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ALTE MINUTE
O după-amiază în aparență 

liniștită. Ici, colo, cîteva bri
găzi, echipe și formații de lu
cru, comentau cu însuflețire 
tema adunării generale des
chise a organizației U.T.C.: 
„Folosirea rațională și com
pletă a timpului de lucru, — 
o latură principală a discipli
nei socialiste a muncii". în
cepuse adunarea ? Nu. Tine
rii șantierului 4 de la Între
prinderea de Construcții Mon
taj nr. 2 București trăiau in
tens atmosfera dinaintea adu- 

. nării.
Șantierul 4 e cunoscut ca 

un colectiv de muncă fruntaș. 
Aici, bogata experiență a 
vîrstnicilor, șefi de echipă cu 
12—15 ani lucrați pe șantiere, 
se împletește armonios cu 
vigoarea caracteristică tineri-

'■X

Noua fabrica
de acid sulfuric

lor. Teddc- Bărbulescu, unul 
dintre maiștrii șantierului, 
înainte de a începe adunarea, 
ne Vorbea cu căldură despre 
grupul tot mai numeros de ti
neri care devin, în meseria 
lor, meseriași pricepuți. „De 
pildă — spunea printre altele 
— nume ca cele ale 
rilor Mihai Magearu, 
Păunică, ale zidarilor 
ghe Negrită, Nicolae 
IonMaianu, Victor Enăchescu, 
ale zugravilor Florea Radu, 
V. Pojoca, ale mozaicarilor 
Dumitru Codreanu, V. Teodo- 
rescu și al sudorului Constan
tin Stoian, ca să mă opresc 
doar la cîțiva dintre cei mai 
buni tineri, reprezintă pentru 
șantier oameni de bază.

Prezența lor la adunare 
aduce acea infuzie de sobrie
tate, de analiză, de cîntărire 
matură) a acelor fapte, care, 
fie din nechibzuință, fie din 
atitudini de neglijență, răs
toarnă uneori eforturile între
gului colectiv, sau, dacă le 
răstoarnă, le obligă la consum 
de energie în plus.

„.^ătrdndem în sală.-100 de

timpla- 
Ștefan 

Gheor- 
Voinea,

tineri în salopete albastre dis
cută cu aprindere. Referatul 
constituie punctul de plecare. 
Se sublinia — redăm din ma
terial — „Un calcul estimativ 
avînd ca bază reală 1 000 de 
ore absentate într-o lună, 
făcute de 75 de tineri de la 
blocul N 1, înseamnă — dacă 
am extinde această. situație la 
toate locurile de muncă ale 
șantierului peste 4 000 de ore 
nelucrate, ceea ce echivalează 
cu nepredarea în termen a 
2—3 apartamente pe lună".

Calculele — făcute cu preci
zie de economista Ana Rădu- 
leseu și însoțite de analize te
meinice pe brigăzi și echipe, 
pe fiecare loc de muncă — 
trezesc în rîndurile partici- 
panților un interes deosebit 
pentru tema pusă în dezba
tere. Dintr-un colț al sălii a 
ridicat mina, cerînd să ia 
cuvîntul, ced mai proaspătă 
zugrăviță a șantierului, Ioana 
Moldoveana. Dar mai întîi

P. GHEORGHIU 
DECEBAL ȚOCA

(Continuare în pag. a >V-a)

Absolvent de curînd al ia- 
cultății hidrotehnică, tînă- 
rului inginer Marin Preda 1 
s-a încredințat prima lucra
re : sistemul de hidroamelio
rații de pe perimetru] co
munei Crînjeni, raionul 

Drăgănești

din Baia Marc
a început

sa producă
La Combinatul chiml- 

cormetalurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din ora
șul Baia Mare a fost con
semnat un eveniment 
deosebit : noua fabrică 
de acid sulfuric, constru
ită în cadrul lucrărilor 
executate aici pentru 
modernizarea și dezvol
tarea capacităților de 
producție, a livrat eco
nomiei naționale prime
le cantități de acid sul
furic din cele 180 000 cît 
va realiza anual. Ea este 
echipată în proporție de 
peste 90 Ia sută cu uti
laje fabricate în țară, 
procesele de producție 
avînd un înalt grad de 
mecanizare și automati
zare.

Baza de materie pri
mă o constituie gazele 
rezultate din procesul de 
producție al unei mari 
topitorii, recent intra
tă în producție la acest 
mare combinat.

Aici se aplică proce
deul de topire a concen
tratelor prin suspensie. 
Noutatea acestuia constă 
în faptul că asigură cap
tarea totală a gazelor 
sulfuroase rezultate, pe 
care fabrica de acid sul
furic Ie valorifică supe
rior.

Cele două noi obiecti
ve, pentru a căror con
strucție au fost utilizate 
circa 15 000 tone de uti
laje și construcții meta
lice, vor da în numai 
două luni o producție e- 
gală cu aceea realizată 
de unitățile actualului 
combinat în întreg anul 
1938.

Foto : I. CUCU

S-au dat subiectele la prima lucrare scrisă.

(Agerpres)
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ȘANTIERUL

DE LA

PORȚILE

DE FIER
Pe șantierul 

Sistemului hi
droenergetic și 
de navigație 
Porțile de Fier 
a fost termina
tă montarea ce
lor 33 cabluri 
destinate sus
ținerii plasei 
de protecție a 
celui mai mare 
funicular din 
țară. Situat la 
o indltime de 
apnoape 35 me
tri, funicularul 
are o deschide
re de 460 me
tri. El este des-, 
tinat să trans
porte peste Du
năre agregate
le din Ostrovul 
Golu la fabrica 
de betoane. Fu- 
nicularuH va a- 
vea 
tate 
port 
mc 
pe zi.

Cei 11 
tori conduși de 
maistrul Con
stantin Dumi
trescu și-au or
ganizat 
munca 
lucrarea a 
executată 
două zile 
devreme ■ 
termenul 
văzut.

(Agerpres)
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POPAS

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a pri
mit vineri după amiază pe Ab
del Mohsen Abul Nur, vice
premier al R.A.U. pentru agri
cultură și irigații, care face o 
vizită oficială în țara noastră 
la invitația guvernului român.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, au participat Petre Bla-

jovici, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Grigore Geamăna, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Oaspetele a fost însoțit de 
Mohamed Fahmy Hamad, am
basadorul Republicii Arabe U- 
nite la București.

(Agerpres)

Grecia

a președintelui 

Consiliului de Miniștri

CONTINLARE4 CONVORBIRILOR OFICIALE
ATENA 2 — Trimișii spe

ciali Agerpres, Gh. Secuiu și C. 
Alexandroaie, transmit: Vi
neri, în cursul dimineții, au 
continuat convorbirile oficiale 
între președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, și primul minis
tru al Regatului Greciei, 
Stephanos Stephanopoulos.

La convorbiri au participat 
din partea română Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Mircea Bălănescu,

ambasadorul României la Ate
na, Alexandru Bălăci, vice
președintele C.S.C.A., iar din 
partea greacă ministrul afa
cerilor externe al Greciei. I. 
Toumbas, adjunctul minis
trului de externe, T. Rentis, 
ambasadorul Greciei la Bucu
rești, A. Argyropoulo.

Au fo-st prezenți, de aseme
nea, consilieri și experți ai 
ambelor delegații.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
de sinceritate.

Conferirea unor înalte distincții
ATENA 2. — Trimișii spe

ciali Agerpres, Gh. Secuiu și C. 
Alexandroaie, transmit: Ma
iestatea Sa regele Constantin 
al elenilor a conferit președin
telui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, 
„Marele cordon al Ordinului 
George I“- Aceeași distincție 
a fost acordată ministrului 
afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu. „Marele cordon al 
Ordinului Phoenix cl. 1“ a 
fost conferit vicepreședintelui 
Comitetului 
Cultură și 
Bălăci.

Ordine și 
ciei au fost 
menea, persoanelor 
cari însoțesc delegația gu
vernamentală română în vizita 
sa în Grecia.

★
Consiliul de Stat al Re

publicii Socialiste România a

de Stat pentru 
Artă, Alexandru

medalii ale Gre- 
conferite, de ase- 

oficiale

conferit „Ordinul 23 August 
cl. 1“ președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Greciei, 
Stephanos Stephanopoulos, 
președintelui parlamentului, 
D. Papaspyru, ministrului 
coordonării, C. Mitsotakis, și 
ministrului afacerilor externe, 
I. Toumbas.

„Ordinul Tudor Vladimires- 
cu cl. I’1 a fost conferit vice
președintelui Consiliului de 
Miniștri, G. Athanasiadis No
vas. ministrului, comerțului, E. 
Kothris; ministrului comuni
cațiilor, I. Yamas, ministrului 
marinei comerciale, I. Mavri- 
doglu, ministrului adjunct de 
externe, T. Rentis, ambasado
rului Greciei la București, A. 
Argyropoulo.

De asemenea, ordine ale Re
publicii Socialiste România au 
mai fost conferite și altor re
prezentanți ai vieții politice 
grecești.

DE SEARA
de Constantin Georgescu

Seară albastră, seară de 
august; albastră și puțin pră
fuită. Dealuri domoale, parcă 
înălțate anume ca să ascundă 
drumul, se ridică de-o parte și 
de alta a șoselei, care se în
gustează puțin numai cînd se 
sprijină pe spinările podurilor 
ridicate peste pîraie. Ne apro
piem de Doljeștii. Casele din 
margine s-au și ivit. Lingă un 
gard, un copil răsfoiește o 
carte cu poze. Intru în vorbă 
cu el. Îmi spune că o are de 
le „nenea". L-am întrebat de

UN „NAUFRAGIU" IN MUNȚI
Prăvălită de-a lungul șoselei 

și al căii ferate forestiere, Bis
tro. își sună ca pe niște clopo
ței rezervele de energie și ti
nerețe strînse pe versanți. Co- 
borîm cu mașina de la Poiana 
Mărului spre Zăvoiul, paralel 
cu ea. Poate același drum l-a 
străbătut, cu trei luni în ur
mă, și tînărul D.D., în căuta
rea unei „insule" crusoiene. 
L-am aflat cu greu, la pepi
niera din Bratonea. Intr-o 
casă scundă, cu două încă
peri, din care numai una 
cuibilă, dormea pe un pat 
mar. Era duminică.

Cu noi era și tovarășul 
bin Popescu, secretarul comi
tetului U.T.C. al uzinei din 
Oțelul roșu — și fost coleg de 
școală profesională cu D.D.

Cum a ajuns D.D. aici ?
In 1959 a absolvit școala

lo- 
su-

Sa-

profesională. Era un meseriaș 
priceput. Deși laminorist, co
legii lui își amintesc și acum, 
cu o admirație în care se îm
pletesc vibrațiile sincere ale 
regretului, de abilitatea cu 
care repara ceasuri, aparate 
de radio. Era un domeniu ca- 
re-i plăcea și în care citea 
foarte mult, concurînd cu 
specialiștii, dar fără a-și ne
glija munca la laminorul de 
profile. Au trecut astfel cîțiva 
ani. Dar din 1965 D. D. a în
ceput să se schimbe. In viața 
lui au intervenit cîțiva tineri, 
străini de uzină, care l-au 
atras pe calea băuturii și a 
escapadelor prin împrejurimi. 
Abia lua salariul și dispărea 
la~ Caransebeș, iar de aci, „în
călzit" deja, la Timișoara. Aci 
îl aștepta și o fată, V. O.. 
muncitoare la Fabrica de

conserve. După 3-4 zile de 
chef prelungit, D. D. se întor
cea la uzină mahmur, fără 
bani. Chiria îl aștepta s-o plă
tească, dar bani nu mai avea 
nici pentru masă. Urmau 
două săptămîni de strîmtoare, 
apoi un alt salariu și altă 
escapadă cu chef și cu ab
sențe.

— ...De cîte ori nu mi-a spus 
maistrul șef Alexandru Cîră 
că o să ajung rău dacă nu las 
băutura. Atunci n-aveam vre
me să-l ascult...

Totalizînd un număr însem
nat de absențe, s-a procedat 
la desfacerea contractului său 
de muncă. Chemat la comite
tul U.T.C., D. D. a promis, 
printre șuvoaie de lacrimi, că 
se va îndrepta.

— ...Nu era un om rău, își 
amintește Petru Curea, secre-

Constanta

In portul

Sfatul popular. Mi-a arătat. 
Alături, cu forfotă de oameni 
la porți, se află sediul coope
rativei agricole de producție. 
Mai într-o parte, retrași pu
țin de lume — doi tineri. Cînd 
m-am apropiat de ei, tăceau. 
Așa cum se uitau, unul spre 
celălalt, am avut senzația 
între ei se află o oglindă 
două fețe în care fiecare 
vedea chipul și gîndurile, 
prin care ar fi vrut să străba-

că 
cu 
își 
Și

(Urmare din pag. a IV-aj

SE VOR MUTA Pil

tarul organizației de partid de 
la laminorul de profile. într-o 
seară l-am văzut antrenat în- 
tr-un scandal la bufet, cer- 
cînd să-i despartă pe... com
batanți. Nu i-am spus decît 
două cuvinte și a dispărut 
imediat. Ba și-a cerut și scu
ze, deși era băut...

Comitetul U.T.C. a inter
venit atunci la conducerea 
uzinei: D. D. fusese singurul 
copil la părinți, își pierduse 
recent tatăl, iar mama sa era 
femeie în vîrstă. Și uzina l-a 
păstrat mai departe. Dar după 
zece zile de „post", în care 
D. D. părea tuturor un alt om, 
a urmat o nouă escapadă la 
Timișoara. A trecut o zi, încă 
una, încă cinci și D. D. nu mai 
venea. Ce se întâmplase ?

— ...Nu era vorba despre 
nici o femeie..., încercă D. D.

1 r
să ne abată, și l-am admirat 
în clipa aceea, știind că V. O. 
tocmai se căsătorise cu un al
tul. O căsătorie care a eșuat 
repede.

Negăsind tn 'el destul curaj 
să-și mai întîlnească prietenii 
din uzină, colegii și pe aceia 
ce l-au ajutat, D. D. a pre
ferat 
lectiv 
niera

drumul ruperii de co
și s-a refugiat la pepi- 
din Bratonea, după ce

ION CĂNĂVOIU

(Continuare tn pag. a Il-a)

Amplele pregătiri 
ce se fac în diverse 
puncte ale Capitalei 
vestesc prefaceri care 
vor dărui Bucureștiu- 
lui noi dimensiuni 
ale frumuseții. Pe 
magistralele sale se 
vor înălța, în anii 
cincinalului, nume
roase clădiri moder
ne, însumînd peste 
85 000 de apartamen
te. Aceasta înseamnă 
că aproape 300 000 
de bucureșteni se 
vor muta pînă în 1970 
în locuințe noi.

