca
tegoric. Cu poziții fortifi-

ia

DOMINSO
cate de această reușită, ex
trema dreaptă a trecut de 
la obstrucție la mișcarea 
teroristă. Atentatele s-au 
pornit în serie și au culmi
nat zilele trecute cu asasi
narea maiorului Ramon 
Meja Pichirillo, fost mem
bru al forțelor constituțio- 
naliste și locțiitorul colone
lului Francisco Caamano.

Creînd o atmosferă de 
tensiune politică impregna
tă de acte criminale, extre
ma dreaptă urmărește 
fapt o dublă lovitură : 
de-o parte să 
opoziția lipsind-o 
pe de altă parte, 
fice menținerea 
americane în țară. Fiindcă 
în urma ultimelor eveni
mente ambasadorul State
lor Unite la Santo Domin
go s-a grăbit să propună 
permanentizarea staționă
rii acestor trupe pină la 
„clarificarea" situației.

Președintele Balaguer, 
sub presiunea dreptei a le-

în 
pe 

slăbească 
de lideri, 
să justi- 
trupelor

galizat măsuri economice 
favorabile corporațiilor 
nord-americane. ca de pil
dă, United Fruit Co, mă
suri extrem de dezavan
tajoase pentru corporația 
dominicană de stat a zahă
rului. Totodată, în ultimele 
zile, el a anunțat un pro
iect de lege care va limita 
substanțial activitatea par
tidelor politice. Numai că 
adoptarea acestui proiect 
poate avea pentru actualul 
președinte dominican efec
tul unui bumerang, facili- 
tînd trecerea la un regim 
de dictatură militară, adică 
exact ceea ce urmărește 
extrema dreaptă, inspirată 
de Washington. In evoluția 
dominicană trebuie ținut 
seamă de opinia publică, 
care a dovedit o atitudine 
fermă împotriva dreptei și 
a exponenților ei. Expe
riențele trecutului sînt 
proaspete.

VIORICA TĂNĂSESCU

In conformitate cu planul de co
laborare culturală între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Albania, la Tirana a so
sit o delegație de cineaști români 
condusă de Kovacs Gyorgy, artist 
al poporului din Republica Socia
listă România. în același timp, a 
sosit ansamblul folcloric de ama
tori „Argeșul" din Pitești, care va 
da o serie de spectacole în Alba
nia.

în holul central al facultății de 
arhitectură a Universității din 
Montevideo a fost deschisă o ex
poziție de fotografii reprezentînd 
imagini din vechea arhitectură 
românească, arhitectura urbanisti
că și industrială actuală și peisaje 
din diverse regiuni ale țării noas
tre.

în cadrul lucrărilor celei de-a 
52-a conferințe a Asociației de 
drept internațional, care are loc Ia 
Helsinki a luat cuvîntul prof. Mi
hail Ghelmegeanu, din partea Aso
ciației de drept internațional și 
relații internaționale (A.D.I.R.I.) 
din țara noastră. La punctul de 
pe ordinea de zi privind regimul 
juridic al fluviilor internaționale, 
vorbitorul a expus principiile care 
stau Ia baza acordurilor între Ro
mânia și Iugoslavia, privind const
ruirea Sistemului hidroenergetic 
de navigație Porțile de Fier.
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BRAZZAVILLE 17 (Ager
pres). — Delegația de partid și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România condu
să de Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R. a 
fost primită la 16 august de 
Alphonse Massamba Debat, 
secretar general al Mișcării 
Naționale a Revoluției, pre
ședintele Republicii Congo. La 
întrevedere au mai participat: 
Julien Boukambou, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
M.N.R. și Alice Mahoumbou, 
membru al Biroului Politic al 
M.N.R.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră prietenească, s-a făcut un 
schimb de păreri asupra prin
cipalelor probleme ale situa
ției internaționale, a relațiilor 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Mișcarea Națională a 
Revoluției, precum și a rela-în Kuweit — țară inițiat o acțiune de menită să ducă la soluționarea problemei yemenite — au început miercuri convorbirile între reprezentantul președintelui R.A.U., Nasser, și trimisul regelui Feîsal, al Arabiei Saudite, care vor prezenta pozițiile țărilor pe care le reprezintă în ceea ce privește soluționarea situației din Yemen.

care
Polonia1

Agenția B.T.A. anunți că marți 
după-amiază Ivan Bașev, ministrul 
•facerilor externe al Bulgariei, 
care face o vizită oficială în Turcia 
a avut o convorbire cu Suleyman 
Demirel, primul ministru al Turciei. 
După aceasta, el a început convor
birile oficiale cu omologul său, 
Ihsan Sabri Caglayangil. Au fost 
•bordate probleme care interesea- 
tă cele douj țări.