în zona centrală 
se vor construi peste 
15 000 de apartamen
te și se va crea o ar
teră de circulație di
rectă între cartierul 
Balta Albă și centru. 
Pe șoselele Nicolae 
Titulescu, Ștefan cel 
Mare, Mihai Bravu și 
altele, alături de 
ansamblurile existen
te vor fi ridicate noi 
clădiri. în zoni. de est 
vor fi construite mai 
bine de 30000 de a- 
partamente, apropiin- 
du-se astfel de înche
iere conturul cartie-

rului Balta Albă, și 
se va începe prima 
etapă a ansamblului 
de pe Bd. Ion Șulea. 
în partea de sud a 
Capitalei se vor înăl
ța circa 10 000 de a- 
partamente, comple- 
tîndu-se ansamblu
rile Nițu Vasile și 
cele de pe Șos. Giur
giului. Lucrările din 
partea vestică vor 
definitiva ansamblul 
de pe Bd. Armata 
Poporului și se va 
continua prin noi mi- 
croraioane cartierul 
Drumul Taberii.

Se vor deschide noi 
șantiere de locuințe 
în zona de nord, pe 
arterele Colentina, 
Dorobanți-Beller, 1 
Mai, Bucureștii Noi 
și Lacul Tei, însu
mînd aproape 11 000 
de apartamente.

în acest an, pri
mul din cincinal* vor 
fi date în folosință 
în Capitală peste 
13 500 apartamente, 
iar în anii următori 
ritmul vă spori.

, . (Agerpres)
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100 DE ANI DE LA PRIMUL SUS PE DEAL,

CONGRES INTERNAȚIONAL

La 28 septembrie 1864 în 
marea sală în formă de semi
cerc Saint Martin’s Hall din 
Londra, în entuziasmul gene
ral al celor .prezenți a fost 
constituită prima organizație 
revoluționară internațională a 
proletariatului —' Asociația 
Internațională a Muncitorilor, 
cunoscută mai târziu sub nu
mele de Internaționala I.

In 1866, la numai doi ani 
după creare, influența și pres
tigiul Internaționalei I era în 
continuă creștere. Cu toate 
piedicile puse de organele de 
stat, în Elveția, Germania, 
Franța, Belgia fuseseră con
stituite secții ale Internațio
nalei, iar în S.U.A., cu puțin 
timp înaintea deschiderii pri
mului congres al Internațio
nalei, ia ființă Uniunea națio
nală a muncitorilor, organiza
ție, care își afirmă deplina sa 
adeziune la Internaționala I.

între 3—8 septembrie 1866 
a avut loc la Geneva, în pre
zența a 60 de delegați repre
zentând 25 de secții ale In
ternaționalei și 13 asociații 
aderente, primul congres mun
citoresc internațional din is
toria mișcării muncitorești.

Datorită muncii neobosite 
ce o depunea la elaborarea 
operei fundamentale, „Ca
pitalul", Marx nu a avut 
posibilitatea să participe la 
congres. Dar lucrările primu
lui congres muncitoresc inter
național, ca de altfel întreaga 
activitate teoretică și practică 
a Internaționalei I, sînt indi
solubil legate de numele lui 
Marx. Cu mult timp înainte, 
el a pregătit cu grijă docu
mentele ce au fost prezentate 
de organul conducător al In
ternaționalei, Consiliul Ge
neral, dezbaterilor și aprobă
rii congresului.

Acordînd o atenție deosebită 
problemelor și dezideratelor 
fundamentale ce polarizau
lupta proletariatului împotriva 
capitalului, Marx a elaborat, 
ținînd cont de diferitele cu
rente politice din mișcarea 
muncitorească, Instrucțiunile 
pentru delegații londonezi, 
prezentate la Congres în 
mod oficial’in numele Con
siliului General. Problema
tica Instrucțiunilor era me
nită a orienita mișcarea 
spontană a clasei muncitoare 
spre socialismul științific, aju- 
tînd-o în acest fel să devină 
conștientă de interesele-i de 
clasă, de sarcinile ei istorice.

Referindu-se la uriașa acti
vitate teoretică și practică a 
lui K. Marx, conducătorul în
tregii activități a Internațio
nalei I., F, Engels, nota că 
încă de la constituirea Aso
ciației, Marx a fost „singurul 
om care știa precis ce trebuie 
făcut și ce trebuie întemeiat, 
omul care încă din 1848 lan
sase în lume chemarea : 
„Proletari din toate țările 
uniți-vă

Instrucțiunile elaborate de 
K. Marx au stat la baza lu
crărilor congresului care a 
adoptat în mod oficial „Ma
nifestul Constitutiv" și „Statu
tul" Internaționalei, documen
te concepute de Marx și din 
cuprinsul cărora răzbate, de 
la un capăt la altul ideea 
unirii și organizării clasei 
muncitoare în organizații pro
prii bazate pe principiul 
luptei de clasă, condiție esen
țială a luptei victorioase a 
proletariatului pentru cu
cerirea puterii politice din 
mîna burgheziei. Accentuînd 
necesitatea depunerii unor 
eforturi sporite în vederea 
unificării asociațiilor munci
torești dispersate din fiecare 
țară și constituirea pe această 
bază a unor organizații na
ționale, ale proletariatului, 
Marx sublinia totodată 
că în crearea și desfășu-

(Urmare din pag. I)

! referase întreaga vale a 
■ istrei în căutarea unui loc 
etras. Au trecut pe acolo cî- 

'eva serii de muncitori sezo
nieri, dar numai D.D. a ră
vaș mai departe la Bratonea. 
în agenda lui, la fila din 23 
aprilie, se află o notă : ul- 
rima zi de lucru la uzină".

— ...Sînt cea mai veche 
aici, ne spune muncitoarea 
ezonieră Maria Radu, dar nu 
am văzut niciodată băut. E. 
oarte liniștit, doar un pic 
rist și singuratic...
Ceilalți mai pleacă duminica 

■n plimbare la Poiana Măru
lui, la Zăvoiul la film. D. D. 
nu. A văzut un singur film în 
aceste trei luni. Și doar îi 
plăceau filmele. Altădată ve
dea eîte 2-3 pe săptămînă. Și 
îl plăceau și eărțile. Lingă 
pat, pe brîul ferestrei, se aflau 
cîteva volume: „Singur fără

LA VECHEA CRAMĂ

MUNCITORESC
rarea activității partidelor re
voluționare ale clasei munci
toare „trebuie să se țină 
seama de caracterul specific 
al legilor din fiecare țară". In 
aceasta s-a reflectat din nou 
importanța pe care a acor
dat-o Marx încă de la înfiin
țarea Internaționalei, creării 
unor puternice partide munci
torești care să știe să-și sta
bilească linia politică în func
ție de condițiile concrete din 
fiecare țară. încă de la în
ființarea sa, Asociația Inter
națională a Muncitorilor, con
form principiilor și structurii 
sale organizatorice, a lăsat tu
turor secțiilor naționale li
bertatea deplină de a-și for
mula programul de acțiune, 
prin adaptarea principiilor 
fundamentale ale mișcării 
proletare la cerințele concre
te ale luptei practice din țara 
respectivă. Ea nu a acordat 
Consiliului General decît îm
puterniciri strict necesare 
pentru menținerea unității 
programului general și pentru 
apărarea intereselor comune 
împotriva claselor exploata
toare.

De-a lungul celor șapte zile 
cît au durat lucrările congre
sului, dezbaterile pe marginea 
punctelor de pe ordinea de zi 
au . fost deosebit de aprinse. 
Aproape to.ate problemele dis
cutate au prilejuit o confrun
tare directă între curentul 
mic-burghez proudhonist care 
deținea la congres o treime 
din numărul voturilor și adep- 
ții hotărîți ai învățăturii 
marxiste. Cu toată opo
ziția proudhoniștilor care se 
prezentaseră ou un program 
și o platformă proprie, Con
gresul de la Geneva s-a si
tuat, prin rezoluțiile adop
tate, pe punctul de vedere 
marxist al apărării intereselor 
de clasă ale proletariatului, 
orientând clasa muncitoare pe
calea luptei activa împotriva 
capitalului.

Un punct important înscris 
pe ordinea de zi a congresului 
și căruia Marx i-a acordat în 
Instrucțiuni un loc deosebit, 
l-a constituit problema polo
neză, a luptei eroice a po
porului polonez pentru consti
tuirea statului național inde-
pendent. Deși asupra acestui 
punct congresul nu a adoptat 
o rezoluție pozitivă din pri
cina atitudinii proudhoniștilor, 
trebuie relevată, însă, însem
nătatea pe care Marx a acor
dat-o, încă de la primul con
gres al Internaționalei I, as
pectelor majore pe care prole
tariatul trebuia să le îmbrăți
șeze în lupta sa pentru atin
gerea scopului final, aspecte 
în contextul cărora, lupta de 
eliberare națională, de apăra
re a independenței și suvera
nității de stat ocupă un loc 
preponderent.

Problemele înscrise pe ordi
nea de zi a congresului le
gate de unitatea internațională 
de acțiune a proletariatului în 
lupta sa împotriva burgheziei, 
limitarea zilei de muncă la 8 
ore, necesitatea luptei pentru 
obținerea unei legislații mun
citorești care să prevadă pro
tecția muncii femeilor și co
piilor, cooperația muncito
rească și sindicatele au definit 
de pe poziții marxiste țelurile 
de luptă ale proletariatului și 
căile lor de înfăptuire.

Aprobarea de către congres 
a acestor teze a contribuit la 
afirmarea și răspîndirea mar
xismului în rîndurile proleta
riatului, la dezvoltarea mișcă
rii muncitorești.

Adoptând documentele pro
gramatice care Indicau scopul 
luptei de eliberare a proleta
riatului, primul congres 
muncitoresc internațional din 
istorie punea la temelia 
Asociației Internaționale a

cer", de P. Sălcudeanu, două 
volume din „Minăstirea din 
Parma" de Sthendal, „Moara 
mută" de M. Ludemis și „Pă
durea nebună" de Zaharia 
Stancu. Le-a cumpărat de 
curînd, dar le-a și citit. 11 ob
sedează dirzenia Valentinei 
Bolgun. Un sfert de oră ne

Muncitorilor principiile So
cialismului științific. tezele 
și hotărîrile lui constituind o 
primă mare victorie a marxis
mului împotriva curentului 
proudhonist mic-burghez.

Clasa muncitoare din țara 
noastră, prin publicațiile și 
organele sale de presă și-a 
manifestat în anii imediat ur
mători congresului de la 
Geneva deplinul asentiment 
la principiile și tezele marxis
te adoptate de primul congres 
internațional muncitoresc.

In istoria mișcării muncito
rești, congresul de la Geneva, 
primul congres internațional 
al muncitorilor de la ale că

derui lucrări aniversăm 100 
ani, ocupă un loc de seamă, 
atit prin problemele abordate 
și dezbătute cit și prin influ
ența puternică ce a exercitat-o 
în rîndurile proletariatului.

Cei 100 de ani care se îm
plinesc de la primul congres 
internațional al muncitorilor 
au maroat o uriașă creștere a 
mișcării muncitorești mon
diale. Clasa muncitoare s-a 
întărit tot mai mult devenind 
în zilele noastre o puternică 
forță socială și politică, cel 
mai important factor al pro
gresului social.

Un zvon de toamnă 
se insinuează pe dea
lurile și cîmpiile ro
mânești prefigurînd 
cintecela de bucurie 
ale culesului. Sus pe 
deal, la vechea crama 
a Murfatlarului, im
presia devine o certă 
realitate. Ți-o între
gește desigur și bucu
ria de a degusta aici 
cele mai bune soiuri 
de vin. Locul este 
ja cunoscut. Și nu 
mai localnicilor ci 
celor de mai de
parte, din alte orizon
turi. „Vinurile 
România fac ca 
oamenii din lume 
se simtă frați41 
scrie nu fără a se
tașa de amețitoarea 
impresie a vinurilor 
de Murfatlar, un oas
pete chilian, unul din 
cei 4 000 de vizitatori 
străini ai 
iile.

Vîntul 
poartă de 
geometrice
lor amfiteatre de cre- 

zvonuri de cînte-

de
mi

și 
de-

din 
toți 

să

de-

vechii cra-

dobrogean 
pe terasele 
ale vaste-

ca ce însoțesc ulti- 
mele pregătiri ale u- 
nui străvechi ritual, 
în uriașele bolți ale 
cramelor, la lumina 
felinarelor electrice, 
acolo unde noua re
coltă de vin va înce
pe curlnd să bolboro
sească în poloboace, 
pregătirile sînt înteți

ÎNSEMNĂRI
te. Instalațiile cele 
mai moderne sînt ve
rificate, curățite, 
timentate în albul 
bitor al vopselei, 
doma calcarului 
brogean din care 
că spre bobul de stru
gure neistovita sevă a 
pămîntului. Și, ca tn 
orice an, zestrei pod
goriei i s-a adăugat 
o nouă instalație, de 
data aceasta o stația 
automată de Imbute

ves- 
or- 
ai- 

do- 
ur-

liere. Cu inginerul 
Ion Tomuleț călcăm 
în împărăția ba
hică a Murfatlarului. 
Și ca un leit-motiv al 
acestui ceas cînd se 
stinge toamna-n bob 
de strugure, revine 
ca o expresie a plini- 
tătii, fraza cu virtu
alitate melodică : „au 
început strugurii să 
roșească. Va fi re
coltă bună". Pe stră
vechiul pămîni geto- 
dacic vine toamna 
împodobită cu roade 
și mirodenii.

Ne despărțim, pînă 
la apropiata reîntâl
nire de viile dobro
gene, transcriind din 
cartea de aur a pod
goriei șugubeață sa 
carte de vizită. Rar 
ca tot ce aste bun / 
Bun ca tot ce este 
rar / E vinul 
Murfatlar.

La revedere, pe 
rînd, la ceasul
restituiri al pămîntu-

de

cu- 
de

V. RĂVESCU
ION ILINCIOIU

In cartierul „Drumul Taberei" se află în plină construcție iabrlca de tricotaje tip lină. Aici se vor confecționa anual 
aproximativ 500 000 bucăți de tricotaje. Foto: AGERPRES
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ȘI TINERII EI CITITORI

Pentru ridicarea pregătirii 
sale proiesionale tânăra Doi
na Mureșan de la Fabrica de 
încălțăminte și pielărie „Clu- 
jana“ Cluj — a tost trimisă 
la școala de maiștri. După 
un an de Învățătură ea se 
află din nou in secția , de 
unde a plecat, de data a- 
ceasta in practică. Cunoș
tințele căpătate in școală 
sînt aplicate de tinăra mun

citoare cu mult succes
Foto : O. PLEC AN

îndată ce se va găsi o posibi
litate de a reveni la uzină. 
Dar nu mi-au trimis nici o 
veste...

Ați auzit și voi, colegi ai lui 
D. D.,'care nici nu v-ați obo
sit să înștiințați uzina unde se 
află. L-ați uitat pe D. D. Ru
gămintea lui s-a șters în fața

UN „NAUFRAGIU"
vorbește despre ea — și nu 
pot să nu încerc o paralelă, 
deși îl dezavantajează pe D. D.