In localitatea Dlstomo a intrat 
•cent in funcțiune prima uzină de 
iluminiu și alumină din Grecia. Ea 
/a produce anual £00 000 tone a- 
umină. 72 000 tone aluminiu desti- 

• rate în cea mai mare parte ex- 
jortului și 30 000 tone electrozi, 
n perspectivă se prevede ca pro- 
luctia de aluminiu să crească pînă 
a 105 000 ton».

în cadrul Zilelor culturii românești, care se desfășoară în cinstea celei de-a 22-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist, _ la Varșovia a sosit o delegație a Sfatului Popular al Capitalei.Totodată, a sosit la Varșovia 
o formație muzicală condusă de Gelu Solomonescu, dirijor al Teatrului satiric muzical „C. Tănase".în zilele de 18 și 19 august formația de estradă română va prezenta programe artistice în localitatea Wisly, lîngă Katowice în sala Filarmonicii din orașul Cestochowa, după care formația va concerta la Varșovia.

Delegația română primită

de președintele Debat

culturii

t ‘
'' ' ’

românești"

Congo (Brazzaville)

Adevăratele cauze

civili — copii,

Misiune
cu riscuri

La periferiile

orașul 
malulale unor „greșeli"

JAPONIA : Participant! Ia „marțul păcii" care 9-a desfă 
țurat recent Ia Tokio

care vor 
de laboratoare, 

ateliere pentru

U.R.S.S. : Imagine din 
Novopoloțk, de pe 

apusean al Dvinei

Saigonului

țiilor dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Congo.

Delegația de partid șl gu
vernamentală română a fost 
primită, de asemenea, de Am- 
brosie Noumazalaye, prim- 
ministru al Republicii Congo și prim-seeretar al Biroului 
Politic al Mișcării Naționale a 
Revoluției, cu care a avut o • 
convorbire prietenească.

Cotidianul britanic „THE GUARDIAN" a pu
blicat în numărul său de ieri un editorial con
sacrat așa-zlselor „greșeli" comise de aviația a- 
mericană în Vietnamul de sud, care au provocat 
în cursul săptămîni] trecute moartea a numeroși 
civili — copii, femei și b&trîni.

Reprezentantul permanent al 
I.U.A. la O.N.U., Arthur Goldberg, 
i avut marți o întrevedere cu 
rstarul general al O.N.U., U 
hant. După întrevedere, Goldberg 

, declarat ziariștilor că a discutat 
u U Thant unele aspecte ale si- 
uației internaționale actuale și, în- 
eosebi, situația din Vietnam. El 
menționat, de asemenea, că i-a 

omunicat Iui U Thant dorința 
uvernului american și a președin- 
•lui Johnson ca el să accepte să 
andideze din nou la postul de 
acretar general al O.N.U., după 
e termenul mandatului său va 
spira în noiembrie a c.

R. P. POLONĂ — macara de 
mari dimensiuni, deservind 

portul Gdynia

Comitetul Special al O.N.U. pentru decolonizare a hotărît 
marți să trimită o misiune in Aden în ciuda rezervelor formu
late de Marea Britanie. Potrivit agenției U.P.I., numeroși 
delegați au criticat condițiile puse de Marea Britanie pentru 
acceptarea unei misiuni a O.N.U. în Arabia de Sud. Reprezen
tantul britanic declarase anterior că ea nu va garanta securitatea membrilor acestei misiuni și că misiunea nu va fi bine 
primită de guvernele locale. Membrii Comitetului celor 24 au 
apreciat că, prin aceasta, Marea Britanie încearcă să respingă, 
de fapt, rezoluțiile O.N.U. care recomandă acordarea imediată 
a independenței acestui teritoriu, cu toate că guvernul britanic 
promisese că va acorda independența Adenului și Arabiei de 
Sud cel tîrziu în 1968. Președintele comitetului, Gershon Collier 
(Sierra Leone), după o întrevedere prealabilă avută cu secre
tarul general al O.N.U., U Thant, s-a declarat de acord cu trimi
terea misiunii O.N.U. în teritoriile Arabiei de Sud.

„Pentru că un căpitan sud- vietnamez avea „informații sigure" în legătură cu o grupă de partizani aflați în cătunele din delta Me Kong, avioanele americane le-au atacat pe a- cestea cu napalm, cu tunuri de 20 mm și cu mitraliere. Rezultatul a fost moartea a 26 de săteni și rănirea altor 84, dintre care 73 femei și copii. Cu două săptămîni înainte, un raid al avioanelor americane au obligat pe membrii Comisiei internaționale de control care inspecta frontiera cambodgiană sud-vietna- meză să se adăpostească în grabă, iar luni două noi „greșeli" ale bombardierelor americane au provocat moartea și mutilarea altor civili".„Greșeli, fără îndoială, dar au fost acestea niște greșeli evitabile?" — se întreabă autorul, ridlcînd astfel în discuție problema adevăratelor cauze ale mult prea des repetatelor „greșeli" ale aviației americane în Vietnamul de sud. Ziarul se întreabă dacă aceste „greșeli" nu sînt cumva rezultatele Inevitabile ale unei politici care recomandă bombardarea rapidă a teritoriilor în care se presupune că se află forțele F.N.E. ?... Nimeni

nu știe cîți civili au murit pînă acum în Vietnamul de sud. Corespondentul ziarului „New York Times" la Saigon relatează că „mulți militari, consilieri și funcționari civili americani din provinciile sud- vietnameze spun că tragedia ultimelor două sate nu este unică, ci, dimpotrivă, obișnuită".„Greșelile din ultima săptă- mînă nu pot fi evitate cîtă vreme acest război va continua. Cîte asemenea întîmplări vor fi necesare pînă cînd americanii vor recunoaște „greșeala" și cînd o asemenea greșeală devine crimă ?“

in noul an școlar peste 
520 000 de elevi vor începe 
să frecventeze școlile din 
R.S.S. Armenia. Editurile 
republicii au publicat 100 
de titluri de manuale cu un 
tiraj total de patru milioa
ne de exemplare. In orașe
le și satele Armeniei își 
vor deschide porțile încă 
98 de noi școli 
dispune 
cantine, 
lecțiile practice.

Agenția TASS mențio
nează că pină în 1920, nu
mai 18 000 de copii din Ar
menia puteau frecventa 
școlile.

Autosugestia 
și zborurile cosmice

sovietic A- 
consideră că 
cosmonauți-

Ieri după-amiază la Cape Kenne- 
Y a fost lansat satelitul „Pioneer- 
' care urmează sa se înscrie pe 

. orbită solară. Satelitul va avea 
•voie de 400 de zile pentru a 
ircurae această orbită.
..Pioneer-7" este al doilea dintr-o 

irie de 5 sateliți similari. Lansa
ta lor trebuie să aibă loc într-o 
srioada de trei ani. Misiunea a- 
•stpr sateliți constă în studierea 
a-numitului „vînt solar" format 
n nori de gaze ionizate ce ar 
ițea prezenta un pericol pentru 
ismonauti.

Psihoneurologul 
lexandr Sviadoșci 
în antrenamentul 
lor, care trebuie sg dea dovadă 
In misiunea lor de o mare stS- 
pînire de sine, poate fi folosită 
cu succes tehnica autosugestiei, 
în acest scop, el a elaborat, 
împreună cu colaboratorii săi, 
un sistem de autoantrenament, 
care permite însușirea capaci--. 
tații de autosugestie în diferite 
situații. Metoda prevede 5—6 
luni de exerciții speciale, după 
care omul poate, prin autosu
gestie, să învingă cu ușurință 
frica, neliniștea, emoțiile. Cei 
antrenați au putut să înlăture, 
de asemenea, diferite senzații 
de durere și tulburănle funcțio
nale vegetative.

De cele mai multe ori, veștile din imperiul diamantelor și al cumplitelor discriminări rasiale, parvin pe căi ocolite. Cenzura lui Verwoerd își face din plin „datoria". Se întîmplă, însă, ca uneori știri privind reprimarea sălbatică a celor ce se opun politicii de „apartheid" să aibă drept sursă chiar instituții oficiale sud-africane. Astfel, Departamentul penitenciarelor din Ministerul de interne a publicat recent o zguduitoare statistică.
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Potrivit datelor publicate, 
in ultimele două decenii, tri
bunalele din R.S.A. au acor
dat pedepse de aproximativ 
un milion de... lovituri cu 
biciul. In aceeași perioadă, 
1200 de oameni in majoritate 
africani, au fost spînzurați Ia 
închisoarea centrală din Pre
toria. Sub acuzația de „acțiuni 
subversive" intr-o singură zi, 
au fost spinzurați 17 oameni.