— ...Mi-a fost rușine să mai 
dau ochi cu colegii și am venit 
aici. Nu știu unde aș fi putut 
să mă duc altundeva. Dar îmi 
este din ce în ce mai greu. 
Le-am spus la cîțiva foști co
legi : Ion Enea, Ion Vasi, Ana 
Gașpar, care au trecut pe aici 
într-o excursie, să mă anunțe

intereselor zilnice, după cum 
nici cit a fost în uzină nu 
l-ați prea văzut

...,,Scrieți-mi unde se află 
fiul meu", răzbate într-o scri
soare ruga unei mame din ra
ionul Strehaia. Dar Constan
tin Marinescu, Dumitru Groaz- 
nicu și alți tineri, care nu 
l-au uitat pe D.D., sperînd 
într-o revenire grabnică a 
acestuia, au încercat s-o H-

Cartea este prietenul nedes
părțit al tuturor vîrstelor, dar 
cei care-i pot oferi cel mai 
mult timp, cea mai mare aten
ție sînt tinerii și îndeosebi 
școlarii. Ea le deschide feres
tre largi către toate domeniile 
de activitate, le aduce un plus 
de cunoștințe, răspunde dorin
ței lor de cunoaștere. Acesta 
a fost și temeiul pentru care, 
cu cîțiva ani în urmă biblio
teca regională Dobrogea a în
ființat o secție specială, cu 
sediu separat și cu zestre pro
prie însumînd 8 000 de volume 
pentru tinetet șl școlari. O 
dată cu înființarea ei, ne spu
ne tovarășul Petre Popa, res
ponsabilul bibliotecii, n-a în
semnat că s-a răspuns in to
talitate cerințelor și preferin
țelor micilor și tinerilor citi
tori. A fost și e încă nevoie 
în continuare de o muncă sus
ținută, plină de tact didactic, 
dublată de înțelegere pentru 
cei cărora li se adresează. De 
aceea, colectivul ei, format 
din bibliotecari tineri, care 
cunosc bine preferințele citi
torilor de pînă la 16 ani, or
ganizează în permanență nu
meroase acțiuni care măresc 
interesul acestora pentru a 
păși pragul bibliotecii și a îm
prumuta cărțile care-i intere
sează. Pentru cei de vîrstă 
preșcolară există un ștand în 
care micii cititori fac cunoș
tință cu numeroasele cărți 
destinate lor existente în 
bibliotecă și un album, pe fila 
căruia e ilustrată cite o în- 
tîmplare a eroilor principali 
din cărțile prezentate. Textul 
de cîteva rînduri care înso
țește ilustrația îi invită pe 
micii cititori: „vreți să aflați 
ce s-a întîmplat mai departe 
cu eroul nostru ? citiți car
tea...". Pentru elevii din clasa 
a VIII-a bibliotecarii, consul- 
tînd programa analitică a 
școlii și numeroși profesori au 
întocmit o bogată listă biblio-

grafică și o vitrină în care se 
găsesc aceste cărți.

Interesante sînt și proce
deele prin care școlarii fac 
cunoștință cu biblioteca. O 
vizită a elevilor din clasa a 
IV-a de la Liceul Mircea cel 
Bătrîn le-a prilejuit cunoș
tințe inedite despre clasifica
rea cărților, despre activitatea 
de bibliotecar a lui Mihail 
Eminescu și despre prietenia 
lui cu marele povestitor Ion 
Creangă, audierea de pe disc 
a unui ciclu de versuri de 
Mihail Eminescu în interpre
tarea lui George Vraca. La 
o altă vizită făcută de elevii 
anului I ai Școlii profesionale 
S.N.C., bibliotecara Adriana 
Rusciov le-a vorbit despre 
citeva mari biblioteci din 
lume.

O dată stîrnit interesul 
pentru bibliotecă el trebuie 
păstrat și amplificat. Acestui 
scop îi răspund numeroase 
alte acțiuni: organizarea
unui concurs pentru titlul de 
cel mai bun recitator, cîștigat 
de elevul Ștefan Chirică, din 
clasa a Vl-a a Școlii generale 
nr. 12, audierea unor discuri 
cu basme și piese de teatru, 
întocmirea unui medalion li
terar cu tema „Opera lui Vic
tor Eftimiu", însoțit de scurte 
scenete din lucrările dramati
ce ale autorului etc. Un con
curs interesant, cu o durată 
mai lungă, care a atras parti
ciparea unui mare număr de 
cititori arată prin titlu și mo
dul de desfășurare : „Indicați 
autorul și titlul". Pe un panou 
aflat în incinta bibliotecii sînt 
afișate săptămînal diferite 
texte din opere literare pe 
care cititorii trebuie să le re
cunoască. și' să indice autorii 
și titlurile lucrărilor. Cei 50 
de cîștigători ai primei etape 
a concursului au beneficiat de 
o călătorie prin O.N.T. cu 
itinerariul: Cetatea Istria,

niștească, ascunzîndu-i ade
vărul. Nici D.D. nu a găsit 
în el forța morală de a-i scrie 
adevărul pînă în ultimele zile, 
cînd cerul i s-a întunecat de 
tot.

— ...Nu mai vedeam nici o 
soluție. îmi dădeam seama că

IN MUNȚI
locul acesta nu este pentru 
mine, nici eu pentru el. Am o 
calificare, dar ce fac aici cu 
ea ? M-aș fi întors la uzină în 
cel mai greu loc de muncă, 
dar mi-era și rușine și teamă 
că n-au să mă mai primească. 
Intr-o noapte m-am gîndit să 
mă adresez „Scîntetâ tineretu
lui", Dacă nu veneați, eine

știe ? Poate într-o săptămînă 
primeați scrisoarea mea... Prea 
mă simțeam aici uitat și cu 
un viitor întunecat...

Nu, D. D. ! Colegii nu te-au 
uitat. Chiar și aici, la pepi
nieră, ai găsit oameni care să 
te îndrumei Iar mulți dintre 
cei de la uzină te-au căutat 
prin oameni și prin telefon 
peste tot pe unde au bănuit 
că puteai fi. Ei vor să te ajute- 
iarăși, mai mult și mai bine 
decît atunci cînd te-ai sustras 
ajutorului lor. Te așteaptă la
minorul, inginerul Donat, Pe
tru Curea, Sabin Popescu, 
Constantin Marinescu, Ghe- 
orghe Seimeanu, Alexandru 
Ciră și alții care ți-au fost cu 
adevărat prieteni. Intoarce-te 
tn mijlocul lor. Iar oamenii 
aceștia îți vor întinde din nou 
mîna.

Babadag, Muzeul Deltei din 
Tulcea. Biblioteca stimulează, 
de asemenea, și aptitudinile 
artistice ale tinerilor cititori. 
La un panou mare afișat în 
sala de lectură, intitulat „Ca
leidoscop" cuprinzînd rubrici 
de pictură, literatură, știință 
și tehnică, sînt popularizate 
creațiile cititorilor sau di
ferite răspunsuri date de ei 
la unele întrebări din concurs. 
Caleidoscopul a reliefat reale
le aptitudini pentru pictură 
ale elevei Niculina Hențea, 
din clasa a VlI-a, precum și 
talentul unor tineri băieți. 
Pentru amatorii de teatru 
s-au organizat spectacole cu 
scenete alcătuite de membrii 
colectivului bibliotecii, după 
lucrările unor scriitori ca Ion 
Creangă, I. L. Caragiale etc, 
interpretate de cititori.

Activitatea interesantă a 
bibliotecii, munca plină de 
entuziasm a colectivului ei a 
făcut ca numărul cititorilor să 
crească în permanență, ajun- 
gind in prezent la peste 1 800, 
iar al cărților citite de la 
începutul anului la mai mult 
de 20 000. Zilnic biblioteca e 
vizitată de 120—150 de cititori 
și tot zilnic numărul acestora 
sporește în medie cu 10 noi 
înscriși.

Și totuși posibilitățile de a- 
firmare și de extindere a 
muncii cu cartea nu sînt epui
zate. Cîteva sugestii culese 
chiar de la cititorii bibliotecii 
merită să rețină atenția. Se 
simte in primul rind nevoia 
ca biblioteca să colaboreze mai 
activ cu școlile și cu Casa 
pionierilor. în afara Liceului 
Mircea cel Bătrîn, a Liceului 
Nr. 3 și a altor cîteva școli, 
celelate refuză această colabo
rare sub motiv că și ele au 
biblioteci care trebuie să-și 
realizeze numărul de cititori 
și de cărți citite. Or, numărul 
cititorilor bibliotecilor școlare 
și al bibliotecii pentru tineret 
și copii dovedește că sînt încă 
mari rezerve in a-i cuprinde 
pe toți, iar colaborarea între 
ele ar duce tocmai la acest 
cîștig. Din aceleași motive 
Casa pionierilor n-a colaborat 
cu biblioteca regională decît 
o singură dată, anul trecut, 
cînd au organizat împreună o 
intilnire cu scriitorii Mioara 
Cremene și Călin Grtiia, și 
atunci din cauză că biblioteca 
Casei pionierilor nu poseda 
lucrările acestor autori. Iată 
dar încă un motiv, valabil mai 
ales pentru școlile noi, cum 
ar fi Școala nr. 23 și altele 
care au biblioteci cu o zestre 
de numai un an sau doi, de a 
colabora cu biblioteca regio
nală.

Fără îndoială că un factor 
de legătură și îndrumare mai 
insistentă intre aceste insti
tuții, trebuie să fie ți comi
tetul orășenesc al U.T.C. pe 
care ar trebui să-l intereseze 
mai mult felul cum se desfă
șoară activitatea de populari
zare și de citire a cărții în 
rîndul tineretului și al școlari
lor.

GEORGE MIHAESCU
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ROMANUL NOSTRU
... * ILUSTRAT' '

de Mihail Sadoveanu
REZUMAT

Ionuț a lăvîrșit bine treburile, in timpul îndepărtatei lui călă
torii, După ce a călcat hotarul din Lunca Șiretului, :,nde i-a prins 
pe cei doi boieri moldoveni fugari în raiaua Brăilei, turcii au spart 
hotarul dinspre Țara Românească, îndreptîndu-se cu v...ste mare spre 
inima țării, pustiind tot ce intîlneau în cale.

Fiind Măria sa mulțhmit de vrednicul sau slujitor, poruncește ea 
Toma Logofăt să scrie hrisov —- dahie de la domnii, iui Onu Păr- 
Negru, comis, sd-i fie ocină lui și urmașilor sahln veci. Și mai po
runcește măria sa ca Onu Păf-Negiu să fie adus la sfatul domnesc și 
să i se încredințeze două steaguri de răzeși.

Ca un zid stau cele două steaguri de răzeși călăuzite de IOnuț 
Păr-Negiu.

__ Ce oșteni sînt aceștia ? întrebă curios părintele dominican 
(Jeronimo.

__ Sînt oamenii Măriei sale, răspunse postelnicul Ștefan.
__  Oamenii Măriei sale ? Ași dori să cunosc din ce țară i-a ale« 

și i-â năimit Măria. ,sa.
— Sînt oameni al pămîntului — a lamtint postelnicul. Pe lingă 

Curtea Măriei sale, cu multe mii de slujitori în leafă, se adăuga de 
bună-voie și acești oameni de țâra.

«E călărime ușoară, după rînduiala veche a sciților, despre care 
vorbește și Herodot... își face socoteală părintele dominican Geroni
mo della Rovera, nepotul papei Sixt. Aceștia au biruit pe Dariui, 
Riga persienilor».

Alexăndrel-Vodă se avîntase prea mult In grosul oaste! turcești 
șl era în pericol. Pînă atunci nimeni nu se gîndise că unui cocon 
domnesc 1 se poate Intîmpla asemenea poznă, far dacă pică Alexăn- 
drel-Vcdă, pică din umăr un braț ai lui Ștefan-Vodă. Starostele .Ve
chilor, ca un bătrîn mai cuminte ce se afla l-a sprijinit numaiderît 
cu suliți lungi de carpun, cu bold de fier. Cu acele suliți, atlî bă- 
trînul cîl și Samoilă și Onofrei, au împuns ca îrt frigare cile dbi și 
cile trei din călăreții ismailiietu.

‘— Pliu, drace 1 s-a mirat starostele. Dați cu tărie feciorilor 1

La revărsarea zorilor, a-au umplut văile Bîrladului ca de un abur 
de lapie. Era deasă pîcla s-o tai cu cuțitul. Nu a fost om carft să 
nu vedă în pîcla care acoperise văile un semn al biruinței. Foirea 
urdiei a pornit din nou prin ceață, ca a unui balaur cu multe capete 
și labe care se tîrîie prin mlaștină. Cînd a căzut de la domnie po
runca așteptată, «uriașii și trîmbițașii de dincolo de lunca Bîrlâ'lu’ui 
au dat zvoană mare. Pe loc s-a cunoscut care-i înțelepciunea și 
pana acelei bătălii. Și Măria sa a repezit alte porunci,

Măria sa a descălecat și a cunoscut la cîțiva pași, pe 
săi, Manole și fiul său Simion, iar mai încolo pe bătrlnul Cc “- ■ 
feciorul lui Samoilă. Lepudînd frîul a îngenunchiat. Dm 
nunchiarea sa, Voievodul a ridicat In răstimpuri privirile. 
de acea tăcere înghețată a oștenilor săi.

— Cînd răsare soarele avem să ne aducem er . • ae 5
avem sd-i Jeluîm, deasemeni, clnd soarele ai/inteste 5- dări ■« rcm 
trezi, la bătaia miezului nopții, avem sâ-i simt - ti am.. ;
ne vom afla nemîngîiați de pielrea lor.

„Anul 1475, a patra zi după bobotează, fana r.t e răjh-oi 9a 
furcii la Vaslui și i-a biruit luminăția sa Ste’cn *. cdl pe 
avea să scrie părintele Nicodim, mai departe. Ir. ever jn.’ j*i 99 3 
A'eam/.

Desene de MARIN PKDE8CC
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VIA JA DE ORGANIZA ȚIE

Stăm de vorbă cu doi tineri : Simion Bobanga, utecist din comuna 
Tălmaci și Marina Cătană, membră a comitetului U.T.C. al cooperativei 
„Textila" din Săliște.
— Dacă s-ar face un cerc de broderie, te-ai duce?