Pedepsele corporale, păstra
te parcă de pe vremea evului 
mediu, sau cele capitale — 
cutremurătoare prin cruzime

— au crescut in mod vertigi
nos în anii din urmă. Numă
rul celor încarcerați sporește 
neîncetat. Față de media zil
nică de circa 2 800 deținuți în 
1946 s-a ajuns la aproape 
17 000 în anul 1964.

Motive ? Autoritățile au ri
dicat rasismul la rangul de 
politică de stat și „justiția" le 
oferă suficiente pretexte.

12,8 milioăne de oameni de 
culoare trăiesc permanent în
tr-o stare de mizerie și te
roare. Salariile muncitorilor 
negri sint cu 300 la sută mai

mici decît cele ale albilor. Ei 
sint obligați să trăiască numai 
în zone rurale. Deplasarea în
tr-o zonă urbană fără un per
mis special atrage după sine 
închisoarea. Muncitorii de 
culoare nu au dreptul să 
declare grevă. Pentru comite
rea acestui „delict" sint pasi
bili de pedeapsă pină la 3 ani 
închisoare.

Apartheidul s-a instalat 
pretutindeni : în autobuze, 
trenuri, restaurante, grădini 
publice, spitale, închisori. Dacă 
un african ia loc alături de un 
alb, îl așteaptă trei luni de 
închisoare. Regimul rasist

domnește chiar și în relațiile 
de serviciu. Un funcționar 
negru (dacă există) nu poate 
în nici un caz să dea ordine 
unui alb.

După ce toată viața a fost 
supus unor grele interdicții, 
negrul, nici după 
este scutit de 
apartheidului. Un 
lian, care a vizitat 
publica 
„Cînd 
îngropat 
zervat 
culoare".

moarte nu 
avatarurile 
ziarist ita- 
recent Re- 

Sud-Africană scria: 
moare un negru este 

într-un cimitir re- 
numai oamenilor de

ION TIMOFTE

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București; Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii*.

Atacurile forțelor patriotice sud-vietnameze s-au intensificat în ultimele zile de-a lungul șoselelor și sectoarelor periferice ale Saigonulul. La începutul acestei săptămîni, după cum relevă chiar comandamentul trupelor S.U.A., forțe ale Frontului Național de E- liberare au atacat în trei rîn- duri, obiective americane. Corespondenții agențiilor occidentale de presă transmit că prezența partizanilor este semnalată pretutindeni unde americanii au baze sau alte obiective militare. Agenția FRANCE PRESSE, remarca, de pildă, că „pușcașii marinari americani întîmpină mari dificultăți în asigurarea securității bazei militare de la Da Nang și a împrejurimilor ei, în ciuda prezenței celor două divizii ale comandamentului S.U.A. și a mai multor unități saigoneze".
Unități ale Frontului National de 

Eliberare din Vietnamul de sud 
au bombardat ieri clădirile admi
nistrației americane și parcul de 
mașini din apropierea aeroportului 
Tan Son Nhut. Primele tapoarte. 
după atacul patriotilor, menționau, 
că parcul de vehicule al coman
damentului american a uferit pa
gube.

Instalarea profesorului 
Luis Botet în postul de rec
tor al Universității din 
Buenos Aires a prilejuit 
marți noi incidente între 
polițiști și studenți. Un 
grup de studenți s-au adu
nat în fața clădirii univer
sității pentru a protesta 
împotriva încălcării auto
nomiei universitare și a 
brutalităților polițienești 
față de studenți. Poliția a 
intervenit pentru a îm
prăștia pe demonstranți și 
a operat arestări. Ca ur
mare a acestor noi inci
dente guvernul a hotărit 
închiderea cursurilor uni
versitare pe o nouă perioa
dă de o săptămină.

Hotărîrea de suspendare 
a cursurilor universitare a 
fost luată de guvernul con
dus de generalul Ongania 
la 30 iulie a.c. După cum 
se știe, în semn de protest 
față de această hotărire, 
rectorul Universității din 
Buenos Aires, Hilario Fer
nandez Long, și numeroși 
alți profesori au demisio
nat.