Tînărul: „Nu !!! Nu e pe... specificul meu !
— Ai juca într-o echipă de fotbal ?
Tînăra : „Evident, nu ! Ce să caut eu acolo ? 1

Dacă am fi adresat întrebările invers, Măriei, dacă vrea să frecventeze un cerc 
de broderie și, lui Simion, dacă iubește fotbalul, răspunsurile ar fi fost, neîndoielnic, 
afirmative : „îmi place Dar, ...să admitem că întrebările n-au fost adresate chiar...
întîmplător și să ne oprim asupra răspunsurilor pe care ni le-au dat cei doi tineri 
uteciști. Vi se par cumva nefirești ? Nu, desigur. Sînt cele pe care, excluzînd excep 
(iile, posibile 1 la cîteva mii, le-ar da orice tînăr și orice tînără. Pe lîngă interese 
și pasiuni comune avem, așadar, și preocupări diferite. Diferențele sînt determinate 
nu numai de virstă, de profesie, de loc de muncă sau de pregătire, ci și de faptul eă 
unii sintem lineri, iar alții tinere. Două întrebări, aparent banale, și cele două răs
punsuri ilustrează tocmai acest lucru pe care uneori îl scăpăm din vedere : fetele, 
tovarășele noastre care reprezintă o parte însemnată a membrilor organizației U.T.C., 
au și preocupări specifice. Traducerea în viață a indicației Congresului al VIII-Ica 
al U.T.C. de a se acorda o mai mare atenție diversificării și diferențierii activității 
destinate diferitelor categorii de tineri leagă indisolubil de preocupările organelor 
și organizațiilor U.T.C. privind îmbunătățirea continuă a întregii activități a orga
nizației și sarcina de a răspunde preocupărilor lor specifice, firesc diferite, ale tine
relor uteciste.

Modul cum se realizează această sarcină, în ce constă activitatea de organizație 
destinată îndeosebi tinerilor — ială tema raidului de față pe care, dat fiind nu
mărul mare de tinere care lucrează în acest raion sau inspirați poate de binecunos
cutul cîntec popular l-am intitulat:

Gheorghe Ghiurifan, instructorul comitetului raional al U.T.C. îșl notează atent propunerile tinerelor

MUNCA DIFERENȚIATĂ

ÎN ORGANIZAȚIILE

U.T.C. DIN RAIONUL

SIBIU

FETELE DE LA
făgaș a! împlinirii

aptitudinilor

de 
fie 

cu- 
și

Comuna Rășinari este o 
străveche așezare clODăneas- 
că. Aci s-au păstrat o sea
mă de obiceiuri și tradiții 
care și azi sînt prețuite mult 
de locuitorii comunei. De-a 
lungul anilor, să tot fie aproa
pe o sută, s-a constituit prin 
tradiție orală o scenetă „Nun
tă ciobănească" care reunește 
cu meșteșug toate aceste obi
ceiuri strămoșești atît de dragi 
locuitorilor comunei. Sceneta 
prezintă căsătoria unei tinere 
perechi de ciobani, participa
rea comunei Ia nuntă, orații 
străbune, jocul de la poarta 
miresei, sărbătorirea nașilor... 
Inițiativa căminului cultural 
de a realiza un spectacol 
mari proporții, și care să 
prezentat apoi pe întreg 
prinsul raionului a stîrnit 

entuziasmul tinerelor fete. „Am 
înțeles că daca organizația 
U.T.C. va sprijini această ini
țiativă — ne spune tovarășul 
Hans Kroner, instructor al co- 

■ mitetului raional Sibiu al 
U.T.C., ea se va bucura de suc
ces, și în plus va oferi uteciș- 
tilor din comună prilejul unor 
satisfacții deosebite. Orga
nizația U. T. C. a spri
jinit „Nunta ciobănească" cu 
40 de fete din comună, 
care, zi de zi, au participat la 
repetiții, au învățat cu sîrg 

. rolurile și au ajuns să creeze 
un spectacol de mai mare fru
musețea. Succesul obținut — 
amintesc că „Nunta ciobăneas
că"
Dumbrava Sibiului, 
participat sute de

a fost prezentată și în 
unde au 
spectatori

Zestrea cea mai de preț 

a viitoarelor mirese
Pasiunea deosebită pentru 

cîntec și joc, pentru activitatea 
artistică care nu e străină 
dealtfel nici băieților — con
stituie doar una din multele 
preocupări specifice tinerelor. 
Interesul fetelor se referă însă 
la o gamă întinsă de proble
me ; ele așteaptă răspuns de 
la organizația U.T.C. în cele 
mai diverse domenii dar cu 
precădere legate de ținută, de 
comportare.

— într-un răstimp scurt 
— ne spune tovarășul Hans 
Kroner — care îndrumă orga
nizațiile U.T.C. din Rășinari, 
cîteva fete mi-au ridicat u- 
nele întrebări care m-au cam 
pus pe gînduri : cum ar tre
bui să le invite corect un bă
iat la dans, care trebuie să fie 
ținuta în timpul dansului, 
cind se sărută mina unei 
fete... Răspunsurile, compe
tent și clar, le-am aflat cu 
prilejul unei expuneri ținută 
la Comitetul regional al U.T.C. 
Brașov. Evident, am ținut la 
rîndul meu o expunere în 
care m-am străduit să dau 
răspuns la întrebările puse de 
tinerele fete. Am făcut chiar 
și o seamă de aprecieri asu
pra jjnor deprinderi ale unor 
tineri din organizațiile U.T.C. 
din comună. Interesul stîrnit 
m-a bucurat mult.

Dacă ții seama de cerințele 
și gusturile tinerelor fete, este 
imposibil să nu stimulezi o

un 
au

entuziasmați — a avut și 
bun rol educativ. Tinerii 
înțeles că păstrarea și conti
nuarea tradițiilor locale con
stituie o preocupare apreciată 
unanim, ce are serioase, im
plicații asupra educației j pJ~ 
triotice a tineretului.

Această concluzie ne-a fost 
confirmată de Maria Murea, 
utecistă, mireasa din „Nuntă" 
care nu peste mult timp va fi 
chiar ea o mireasă adevărată, 
de Nicu Stela, secretara co
mitetului U.T.C. al întreprin
derii de textile din comună, 
de Magda Codreanu și Greff 
Annemari, cadre didactice, u- 
teciste, și care joacă în spec
tacol...

Brigada artistică de agitație 
a cooperativei de textile din 
Rășinari este vestită nu numai 
în raion.

— Tocmai de aceea nici nu 
constituie un secret că ea este 
alcătuită numai din uteciste. 
5 sînt măritate și 4 nu. Aici a 
existat o situație : soțul Mări- 
oarei, una dintre fete, după ce 
s-a căsătorit i-a interzis să 
mai vină la repetiție. Fetele 
erau nemulțumite, la fel și 
ea. Organizația U.T.C. l-a in
vitat pe soț la o mică discu
ție. O fată i-a spus : „Dacă ai 
luat-o de nevastă, crezi că ea 
a murit pentru noi... și nu nu
mai pentru noi, pentru toată 
cooperativa? Ia gîndește-te pu
țin !“ Și soțul, după ce a chib
zuit, a spus : Aveți dreptate : 
eu voi veni la cor, ea va mer
ge la brigadă... Și așa a fost!

viață de organizație intere
santă, atractivă! A ținut să 
ne convingă de acest adevăr, 
și Cojan Vasilica, secretara or
ganizației U.T.C. din secția co
voare a întreprinderii „Texti
la" din comuna Săliște. Vioaie 
în mișcări și gesturi, vorbește 
cumpănind cuvîntul, gîndind 
adine. De altfel, activitatea 
organizației U.T.C. vădește o 
preocupare aprofundată pen
tru probleme cu adevărat ma
jore din viața acestui colec
tiv de tinere fete.

— Pentru a înțelege mai 
bine specificul activității 
noastre trebuie știut că în or
ganizația noastră sînt 10 tine
re măritate și 15 necăsătorite. 
Categoric, există preocupări ce 
le reunesc pe toate, după 
cum sînt și probleme ce ne
cesită o tratare în parte a fie
cărei situații. In adunările ge
nerale, alături de problema 
creșterii neîncetate a califică
rii profesionale, ori cea a edu
cării politice, teme de interes 
general (amintesc că Paras
chiva Olteanu, calificată la lo
cul de muncă, a ajuns să țese 
peisaje din natură), ne-am o- 
cupat de stimularea spiritu
lui gospodăresc al tinerelor 
fete, vădit atît în întreprin
dere cît și acasă. Manifestă
rile de neglijență în îmbrăcă
minte, în comportare, chiar în 
vorbire au fost ridicate, bine 
înțeles într-un mod care să 

le ajute șl nu să le jigneas
că. Ca mîine se vor mărita și 
de aceea este bine să știe să 
fie bune gospodine, să aibă o 
ținută cît mai corectă. Este 
zestrea cea mai de preț a unei 
fete și consider că e o datorie 
a organizației noastre să facă 
în așa fel incit ea să fie 
cît mai bogată. Două dintre 
fete — Mihu Ileana și Ma
ria Vulcu — s-au mă
ritat în ultimul an. Ne-am in
teresat cum merg căsniciile lor, 
dacă au intervenit anumite 
greutăți. Spre bucuria noastră, 
â tuturor fetelor din organi
zație și aceste două familii se 

p«rinvd!i»m bun...
'Am Stat Se Vorbă cu tinerii 

familiști și am aflat că i-ar in
teresa să participe la excursii 
organizate tinerește, cu vi
zionarea unor locuri atractive 
dar și cu muzică, dans, petre
cere. Așa se face că am or
ganizat mai multe excursii la 
Cîmpina, Poiana Brașov, ce
tatea dacică de la Tilișca, la 
stațiunea Crinț. Toate tinerele 
familii au fost prezente, și 
după cum am aflat ulterior, 
s-au simțit foarte bine... 
Ne-am gîndit și mai departe. 
7 fete din organizația noastră 
au copii, iar una este pe cale 
de a deveni mamă. Am încer
cat să facem cite ceva și pen
tru ele : într-o adunare gene
rală U.T.C., folosind ajutorul

Două ipostaze
De ce s-a retras
Moise Maria?

Relatează Lidia Dorea, in
structoare cu probleme de 
școli a Comitetului raional 
Sibiu al U.T.C.

— Dacă cunoști inima și 

„Cintecul miresei" din Nunta ciobănească

gîndurile fetelor, obții rezul
tate. Dacă nu... dar mai bine 
să dau un exemplu. Multă 
vreme Maria Moise, utecistă 
din satul Mîndra, venea la 
acțiunile organizației U.T.C. 
Fata s-a măritat, a făcut un 
copil... și a încetat să mai 
participe la vreo activitate. 
M-am întîlnit nu de mult cu 
Ion Stănilă, secretarul organi
zației U.T.C. din sat care se 
arăta nemulțumit de absența 
Măriei din viața organizației. 
Am stat și m-am gîndit: cum 
poate fi explicată pasivitatea 
Măriei Moise ? Evident, faptul 
că s-a căsătorit și are un co
pil i-a creat o situație nouă. 
Aceasta nu poate explica însă 
întrutotul retragerea ei din 
viața de organizație. Maria 
are acum alte preocupări, alte 
gînduri. Or, organizația U.T.C. 
din Mîndra nu a ținut seama 
de noua situație socială a fe
tei care 'acum ar vrea să știe 

comisiei de femei și al dispen
sarului medical ne-am ocupat 
de modul în care se asigură 
îngrijirea și educarea copii
lor.

Dar nici aici nu se oprește, 
în comuna Săliște, grija pen
tru viitorul și destinele fami
liei. Ni s-a părut deosebit de 
fermă și hotărîtă atitudinea 
utecistei Paraschiva Nanaș, 
de 20 de ani, care ne-a vorbit 
despre poziția sănătoasă a or
ganizației de la întreprinde
rea industrială raională — 
unitatea Săliște — din care 
face parte, față de utecistă 
Iancu Maria, care la 20 de ani 
și-a pSrEsff' căîhlîifll țî un co
pil de opt luni. Opinia publică 
a colectivului de uteciști a 
funcționat bine. Maria 
Iancu a fost chemată în fața 
biroului U.T.C. de mai multe 
ori. Adunarea generală a cri
ticat-o cu vehemență, trăgîn- 
d-o la răspundere pentru ati
tudinea ei ușuratecă față de 
copil și cămin. Maria a fost 
zdruncinată serios de avalan
șa colectivă. S-a gîndit mal 
matur, a înțeles și s-a întors 
acasă, refăcîndu-și căminul. 
Acum are și un al doilea co
pil... Cum s-ar spune, colec
tivul a înregistrat o f"-imoasă 
victorie morală...

cît mai multe despre cum tre
buie crescut, alimentat și e- 
ducat un copil, despre igiena 
căminului; fata ar fi poate 
tentată să meargă la un cerc 
de croitorie... Or, organizația 
U.T.C. se preocupă doar de 
activități comune la care vin 
deopotrivă și băetani de 15— 
16 ani și femei căsătorite cu 

copii și tineri întorși din ar
mată... Cu totul alta este- 
situația într-o organizație 
U.T.C. vecină, chiar în satul 
Loamneș.

Condiții 
deosebite ?

— Condiții obiective, nu, 
doar cele... psihologice. Biroul 
organizației U.T.C. din sat știe 
să lucreze bine cu tinerele 
fete. Ele sînt sufletul vieții 
culturale a satului. Nu că aș 
ține cu ele, dar sînt mult mai 
active decît băieții. In briga
da artistică sînt 10 fete și... 
4 băieți. Programele „Te slă
vim Republică iubită", „Slavă 
Partidului", „Numeroasele sec
toare ne aduc doar bunăsta
re", au fost întotdeauna răs
plătite cu ropote de aplauze. 
Și în echipa de teatru întîl- 

nlm mal multe fete decît bă
ieți, măritate și nemăritate, și 
care au realizat frumoase 
spectacole cu piesele „Dănilă 
o ia razna", „Freamăt de 
toamnă", „Mîntuleț în para
dis". Aș remarca frumosul e- 
xemplu pe care îl dau tuturor 
fetelor cadrele de organizație: 
Nemeș Elena, secretara orga
nizației de baza a satului 
Loamneș și Bora Maria, se
cretara organizației U.T.C. a 
cooperativei agricole de pro
ducție fac parte din echipele 
de dansuri și de teatru. In sa
tul Loamneș s-a statornicit 
apoi obiceiul ca fetele să or
ganizeze la ele acasă, ae..rîijd, 
șezători la care an ItfcreSză 
cu furca, lucru 'de mină și

fie spun, ele aud
Aflați pe dealul Ciuca din 

cooperativa agricolă de pro
ducție Șura Mare, după ce ad
mirăm recolta bogată de spice 
ce cade răpusă de combine, 
profităm de un mic răgaz și 
stăm de vorbă cu cîteva tine
re fete despre munca lor în 
organizație. Maria Roth, abea 
coborîtă de pe combină, o fată 
voinică, plină de viață con
stată : „De venit, venim noi pe 
la adunările generale... Am dori 
însă și alte acțiuni, așa, mai 
pe felul nostru. Că numai cu 
adunările generale, nu ne pu
tem mulțămi... Știu eu, poate 
c-ar fi bine să invităm și noi 
cîte-o femeie ihai pricepută si 
care să ne zică și nouă cum 
e rostul cu căsnicia, cu dragul, 
cu copiii... Sînt lucruri im
portante, care le preocupă pe 
fete. Și dacă le invităm, așa, 
organizat, cred că femeile or 
veni cu plăcere și n-or zice 
cum am auzit-o pe careva 
spunînd : să te învețe mumă- 
ta. Și ce te învață muma e 
bun, dar mai sînt și altele de 
aflat..." Eugenia Fulea, tehni
ciană horticolă, membră în 
comitetul U.T.C. comunal pu
ne chestiunea net: „Acțiuni 
am avea : excursii, muncă pa
triotică... dar pentru fete nu 
ni s-a spus nici cind să or
ganizăm ceva. Așa că..."

La cîțiva kilometri se află

De ce se întimplă astfel...
Corigent 

la materia 
, .specific"

Exemplele relatate nu sînt 
deloc întîmplătoare. Ambele 
comune — și Șura Mare și 
Slimnic — sînt îndrumate, da
că ne putem exprima astfel, de 
tov. Martin Weger, instructor 
al Comitetului raional Sibiu 
al U.T.C., pe care îl întîlnim la 
sediul cooperativei agricole 
de producție Șura Mare, unde 
a sosit pe o motocicletă.

— Aveți cunoștințe despre 
specificul muncii în rîndul ti
nerelor fete ?

— Nu !
— Ați participat la vreo in

struire specială cu această 
temă ?

— Nu !
— Ce activități recoman

dați fetelor ?
— Teatru, jocuri populare...
— Altceva ?
— Cam asta...
— De cind sînteți activist?
— Din februarie...
Ce păcat ! Martin Weger 

este un tînăr de 23 de ani care 
a obținut rezultate frumoase 

in munca de secretar al co

dantele. Și încă ceva, ce le 
este drag fetelor: la căminul 
cultural în multe zile se în
vață vechi dansuri locale cum 
ar fi „învîrtita", „Hațegana", 
„Jiana" și care sînt prezenta
te în timpul spectacolelor. 
Mai apoi, la horă, îi găsim 
dansînd deopotrivă codane cu 
flăcăi și bătrini de 50—60 de 
ani, în același pas...

Toate acestea sînt activități 
ce nu apar de la sine, spon
tan. Ele cuprind o muncă a- 
tentă și susținută a organiza
ției uteciste, pe placul tinere
lor fete și care ține seama de 
condițiile concrete. Astfel se 
exjKică, în cele din urmă.'tnc- 
cesul.

comuna Slimnic. Cunoaștem 
cîteva uteciste. Maria Stoica, 
18 ani, tehniciană la G.A.S. 
regretă că pentru fete organi
zația U.T.C. n-a inițiat nici 
o acțiune: „Aș veni cu plă
cere la un cerc de broderie. 
M-ar interesa mult". In timp 
ce Katharina Zimmermann, 
22 ani, din organizația U.T.C.- 
cooperație ar dori să parti
cipe la un cerc care să 
le învețe pe fete cum să gă
tească „bucate mai alese" și 
prăjituri. O ultimă mărturie, 
extrem de edificatoare avea 
să ne-o facă Maria Tomoioa- 
gă, 20 de ani, secretara or
ganizației U.T.C. din coope
rativa de producție Șura Ma
re : „Nimeni nu ne-a spus să 
ne ocupăm în mod special de 
activitatea tinerelor fete. Tot 
ce facem, cu toți laolaltă.. 
Cred că fetele noastre or fi 
avînd ele unele preferințe, 
însă nu le-am întrebat. In
structorul nici el nu ne-a 
spus vre-o vorbuliță. Așa 
că...“ Din nou „așa că...“ și 
nu s-a făcut nimic. Șura Ma
re și Slimnic sînt doar două 
exemple, printre altele.

Cum e posibilă o ase
menea discordanță între do
rințele legitime ale tinerelor 
și activitatea organizației 
U.T.C. ? Cele ce urmează ex
plică într-o anumită măsură...

mitetului U.T.C. de la între
prinderea forestieră Sibiu. 
Este apreciat unanim ca un 
tînăr inimos, ce se află pe te
ren, — după cum spunea o 
utecistă — „cît îi ziulica de 
mare". Numai că ce folos... 
Activistul Martin nu știe cum 
trebuie să muncească în mod 
diferențiat cu diferite catego
rii de tineri și în mod special 
cu tinerele fete. Răspunderea 
sa este mare : 19 fete în Șura 
Mare, 20 în Slimnic, 15 în 
Ruși... Oare dînsul n-a văzut 
pe teren de cită energie și spi
rit de inițiativă sînt capabile 
tinerele fete care ar dori or
ganizate acțiuni pline de ro
mantism, care să le deschidă 
noi orizonturi, să le însufle
țească, să le dea cunoștințe 
folositoare ?! Nu este sufici
ent să remarce — și aceasta 
pe bună dreptate — că n-a 
fost instruit, că nimeni de la 
Comitetul raional U.T.C. Si
biu nu l-a ajutat să înțeleagă 
mai bine cum trebuie muncit 
eficient în rîndul tinerelor 
fete. Realitățile cunoscute pe 
teren ar fi trebuit să-1 oblige 
încă mai de multă vreme să-i 
întrebe pe tovarășii din biroul 
comitetului raional U.T.C. de 
specificul activității în rîndul 
tinerelor fete, să citească ma

teriale ajutătoare. Am vrea 
să-i reamintim tov. Weger — 
rugîndu-1 să reflecteze — un 
ultim dialog comun :

— Iți place munca de acti
vist?

— Da.
— De ce ?
— Pentru că îmi place 

munca cu omul...
Dar, pentru activist „omul" 

nu reprezintă o ficțiune ge
nerală, ci constituie o realita
te concretă; și fetele, care 
însumează aproape jumătate 
din efectivul tinerilor de a 
căror îndrumare răspunde 
sînt cuprinse în noțiunea de 
om, și au o sumedenie de pro
bleme și preferințe specifice ; 
numai cunoașterea acestora 
determină o activitate de or
ganizație cu bune rezultate e- 
ducative.

Nu e „sectorul"
meu

Am rugat-o și pe Elena Bi- 
chiș, instructoare cu probleme 
de școli a Comitetului raional 
U.T.C. Sibiu să ne relateze ce 
cunoaște despre specificul 
muncii în rîndul tinerelor 
fete. Elena Bichiș, acti
vistă a comitetului raional 
U.T.C. de un an și jumătate, 
ne informează că „în general, 
în comuna Tîlmaciu se orga
nizează reuniuni, joi ale tine
retului, cercuri de citit și- 
adunări generale".

— Totuși, n-ai participat la 
organizarea nici unei activi
tăți speciale pentru tinerele 
fete?

— Nu... Nu-i separăm. N-am 
avut niciodată vreo discu
ție cu tinerele privind reali
zarea unor manifestări special 
dedicate lor.

Și ce păcat, numai în ulti
mele luni tov. Bichiș a stat 
cite 2—3 zile în comunele Po- 
rumbacu de Jos, Sadu, Turnu 
Roșu, Șelimbăr, Boița... La 23 
de ani, cît are tov. Bichiș, să 
nu fie tentată să stimuleze 
activitatea tinerelor fete din 
comunele vizitate, ni s-a părut 
nefiresc.

— De ce nu ați acordat a- 
tenție și acestei laturi a mun
cii de organizație ?

— Pentru că... nu e secto
rul meu. Eu lucrez cu elevi, 
cu școlari... In rest știu mai 
puțin...

Ce o fi însemnînd „sectorul 
meu" n-am izbutit să aflăm. 
Cunoaștem doar că munca de 
educație a tinerilor făcută de

Ce spun fetele din birou?
Și iată-ne la sfîrșitul raidu

lui nostru anchetă, în pre
zența tov. Ilie Berghea, secre
tar cu problemele organizato
rice al Comitetului raional 
Sibiu al U.T.C. Chiar după pri
mele cuvinte îți poți da sea
ma că el cunoaște îndeajuns 
de bine multe dintre manifes
tările ce au avut loc special 
pentru fete în organizații 
U.T.C. de la sate. îți prezintă 
chiar o interesantă situație, pe 
forme de activitate. Știe, de 
asemenea, că în multe orga
nizații U.T.C. nu se acordă 
atenția cuvenită pentru o 
muncă diferențiată cu tinere
le fete. Cum s-ar spune, ală
turi de realizări mai sînt și- 
lipsuri. Numai că despre ce 
gen de lipsuri este vorba, aici 
e aici !

— Ați instruit vreodată ac
tivul special ou această pro
blemă ?

— Nu
— Ați discutat vrepdată in 

birou sau în plenara comite

către activiștii organizației 
U.T.C. nu este concepută pe 
felii. Dacă un activist se ocu
pă în mod special de dome
niul muncii în școală, aceas
ta nu înseamnă cîtuși de puțin 
că el trebuie să fie în afara 
preocupărilor generale ale în
tregului activ de a cunoaște 
problemele de bază ale mun
cii educative a organizației 
U.T.C.

Sfînta 
nemulțumire 

de sine
Gheorghe Ghiurițan, in

structor al Comitetului raio
nal Sibiu al U.T.C., nu este 
străin de frumoasele rezultate 
în munca educativă a organi
zației U.T.C. din comuna Să
liște.

— Cite tinere fete ai în or
ganizațiile U.T.C. din Să
liște ?

— Păi să vedem : 35... + 10... 
+ 11...+ 12...+ 43...+ 27.

întocmai cifrelor indicate 
de secretarele respectivelor 
organizații U.T.C. Dacă în 
organizațiile U.T.C. a existat 
o preocupare pentru educația 
gradată a tinerelor fete, toată 
lumea este unanimă în apre
cierea că un mare merit îl are 
și instructorul comitetului ra
ional, care prin cunoștințele, 
experiența și energia sa a dat 
un mare impuls întregii ac
tivității. Și totuși tov. Ghiuri
țan este nemulțumit.

— S-ar mai putea face încă 
multe... Nu cred că am spriji
nit suficient munca organiza
ției U.T.C.-cooperație unde u- 
nele tinere după ce s-au că
sătorit au încetat să mai vină 
la acțiunile organizației... 
După cum cred că ar trebui 
să avem și mai mult spirit 
inventiv. Bunăoară, mă gîn- 
desc să propun organizarea, 
împreună cu comisia femeilor 
din comună, a unor cursuri 
periodice de artă culinară, de 
croitorie, de broderie.

Merită a sublinia că aces
tea sînt preocupări și frămîn- 
tări ale unui activist ce a ob
ținut rezultate frumoase în 
îndrumarea muncii organiza
țiilor U.T.C. în rîndul tine
relor fete, și care cu modestie 
socotește că mai are multe de 
făcut. Dintotdeauna, sfînta 
nemulțumire de sine a comu
nistului a fost un lucru de 
bun augur...

tului raional U.T.C. despre a- 
cest aspect ?

— Nu... De aceea și cred că 
nu în măsura posibilităților 
sînt organizate acțiuni speci
fice...

Așa și este I Munca orga
nizației raionale U.T.C. Sibiu 
în rîndurile tinerelor fete nu 
are un caracter științific, sis
tematic, nu se desfășoară per
severent. Dacă activul nu e 
instruit, dacă plenara comite
tului raional nu discută, dacă 
instructori’ noi sînt lăsați să 
muncească „după ureche", re
zultatele nu pot fi decît de
parte de posibilitățile mari e- 
xistente. Și ce curios că prin
tre cei 11 membri ai biroului 
comitetului raional U.T.C. sînt 
și 4 fete care, după cum se 
pare, n-au simțit necesar să 
ridice asemenea probleme ce 
ar trebui să le fie atît de a- 
proape de inima lor. Mai au 
timp s-o facă 1

RAID-ANCHETA 
de CAROL ROMAN



<B Dicționar @ Dicționar
• Dicționar ( Dicționar
• Die f’TMrKMg ționar
• Die yilÎHiTlFig ționar 
S Dicționar F Dicționar
• Dicționar • Dicționar

S!(II Alt
CTITORII

MOMENTE
DIN ISTORIA

ȘTIINȚEI
ROMANEȘTI

ARHITECTURA ROMÂNEASCĂ

Țâra Românească 
începînd din se- 
bogaiă activitate 

finalizată in

După constituirea Principatu
lui Țării Romaneștij către 1330, 
la cristalizarea unor forme ar- 
hitecturale proprii, avea să 
contribuie, pe Ungă fondul stră
vechi autohton, și relațiile 
strînse cu populațiile de dinco
lo de Dunăre sau cu imperiul 
biz'anlin. ale căror monumente 
vor avea la început atraclia 
unui exemplu. Este ușor de în- 
teles că în această perioadă 
istorică monumentele cărora ii 
sra acordat o atenție deosebită 
au fost ctitoriile religioase si 
reședințele domnești Edilicate 
din materiale trainice locale, 
cu meșteri ce cunoșteau bine 
tehnicile de construcție tradi
ționale și condițiile climatice 
locale, aceste monumente — 
chiar dacă vor împrumuta ti
puri de plan din cultura bizan
tină — vor avea de la bun 
început un accentual caracter 
pămlnlean.

Și astlel, 
va cunoaște 
colul XIV o
de construcție, 
cîteva monumente de o excep
țională valoare arhitecturală și 
artistică. Ne gindim în primul 
rind la construcția ridicată în 
1353 la Curtea de Argeș. Are 
dimensiuni mari pentru acele 
vremi și un plan simplu drept
unghiular. Stilpii din încăperea 
centrală slnt dispuși In așa fel 
incit să formeze o cruce cu 
brafe egale, acoperite de bolfl 
cilindrice, ce susține turla cen
trală. Arhitectura exterioară 
este de o mare ilmplitate, dar 
tocmai de aceea capătă o deo
sebită forfă expresivă t elemen
tele pianului fiind exprimate 
fidel In volume clare. Materia- 
lui de construcție lăsat apa
rent șl format din fîșii de pia
tră brută, dispuse pe orizontale 
alternate cu benzi de cărămidă, 
transformă pere/ii intr-un ele
ment viu a! cărui rol construc
tiv și decorativ este perfect 
exprimat. Ferestrele, puțin lăr
gite în secolul XVIII au fost 
încadrate cu rame de piatră 
decorate in spiritul epocii și 
care, prin contrast, capătă o 
valoare mărită Echilibrul ma
selor WStdtîbmcd? rbzulfat 'al' 
unei maxime sincerități h ipa-' 
tiilor interioare, structura bol
ților — logică și simplă, 
discreția elementelor decorati
ve ale cornișei executate din 
cărămizi dispuse în dinți de 
fierăstrău, turla bine proporțio
nală, conferă monumentului un 
aspect de armonie elegantă si 
calmă, aproape unică în vechea 
noastră arhitectură.

Perfecționarea procedeelor 
tehnice, diversiiicarea posibili
tăților, noi relații economice, 
politice, ne apropie către școa
la slrbească și prelucrarea a- 
cesteia va fi materializată in 
ctitoria lui Mircea cel Bătrin 
de pe valea Oltului, Cozia. Un 
plan nou, diferit de cel ante
rior ftrilob) cu abside laterale, 
o concepție spațială Interioară 
diferită, dar la fel de sincer 
exprimată In volume exterioa
re, un sistem constluctiv modi
ficat și elemenje decorative mai 
complicate, vor crea o imagine 
plastică nouă. Folosirea u- 
nor panouri decorative de 
laladă formate dintr-o arcatură 
încadrata de colonete Intr-un 
sistem de registre suprapuse, 
alternarea unor zone de cără
midă aparentă șl ctmpuri de 
tencuială, rozele de piatră aju
rate. ancadramente prețioase 
din piatră șl flori ceramice, au 
generai un limba/ Inedit, cu ho- 
tărltopre ‘implicații ulterioare.

‘Anii de la încrucișarea 
veacurilor 15 și 16 sînt marto
rii unor însemnate Ctitorii din 
care unele vor rămîne martori 
pretioși pentru împlinirea mal 
departe a unui aulentic sili ro
mânesc. Mînăstirea Dealului 
(1502) modifică puțin imaginea: 
apar două turle secundare care 
pun In valoare turla principa
lă. rezultate ale unor ușoare 
modificări de plan foarte sin
cer exprimate, sistemul deco
rativ cu arcaturi suprapuse pe 
două registre se precizează, 
cornișa este foarte acuzată. în 
vechea capitală muntenească 
se ridică intre 1512—1517 
mult clntata de legende, con
strucția meșterului Manole. A- 
pârlite singulară, curioasă si 
interesantă, este ctitoria care 
s-a bucurat de o faimă poate 
exagerată fată de valoarea el 
arhitecturală adevărată. Bogat 
decorată, prețios concepută, 
glnditi a fi loc de Îngropăciu
ne si avînă un caracter de 
mausoleu, monumentul ni se 
pare prea încărcat și complicat 
pentru a ti tn spiritul armonii
lor proportionate și lipsite de 
emtază, specilice arhitecturii 
românești șl de aceea conside
ram mai interesante și demne 
de reținui două ctitorii mai 
Urzii cu rol de pivoți în evolu
ția de mai departe. Curtea 
che din București, (1559) și 
nita de la Cozia (1542). La 
ma, formele și decorul de
cuială și cărămidă aparentă cu 
ocnite la partea superioară ia o 
Iormă care va fi utilizată ca o 
temă cu variații după cum la a 
doua, același procedeu îmbogă
țit printr-un sistem de firide 
arcuite, subliniată de o corni
șă amplă din cărămizi in fie
răstrău metamorfozează în- 
tr-una din cele mai dinamice șl 
mal Izbutite realizări romdnești.

ARH. I. SIMIONESCU

Ve- 
Bol- 
pn- 
len-

Racheta — ca simplu proiectil 
balistic, „mînat la drum", de for
ța pulberei aprinse și arse a fost 
cunoscută încă din antichitate. In 
China veche se utiliza în cadrul 
realizării focurilor de artificii și 
mai apoi în scopuri de război, di
recție în care a fost perfecționa
tă de mongoli și cu vremea de 
arabi. Au trebuit însă să treacă 
sute de ani, pentru ca racheta să 
se nască din nou și sub o nouă 
formă aceea de vehicul acționat 
de o încărcătură de combustibil- 
special, să intre în știință pe ușa 
ipotezelor îndrăznețe prin creația 
lui Tiolkovski (1883) și a altor cîți- 
va tehnicieni cu aepiune ca germa
nul H. Ganswindt (1893), polone
zul M. Wolfker (1895) și alții.

Istoria științei însă înregistrase 
fu evoluția ideilor despre rachetă, 
remarcabila creație tehnică a in
ginerului militar polonez G. Szie
mionowicz. care In secolul al 
XVIIJea, înt!r-o lucrare proprie 
devenită celebră : ARJILLERIAE 
MAGNE PARS PRIMA, tipărită !a 
Anțsterdațn* in amțl 1650' a descris 
rachete multiple.

O descoperire destul de recentă 
pune în discuție această priorita
te. Ba demonstrează că cinstea de 
a fi lost primul, sau în otice caz 
primul, adică cel mai vechi pă
rinte al rachetei moderne cunos
cut pini acum, aparține altuia, 
unui celălearr al Sibiului Medie
val, pe numele lui Conrad Haas. 
core a trăit si a creai la Sibiu in
tre anii 1529 și 1569.

Creația lui Conrad din 
este atestață și documentată 
un străvechi manuscris, 
gat, adică un 
prin adunarea la un Ioc sub a- 
ceeașl legătură a mai multor ma
nuscrise distincte și care se păs
tra la Sțbiu.la filiala Io,cală a ar
hivelor de stat,’ sub indexul ÎI 
Varia 374. »

Conducător al parcului de ar
tilerie al. tetățll Sibiului, Conrad

din Sibiu se preocupă de proble
mele și progresele artileriei și 
strînge într-un voluminos caiet- 
carte -— așa după cum el însuși 
o arată 
găsește 
legătură 
te cele 
despre munca altora sau pur 
simplu la fragmente înserate din 
activitatea altora, Conrad adau
gă și propria sa contribuție sub 
formă de însemnări făcute cu cer
neală neagră și desene realizate 
în mai multe culori. în opera sa, 
Conrad din Sibiu, studiază nu nu- 

- mai combustibilul, ci și forma și 
principiul .de aprindere al agrega
telor realizate și experimentate.

Pentru combustibil, pulberea, el 
pornește de la experiența unui a- 
nonim, a cărei descriere realizată 
de însuși autorul ei, o anexează 
în coligat și pe care o continuă 
dînd zeci și sute de rețete de pulbe
re. Conrad nu rămîne tributar 
ideii de a utiliza numai pulberea 
drept combustibil. El experimen
tează și diverse alte amestecuri 
incendiare și inflamabile între 
care cel de acetat de etil și amo
niac.

Experimented în direcția for
mei rachetei, Conrad găsește ex
perimental raportul de dimensiuni

în scris — tot ceea ce 
sau aude de la alții în 
cu acest subiect. La toa
ca grijă însemnate de el

Și

date, la 1536, ingeniosul inventator 
anticipează ideea capsulei spația
le moderna, creînd o miniaturală 
căsuța „etajul montat și gata de 
aprindere", dotată și ea cu un 
„motor" reactiv — o mică ra
chetă... Spre deosebire de Szie- 
mionowicz, la Conrad din Sibiu 
apare clar ideea zborului, nu nu
mai prin titlurile unora dintre ca
pitolele manuscrisului său, ci și 
prin textul lui în care declară că 
poate să facă rachete care „zboa
ră în înălțime" sau „aleargă în
coace și încolo „pe pămîntul 
„drept".

Conceplnd 
unghi declt 
privită de 
realizînd nu 
nouă care valorifică creator posi
bilitățile rachetei cu mai multe 
trepte, dar și valoroase amănunte 
tehnice ca aripioarele de ghidaj 
în Iormă de delta și imaginind 
dispozitive speciale de preparat 
ingredientele din formula pulbe
re:, Conrad din Sibiu devine 
canul de vîrstă al creatorilor 
chetei moderne.

Activitatea lui Conrad din 
biu, în care se resimt unele 
fluențe ale vremii — el însuși le 
mărturisește și printre acei care 
l-an inspirat,„în afară de remarca-

racheta sub un all 
acela sub care era 

contemporanii săi, 
numai o concepție

Comparație între rachetele lui Conrad din Sibiu și cele ale 
~ Sziemionowiczlui C.

INVENTATORUL

RA CHETEI ?

Sibiu, 
de 

un coli- 
manuscris creat

(lungime, diametru de pildă, pe 
care mai tîrziu îl va calcula 
Sziemionowicz), echipează capul 
rachetei cu o ogivă, găsește so. 
lutia stabilizării in zbor a dispo
zitivelor sale cu ajutorul unor 
aripioare, în formă de delta șl 
realizează prin .îmbucare" succe
sivă, rachete cu două și cu trei 
trepte de aprindere, al căror prin
cipiu de funcționare îl experi
mentează în amănunțime, realizînd 
o „lance zburătoare", propulsată 
prin aprinderea succesivă a unui 
număr de recipient) de pulbere. 
El creează și racheta baterie. Cînd 
se petrec însă toate acestea ? 
între anii 1529 și 1555. în anul 
1529 Conrad din Sibiu creează ra
cheta lui cu două și cu trei’ trep
te, In anul 1555 experimentează 
lancea zburătoare. între aceste 
bill autori din acea vreme

mai vechi ca Polydor, Vegetiu, 
Valturio da Rimini, Konrad Kye- 
ser se numără și localnici ca de 
pildă acel Johann dei Wallache 
sau Wallach (Joan Românul)... 
Trebuie însă spus că Îq ceea ce 
privește tehnica rachetelor a<ci, 
el e nou. neinfluențat de autorii 
înainte citați (Johann der Walla 
che îi furnizează rețete de prepa
rat combustibilul) '$£- rătnîne pro
fund original

Manuscrisul de la Sibiu, 
chide de fapt istoria rachetei 
derne fiind cel mai vechi docu
ment cunoscut acum, în această 
privință, iar realizările sale sînl 
larg suficiente pentru a-] asigura 
pe drept titlul de părinte al ra
chetei. Născut prea devreme, în» 
ti-o epocă în care contemporanei
tatea rtu era înc3 pregătită să 
dtfcă mai efeparte Ideea și concep
țiile îndrăznețe ale lui Sziemio-

des- 
mo~

nowicz, creația lui Conrad din 
Sibiu, a rămas fără urmași, în
gropată în arhiva vechei cetăti, a 
cărei artilerie a întretinut-o cind- 
va marele inventator. Aceasta nu 
îi scade meritele lui Conrad din 
Sibiu și într-un fel împlinește 1- 
maginea locului de pe glob în care 
s-au realizat marile invenții le
gate de zborul uman. Lingă zbo
rul lui Traian Vuia, reactorul Iul 
Henry Coandă sau avionul lui 
Aurel Vlaicu, pe calea cuceririi 
văzduhului, experiențele de la 
Sibiu din secolul al XVMea cons
tituie o exceptional de valoroasă 
anticipație, asigurlncl manuscrisu
lui 11 Varia 374 un loc de' cinste 
In istoria științei din pptria noas
te* ev- T* W*’- •

Ing. D. TODERÎCIU
lector universitar

RADIOTELEFON
l.a ■ întreprinderea 

I,Stern - Radio' din 
R.D.G.
un : 
natftotefefomil. 
apăsare pe una din 
clapele sale.

ile
— a 1* ne- 

Voie ‘șă' se" Kilice re-

se produce 
nou aparait :

Prin

Basorelief din secolttî II f.e.n. " ‘ ‘1 JerHNW'MMf
Dedal, ajutat de Icar făurindu-și aripi pentru zbor

con- 
fl e-

ceptorul. In acest 
scop, In aparat este 
montat un microfon 
și un diluzor. Miinile 
tdmînfnd libere, cel 
ce conversează poa
te simultan cu con»*, 
vorbire^ să facă 
notări sau să răștoia-

sed
sa.
stuf 
pot
„radioconsfătuirt* 
dat fiind că ei permi
te menținerea legă
turii eu cîteva per
soane fntr-una și a- 
c’^eași fncăpere'.

dosarul din 
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Icar este fiul vestitului De
dal, strămoșul mitic al tuturor 
arhitecților. Legendarul rege 
Minos, cel care a dat numele 
său civilizației protoistorice din 
insula Creța, i-a poruncit lui 
Dedal, robul său. marele meș
ter, să clădească un-palat cu săli 
și coridoare nenumărate, de 
unde n-ar mai ști să iasă ni
meni.,. Astfel a luat ființă 
celebrul labirint.

Odată lucrarea terminată, 
în cel mai depărtat ungher al 
labirintului i s-a hărăzit un 
locaș monstrului Minotaur, 
dornic de jertfe omenești, fiul 
reginei Pasifae și al unui taur, 
trimis de Poseidon. Anual, i 
se duceau în labirint șapte fe
te și șapte flăcăi, tribut de . 
victime trimis de atenieni. Dar 
într-o bună zi, Ariadna, fiica 
regelui, primește din partea 
lui Dedal firul călăuzitor, des
fășurat de pe un mosor, pus 
în pragul palatului-labirint. 
Cu ajutorul acestui fir va scă
pa din labirint eroul atenian 
Teseu, ucigașul minotaurului. 
După ce a fost răpus, minotau
rul, cei doi tineri reușesc să 
fugă din Creta, luînd cu ei 
victimile salvate din labirint. 
Doar meșterul Dedal și fiul 
său Icar rămîn să înfrunte 
mînia regelui. Li se închide 
calea principală de acces și 
multă vreme vor dibui zadar
nic. Dedal ajunge prizonierul 
propriei sale opere.

Romancierul modern James 
Joyce a creat tipul lui Stephen 
Dedallus, unul din eroii ro
manului Ulysses, o proiecție 
autobiografică. El întruchipea
ză vagabondajul unui tinăr 
prin labirintul stărilor sufle
tești incluse în cuprinsul ex
periențelor de viață.

In legenda greacă, marele 
arhitect se avîntă cu îndrăz- 
neală, făurind mijlocul care 
trebuie să-l înalțe deasupra 
zidurilor și să-i redea liber
tatea. Ca și meșterul Manole, 
Dedal își face două perechi 
de aripi — pentru el și pen
tru fiul său. Cu delicată emo
ție, Ovidiu retrăiește scena în 
cartea a VIII-a din Metamor
foze.

Făcîndu-și aripi, „înotînd 
prin aer", tatăl și fiul s-au 
înălțat lent, zburînd o vre
me laolaltă. Prea curînd, to
tuși, a cedat Icar tentației 
înălțimilor! Zburînd tot mai 
sus, aripile se topesc în vă
paia soarelui ...Icar care în 
mare.

Din episoadele mitului, re
date în artele plastice, men
ționăm un basorelief din pe
rioada elenistică, sec. ÎI î.e:n., 
înfățișînd pe iscusitul Dedal 
ciocănind vîslele aeriene. Tra-

MITURI, EROI
ÎN „MEMORIA TIMPULUI* *

gedia nefericitului tînâr a fost 
de asemenea, tratată intr-o 
sculptură de Rodin.

Cel mai celebru tablou in
spirat -de această legendă este 
opera .flamandului . Breughel 
cel bătrin : . ,:Căderea lui
Icar" Aici datele ovidiene au 
fost transpuse în atmosfera 
unei după-amiezi calme din 
secolul XVI. Microcosmul oa
menilor laborioși de-abia șe 
sinchisește de Icar,' din care, 
se zărește numai un. braț alb 
Ieșind din talmul vertțe. Plu
garul își vede mai departe de 
treabă, încovoiat deasupra 
brazdei; o corabie burduhă
noasă trece încet cu pînzele 
umflate.

Doar un păstor, pe undeva, 
pare să fi zărit măruntul me
teor ; poate că numai el a cer
cetat pentru cîteva clipe ce
rul și marea...

Pornind de la detaliul ovi- 
dian al păstorului uimit, 
Guillaume Apolinaire a com
pus cea mai frumoasă alego
rie modernă închinată lui 
Icar. Poemul se intitulează 
Ignoranta și exaltă sfîrșitul 
sublim al celui care a năzuit 
spre soare, dorind să cuprin
dă zări mai largi.

într-un poem în proză al 
lui Tudor Arghezi, ne place 
să vedem o interpretare nouă 
a motivului icaric — atît de 
frumos continuat și de multi
plele tradiții epice din folclo
rul nostru. Autorul Tablete
lor își imaginează trupul a- 
runcat la țărm. Oamenii îl 
privesc uimiți căci aripile — 
sau -ce a mai rămas din ele — 
s-au înehis, întrețesute, ca un 
giulgiu, și obrazul naufragia
tului, îngeresc, neatins poar
tă parcă .amprenta unui vis 
dureros.

Despre Dedal se povestește 
că ,a reușit să zboare mai de
parte, ajungînd teafăr în Ita
lia, pe meleagurile cetății Cu
mae, unde s-a stabilit cea mai 
veche colonie grecească din 
Occident. Fugind de Minos, a 
fost găzduit apoi în Sicilia, 
unde a izbutit totodată, să 
vină de hac prigonitorului 
său, prins cu ocazia unei ex
pediții de represalii și sufo
cat într-o baie.

La Cumae, în amintirea 
zborului, și pentru a mulțumi 
lui Apolon, Dedal înălțase un 
templu. î-n cîntul VI al Enei- 
dei, priveliștea porților acelui 
templu, împodobit de mîna

lui Dedal, capătă semnifica
ția unei retrospective a legen
dei. După ce a sculptat în 
basoreliefuri principalele mo
mente din legenda cretană, în 
momentul în care a vrut să 
dea contur morții lui Icar, de 
două ori și-a ridicat Dedal 
ciocanul și dalta, de două ori

mitnile t-au căzut neputin
cioase... Suferința tristelor re
miniscențe l-a împiedicat să-și 
terntine opera.

După milenii de 
visul lui Icar a fost 
realitate...

Aspirațiile spre 
rămîn infinite... Căci epopeea 
zborurilor nu se va termina 
aproape niciodată, atita vre
me cit vor mai exista icari 
și genii dedalice, care vor cu
geta mereu la noi și noi dru
muri ale omului în cosmos...

încercări, 
tradus în

înătțimi

Lector univ.
MIHAIL NASTA

Cunoscut dlh 
sista, în care a debutat în anii 
premergători celui de-al doi
lea război mondial. Victor Iliu 
a militat pentru o artă auten
tică, exercitîndu-și talentul 
polemic împotriva celor care, 
prin incultură și brutalitate, 
au promovat false valori și au 
îmbinat „cultul primitivismu
lui cu bîta“

După eliberare, Victor Iliu. 
lucrează în Cinematografie, 
mai întîi în filmul documen
tar. în 1948 cu prilejul cente
narului revoluției, alături de 
Jean Mihail, semnează regia 
filmului „1848“ Apoi, indepen
dent.. realizează emoționantul 
documentar „Scrisoarea lui 
Ion Marin către Scînteia" 
film despre drumul unui ță
ran spre cooperativizare. Nou
tatea temei, la timpul respec
tiv, s-a bucurat de o tratare 
cinematografică exemplară în 
care s-au îmbinat patosul pu
blicistic cu simțul deosebit al 
dramaturgiei filmice.

Următoarele filme, de data

asta artistice, de lung metraj, 
„în sat la noi" (1951), în cola
borare cu Jean Georgescu, și 
„Mitrea Cocor" (1953) îi aduc 
regizorului două distincții de 
prestigiu la Karlovy-Vary.

■ToV în 1953 realizează. Cfeea 
ce se' numește un „film con
servă". adică înregistrare pe 
peliculă a unui spectacol. 
Spectacolul era comedia „O 
scrisoare pierdută" în distri
buția Teatrului Național din 
București în regia lui Sică 
Alexandrescu.

Succesul cineastului V. Iliu 
îl constituie adaptarea 
nuvela 
noroc", 
nostru 
artistic 
nantă specific

Fiind, după 
mografia lui, 
cranizărilor. Victor Iliu trece 
în 1963 la 
ecran a unei 
Răzeși" de V. 
care a turnat 
de la Vadul-Vechi 
care a primit „Premiul pen
tru regie" la primul festival 
național al filmului de la Ma
maia. Excelențele acestei pe
licule tin de cadrul pe care-1 
înscriu imaginile, de atmosfe
ra pe care Victor Iliu știe să

după 
lui Slavici ..Moara cu 

(1957). Este primul 
film în care mesajului 

i se adaugă o rezo- 
natională.
cum arată fil- 

un adept al e-

transpunerea pe 
alte nuvele, „La 
Em. Galan, după 
filmul „Comoara 

pentru

ne-o redea, fiind convins după 
cum și declară „Niciodată cd 
acum n-a fost mai dominant 
și mai tulburător sentimentul 
că abilitatea și meșteșugul și 
rutina și-au trăit traiul, că 
vremea noastră cere filrteului 
să adopte nu numai o tema
tică nouă, dar și o construc
ție, o mișcare, o expresie plas
tică și un ritm care să fie nu 
nuxnai pur și simplu specta
culare, ci să corespundă rit 
mului epocii, mișcării gindirir 
și sentimentelor atît de carac
teristice marilor dislocări is
torice care se petrec sub ochii 
noștri șt în noi"

Demn de relevat este și fap
tul că doi dintre elevii lui 
Victor Iliu, Liviu Ciulei și Lu
cian Pintilie care i-au fost a- 
sistenți de regie la „Moara cu 
noroc" și. respectiv, la „Co
moara din „Vadul Vechi" au 
devenit numele cele mai cu
noscute ale filmului românesr 
peste hotare, obtinînd mari 
premii la Cannes și Mar dei 
Plata.

Acum doi ani Iliu își anun
ța, ca perspectivă de muncă 
un film despre „Horia" după 
un scenariu de Mihai Beniu-- 
Ecranele îl așteaptă.

TUDOR STANESCU

MIXINA

DOCUMENTE

NOI ÎN

MUZEELE

NOASTRE

La Constanța, mai mult 
în oricare dintre orașele țării în
tre muzeu și șantierele de inves
tigație arheologică: există cea 
mai strînsă legătură. Fiecare 
dintre descoperirile ce conturează 
viața străvechiului Tomis, popose
ște de îndată în standurile Mu
zeului de arheologie al Constan
ței,- celebru de acum pe toate 
meridianele globului, prin bogăția, 
varietatea, valoarea pieselor sale.

Lîngă macheta edificiului roman 
cu mozaic au „poposit' 7 ancore

Un grup de oameni oe știință 
canadieni au fabricat Mixina, un 
nou antibiotic, care, în ce pri
vește eficiența, întrece toate 
antibioticele cunoscute pînă în 
prezent.

Mixina, care este obținută din 
mixobacterii, acționează asupra 
bacteriilor, Ciupercilor, actino- 
micetelor, drojdiei și tumorilor 
plantelor. In încercările făcute 
pe animale, Mixina nu a avut 
efecte secundare toxice; din 
punct de vedere chimic ea se 
deosebește de toate celelalte 
antibiotice.

Prînzul lecerătorilor" de
Ștefan Popescu (1872—1948)

AGENDĂ TOMITANÂ
de fier și cîteva vase încărcate 
cu materii prime (coloranți, lin
gouri, asfalt) descoperite recent 
lingă edificiu $i care vin să de
monstreze înaltul nivel al mește
șugurilor cultivate în Tomis.

Un stand special cuprinde cîte
va zeci de opaițe recent găsite 
în necropolele tomitane, precum 
și o suită de vase de sticlă din 
veacurile I—IV găsite 
morminte în care au 
săpături.

Cu totu] 
unei vechi 
„Cavalerul

Piese sculpturale, un 
cesc cu o stenă dionisiacă îmbo
gățesc de asemenea noile standuri 
ale muzeului.

Documente Inedite ne oferă din 
plin cele doud noi săli, earn au

în diferite 
fost făcute

întîmplător 
canalizări a 
trac".

în ruinele 
fost qăsit

vas gre-

fost puse Ia îndemîna vizitatori
lor una închinată marelui cetă
țean al Tomisului poetul Ovi
diu și cealaltă profilată pe o te
mă de deosebită importanță ar
heologică, muzeistică ș1 metodo
logică intitulată „Incinerația de-a 
lungul veacurilor".

Un panou figurai reprezentînd 
membrii familiei imperiale care 
l-au exilat pe poet, obiecte ale 
locuitorilor Tomisului contempo
rani lui Ovidiu, aplice de bronz 
de pe carele de luptă ale epocii, 
o impunătoare hartă reprezentînd 
drumul Iui Ovidiu de la Roma la 
Tomis (copie a unei lucrări efec
tuate de Hortelius în secolul 17). 
frize reprezentînd muzele -inspira
toare ale poetului, pergamentul 
pe care locuitorii Sulmonei l-au 
trimis în 1957 locuitorilor Con
stanței, cîteva din edițiile Inchi-

nate operelor lui Ovidiu, și în 
sfirșit copia cunoscutului bust a 
lui C. Medrea dăruie vizitatorilor 
elemente ce recompun deceniile 
în care Ovidiu și-a legat viața și 
nemuritoarea sa creație de locui
torii cetății de la Pontul Euxin.

Sala dedicată evoluției fncine- 
rației reprezentînd cele mai vechi 
documente cu privire Ia acest 
obicei de re meleagurile străve
chii Dobroge, demonstrează fără 
putință de tăgadă permanența 
milenară a unor populații, moda
litatea de evoluție a unor obi. 
ceiurl peste veacuri.

Vizitatorul găsește în 
nouă sală a muzeului o 
obiecte de mare interes
gic : urme de lncinerație. amfora 
grecești (piese găsite la Satn

această 
sumă da 
•rheolo-

Mare, la Ostrov), postamentele 
în care se puneau obiectele per
sonale (opaițe, vase de cera
mică, de uz casnic, statui) două 
morminte cu totul deosebite (gă
site lunile trecute pe una 
străzile Constanței) formate 
plăci 
găsit 
aristocrat al vechiului 
piatra funerară a unui solda* 
man din Legiunea XI — C 
dia".

Rind pe rtnd, fiecare d:n a 
piese arheologice ale C->n« • 
își găsesc locul tn ’-fu--ce îl- 
ruie vizitatorilor > 4e
mare preț pe,-.t-3 ‘-.le-egereț 
vilizației cea ia: ’o 4
cu miler.ir re - -
ncastre

din 
din 

de ceramică, inventarul 
într-un mormînt al unu:

Calar.îs,
•9-

TE. POTERA*



ACTUALITATEA
Cu prilejul Vizita delegației
aniversarii 

proclamării 
R.D. Vietnam

guvernamentale a R. A. II.

Cu prilejul celei de a 21-a a- 
niversări a proclamării Repu
blicii Democrate Vietnam, am
basadorul R. D. Vietnam la 
București, Hoang Tu, a oferit 
vineri seara o recepție în sa
loanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Ale
xandru Bîrlădeanu, Constan
tin Drăgan, Virgil Trofin, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
Republica Socialistă România 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

★

Ambasadorul Republicii De
mocrate Vietnam la București, 
Hoang Tu, a rostit vineri sea
ra o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune 
cu prilejul celei de a XXI-a a- 
niversări a proclamării R. D. 
Vietnam.

★

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Republicii Democrate 
Vietnam, la magazinul „Fila- 
telia" din București a fost 
expusă vineri o. colecție de 
mărci poștale vietnameze cu 
tema: „Rezistența poporului 
vietnamez împotriva agresiunii 
americane va fi încununată de 
succes".

Vineri dimineață, 
delegația guvernamen
tală a Republicii Ara
be Unite, condusă de 
Abdel Mohsen Abul 
Nur, vicepremier
al R.A.U. pentru agri
cultură și irigații, a 
făcut o vizită la Mi
nisterul Comerțului 
Exterior. Oaspeții au 
avut convorbiri cu 
Gheorghe Cioară, mi
nistrul Comerțului Ex
terior, Ilie Voicu și 
Alexandru Albescu, 
adjuncți ai ministru
lui, și cu consilieri.

A fost de față Mo
hamed Fahmy Hamad, 
ambasadorul R.A.U. 
la București.

Cu acest prilej au 
fost evidențiate de

Participanții la lu
crările reuniunii in
ternaționale de ex- 
perți în problemele 
educației tineretului 
universitar, care se 
desfășoară în prezent 
la București, au fost 
primiți vineri la a- 
miază de acad- Ștefan 
Bălan, ministrul învă- 
țămîntului.

Răspunzînd urărilor 
de bună desfășurare 
a lucrărilor reuniunii; 
rostite de ministrul 
învățămîntului, Y. Po
liakov, secretar al 
Departamentului In
formațiilor din cadrul 
U.N.E.S.C.O., Jean 
Baugniet, președintele 
Comisiei naționale

Vineri după-amiază a plecat în 
Maroc o delegație a țării noastre 
condusă de dr. Gh. Constantines- 
cu, director general adjunct în 
Ministerul Sănătății și Prevederi
lor Sociale, care va participa la 
lucrările celei de a XVI-a sesiuni 
a Comitetului reqional pentru Eu
ropa a Organizației Mondiale a 
Sănătății.

Lucrărife' Siiitihii’, 'care vor avea 
loc la Rabat, înCeji în ziua de 6 
septembrie.

O delegație a Uniunii Societă
ților de științe medicale din Re
publica Socialistă România, con
dusă de prof. dr. Dumitru Verea- 
nu, șeful clinicii de chirurgie in
fantilă a spitalului clinic de copii 
al raionului 30 Decembrie, a ple
cat vineri în Franța pentru a par
ticipa la lucrările Congresului 
Societății internaționale de orto
pedie și traumatologie, ce se des
fășoară la Paris.

Delegația Comitetului sovietic 
al veteranilor de război, connii- 
să de general-locotenent în re
zervă A. M. Pronin, vicepreșe
dinte al Comitetului, care se a- 
flă în țara noastră, a făcut o. că
lătorie în regiunea Dobrogea, 
unde a vizitat stațiunile de pe 
litoral, muzee și obiective turis
tice din orașul Constanța.

(Agerpres)

ambele părți posibili
tățile de dezvoltare a 
legăturilor economice 
și comerciale dintre 
R.A.U. și Republica 
Socialistă România.

Convorbirile s-au 
desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

★
Ambasadorul Re

publicii Arabe Unite 
la București, Moha
med Fahmy Hamad, a 
oferit vineri un dineu 
cu prilejul vizitei o- 
ficiale în țara noastră 
a delegației guver
namentale a R.A.U. 
condusă de Abdel 
Mohsen Abul Nur, 
vicepremier al R.A.U. 
pentru agricultură și 
irigații,

Au luat parte Pe
tre Blajovici, vice
președinte al Consili
ului de Miniștri, 
Gheorghe Cioară, mi
nistrul Comerțului 
Exterior, Angelo Mi- 
culescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului 
Superior al Agricul
turii, Eugen Alexe, 
prim-vicepreședinte al 
Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agri
cole de Producție, 
Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului Aface
rilor Externe și alte 
persoane oficiale.

Dineul s-a desfășu
rat într-o atmosferă 
cordială.

„Europenele
de atletism"

TOT DESPRE FOTBAL î

belgiene pentru 
U.N.E.S.C.O-, IuriLun- 
kov, directorul Insti- 
tului pentru proble
mele tinerelului din 
Moscova, J. F. H. Ro
per, profesor la uni
versitatea din Man
chester, și Henri Rous
sel, profesor la uni
versitatea din Lille, au 
mulțumit pentru buna 
primire ce li s-a făcut 
și atmosfera de cola
borare în care are loc 
reuniunea.

La Ambasada R. S. 
Cehoslovace a avut 
loc vineri la amiază 
o conferință de presă

în legătură cu. apro
piata deschidere a 
Tîrgțilui internațional 
de la Brno.

Au participat zia
riști români și cores
pondenți ai presei 
străine. t

Ambasadorul Cest- 
mit Cisar, consilierul 
economic Jindrich Ja
nis și consilierul co
mercial Karel Krejca 
au făcut • expuneri și 
au răspuns întrebări
lor puse de ziariști 
în legătură cu situa
ția actuală și de pers
pectivă a economiei 
cehoslovace și. cu edi
ția din acest an a 
Tîrgului internațional 
de la Brno.

Telegramă de condoleanțe
în legătură cu încetarea din 

viață a tovarășului Leontin 
Salăjan, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român și 
Consiliul* de Miniștri al Republi
cii Socialiste România au primit 
următoarea telegramă semnată 
de tovarășul Lin Blao, vice- 
premier al Consiliului de Stat, 
ministrul apărării naționale a Re
publicii’ Populare Chineze :

„Aflînd cu consternare vestea

încetării premature din viață, după 
o grea suferința, a tovarășului 
general de armată Leontin 
Salăjan, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, mi
nistrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, țin să 
exprim condoleanțe și rog să 
transmiteți familiei tovarășului 
Leontin Salăjan sentimente de 
compasinue".

BUDAPESTA (prin telefon) 
A patra zi a campionatelor 

s-a scurs ca și celelalte, în 
care atleții jomâni an evoluat 
mult prea modest. Astfel, în 
cadrul calificărilor la arunca
rea suliței femei, Marilena du
rea, aruncînd doar 46,82 m. s-a 
clasat pe ultimul loc, nereușind 
să se califice pentru linală. 
Mihaela Peneș a aruncat
55,02 in. a treia performanță
din calificări. Marion Liittge 
aruncînd 59,70 m. a obținut un 
nou record al campionatelor. 
In felâl acesta, sarcina campi
oanei noastre olimpice de a-și 
apăra renumele de neînvinsă 
de la Jocurile Olimpice și 
pînă astăzi pare foarte dificilă.

Ca și la 10.000 m. evoluția 
lui Barabaș în seriile cursei de 
5.000 a fost modestă pierzi nd 
categoric calificarea.

In seriile probei de 800 m. 
femei, au luat parte și repre
zentantele noastre Florentina 
Stancu, Ecaterina Baciu și 
Ileana Sillai., Primele două s-au 
clasat pe ultimele locuri, ro
tind calificarea, în timp, ce 
ultima s-a calificat pentru se
mifinală (2' 08",8).

Dintre rezultatele înregistra
te astăzi am reținut victoria în 
cursele de 200 m. a francezu
lui Batnbuck (20,9 secunde) și* 
a polonezei Kirszenstein (23,1 
secunde), a Iui Nordwig 
(R.D.G.) la prăjină cu 5,10 m., 
obținînd un nou record al 
campionatelor.

A impresionat ușurința câ 
care Frinolli (Italia) a cîștigat 
proba de 400 m. garduri (49,8 
secunde). Astăzi vor cuncura 
mai mulți atleți români de la 
care așteptăm rezultate pe mă
sura valorii lor. Astfel, va 
sări în lungime Viorica Visco- 
poleanu, va arunca la suliță 
Mihaela Peneș, iar Vamoș va 
participa în finala probei4*- de 
3,000 m. obstacole.

SILVIU DUMITRESCU
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Pas cu pas spre virl, unde ne așteaptă perspective minunate. Pe cei ce iubesc muntele, 
nu-i sperie distanțele.

După ce, jucători și spectatori, 
au așteptat cu o fierbinte nerăb
dare să se reîntîlnească pe sta
dioane —• locul dramelor și al 
bucuriilor trecătoare, în fine locul 
unde cunoștințele ca și disputele 
se înfiripă repede — iată că noul 
sezon fotbalistic a început. Așa 
dar, sportul ,,rege", fotbalul, a re
venit în actualitate, cu întregul lui 
alai, cu declanșarea de pasiuni, 
pronosticuri și — ah — cu emoții 
și speranțe. Dar acum, după ce 
bucuriile și dezamăgirile provoca
tele sezonul precedent au trecut, 
după ce ecourile marii întreceri 
mondiale de la Londra s-au stins, 
socotim că nu trebuie să aștep
tăm să tragem niște învățăminte 
după ce se vor consuma viitoa
rele confruntări din calendarul 
intern și internațional. Întrucît 
unele aprecieri se pot face și pe 
baza faptelor oferite de... ,.trecut". 
Multe rămîn valabile pentru ca 
cele două etape consumate deja 
demonstrează că puține s-au 
schimbat.

Să ne oprim, spre exemplu, la 
cîteva dintre cele mai importante 
probleme ale acestui sport, care la 
.recentele consfătuiri ale antrenori
lor și arbitrilor de fotbal ce au 
avut loc la București, s-au dezbă
tut la' suprafață, multe dintre ele 
fiind socotite ca lucruri minore, 
de mică însemnătate. Din rapoar
tele prezentate se pot trage unele 
concluzii juste, referitoare la ni
velul de desfășurare a jocurilor, 
la comportarea în ansamblu a 
echipelor, la forma unor jucători 
ca și în ce privește promovarea 
tinerilor fotbaliști. (Deși unele 
echipe : Farul, Crișul, Steagul 
Roșu, Petrolul au făcut un joc ca
pricios din aceste promovări). Se 
constată și o serie de lipsuri. Dar, 
din păcate, numai se constată, 
încolo... Nici raportul, nicj cuvîn- 
tul vorbitorilor n-au mers pînă la 
capăt, n-au dezbătut și n-au anali
zat în mod constructiv, în profun
zime, critic și autocritic, starea de 
lucruri. Dar să reluăm cîteva pro
bleme, uneori făcînd abstracție de 
consfătuiri. Și să începem, spre 
exemplu, cu munca antrenorilor 
federali... (Trebuie, de altfel, spus 
că activitatea acestor specialiști, în 
ultimă instanță, chemați să ajute 
și să îndrume antrenorii cluburi
lor, în cele 41 de pagini, cit are 
raportul, ocupă doar un sfert de 
filă 1 ?). Nici un antrenor de club 
nu a vorbit mai pe larg de spri
jinul pe care l-ar fj primit din 
partea specialiștilor federației. 
Dimpotrivă, cu sublinieri care 
să nu supere, unii au cerut ca a- 
ceștia să vină și să stea nu numai 
2 ore cît durează meciul ci să 
ramînă mai multe zile la club ! 
Subînțelesurile-s multe. Ar fi fost 
intersant de aflat dacă în... ,,in
specțiile" pe care le fac ,.federalii" 
se ocupa cît de cît de fotbal, dacă 
constată practic cum e îndeplinit 
planul de măsuri al federației ? 
Dacă sînt aplicate aceste măsuri, 
și cum, la specificul fiecărei echi
pe ? Chiar și atunci cînd unii din
tre ei se mai opresc ,,în trecere’ 
pe la teren și sugerează antreno
rului echipei idei tactice, acestea 
n-au viață. Pentru că autorul lor 
nu mai dă pe acolo. în schimb 
vine altul cu alte idei. $i așa nici
odată un antrenor ,,federal", nu 
reușește să cunoască perfect o 
echipă, în toate compartimentele 
ei și s-o ajute în funcție de ca
racteristicile pe care aceasta le 
prezintă. Adevărul e că con
tactul cu antrenorii cluburi
lor este sporadic. Și cum ar 
putea fi altfel cînd antrenorii fe
derali pot fl văzuți tot timpul în 
incinta federației ,,pasîndu-și" zil
nic unul altuia hîrtii, tabele, gra
fice, rapoarte, dosare... Și aceasta 
sub ochii păsuitori ai conducerii 
federației.

Nu trebuie să-î icăpăm din ve

dere însă nici pe aceia care au 
principala răspundere în pregăti
rea formațiilor - antrenorii de la 
cluburi. Pentru că în unele locuri 
nu există colaborare între antre-- 
nori, cum a fost pînă Ia recentele 
schimbări intervenite la Universi
tatea Cluj — în altele procesul 
de instruire și antrenament nu se 
desfășoară în mod sistematic, pe 
linia modernizării jocului, nu se 
fac destule exerciții în condiții de 
joc. Lipsește lucrul individual pen
tru perfecționare și creație. Fede
rația, poate nu știe, dar mulți an
trenori una trec în planificare și 
alta fac în practică, pe teren. 
Dacă aici ar trebui să dăm exem
ple, puține echipe ar face excep
ție.

Nesatisfăcător a fost analizată 
munca educativă. în raport au 
fost menționate lapidar sancțiunile 
aplicate celor 84 de jucători cer
tați cu morala și etica socialistă 
și suspendarea unor terenuri de 
joc. Oare numai la atît și la ase-

La început 

de campionat

menea metode se rezumă munca 
desfășurată în sezonul trecut de 
comisiile care activează pe lîngă 
Federația de fotbal ? O asemenea 
optică, de a trata (mai bine-zis de 
a expedia) o problemă atît de im
portantă este total greșită. Au dis
părut brutalitățile, jocul obstruc
tionist, simulările, atitudinile ire
verențioase față de arbitri și pu
blic? Ascultînd raportul federației 
de specialitate se pare că da. Ce 
eroare I Cum se poate ca într-o 
ședință de o asemenea importanță 
să nu fie tras la răspundere nici 
un antrenor, nici un coducător de 
secție, iar exemple negative să 
abunde numai din categoriile B și 
C ? Dacă într-o consfătuire la un 
asemenea nivel se bate apa-n 
piuă... Acest stil de muncă nu ră- 
mîne fără repercusiuni. Pentru ca 
— și aici intrăm în sfera unei alte 
probleme — rezultatele echipelor 
noastre de club, ale reprezenta
tivei naționale, echipei de tineret 
și juniori (ele sînt cunoscute) în 
întîlnirile oficiale sau amicale sus
ținute peste hotare, sînt nesatisfă
cătoare. A considera o înfrîngere 
cu 1—0 drept o victorie., e o indu
cere în eroare, e un mod de a ne 
fura căciula. începem pompos pre
gătirile cu ta-m-tamuri și surle, 
promitem, alcătuim loturi mari și 
pînă la urmă, intervenind prefe
rințele, nepotismele etc., r.ămîn Ia 
aceiași ,,oamenj simpatici” care 
D-au confirmat și isprăvim astfel 
printr-o penibilă dezumflare a 
balonului. Să nu uităm că 
naționala noastră n-a mai cîști
gat un meci pe teren străin de ani 
de zile, Rezultatele favorabile ob
ținute de celelalte formații ale 
noastre în compania unor selec
ționate sau echipe de care n-a 
auzit nimeni, nu-s concludente.

Credem că într-o măsură mai 
mare chiar decît nivelul tehnic și 
spectacular al jocurilor, a stîrnit 
discuții și controverse conduce
rea jocurilor. Și pe bung dreptate. 
Aceasta relevă calitatea lor neco
respunzătoare. Insistăm asupra a- 
cestui lucru întrucît de ani și ani 
de zile colegiul central al arbitri
lor și-a înscris printre obiectivele 
sale de primă mină ridicarea nive

lului calitativ al arbitrajelor, ca 
fiind unul dintre factorii primor- 
dali ce concură la înregistrarea 
progreselor fotbalului nostru. în 
etapa actuală de dezvoltare a jo
cului de fotbal, arbitrajul poate în- 
rîuri în bine sau în rău într-un 
mod considerabil jocul, rezultatul. 
Nimănui nu-i este indiferent cine 
și mai ales cum conduce jocul. De 
aceea arbitrului. în primul rînd 
nu-i sînt permise lipsa de prompti
tudine în dictarea sancțiunilor, 
echivocurile, trecerea cu vederea 
a unor acte de indisciplină. Toate 
acestea duc la grave neajunsuri 
care viciază rezultatele, nemulțu
mesc publicul și lasă serioase sem
ne de întrebare și dubii asupra 
competenței și eticii profesionale 
a conducătorilor de joc. Opinia 
publică sportiva dorește să nu mai 
vadă pe teren arbitri fricoși cărora 
le este teama să dicteze un penalti 
împotriva echipei gazdă, sau vă
desc tendințe de a avantaja o for
mație, trecînd peste litera regula
mentului, peste brutalități (M. Ro
taru, I, Dobrin, N. Cursaru, Gh. Du- 
lea, A. Bentu). Este evidentă apoi 
la mulți cavaleri ai fluierului slaba 
pregătire fizică și tehnică din care 
cauză nu pot acoperi terenul, nu 
sînt pe fază, nu știu ce decizii să 
Ia. Sau acea neînțelegere, lipsă de 
concordanță între arbitrul de cen
tru și cei de margine, aplicarea 
nejusta a legii avantajului; abitrii 
fără autoritate și personalitate, 
însă cel mai grav ni se par acele 
greșeli ,,voite" ale arbitrilor care 
influențează rezultatele jocurilor. 
Asemenea exemple ne-au oferit (și 
ce sancțiuni călduțe au primit ?!) 
N, Mihăilescu, P. Sotir, E. Bucșe, 
C. Nițescu, Gavrilă Pop arbitri cu 
vechi state de serviciu dar care 
au manifestat tendințe șl Interese 
străine eticii noastre. E cazul să 
punem o întrebare ! unii dintre ei 
au primit sancțiuni, suspendări : 
cînd și le-au ispășit î în vacanță ?

Faptul că s-au vădit și persistă 
de multă vreme asemenea lipsuri 
— unele au fost evidențiate, e 
drept ceva mai nebulos și la con
sfătuirile amintite Iar aici nu 
-facem altceva decît să le 
repetăm — e în totala contra
dicție cu spiritul în care au fost 
analizate la cele două con
sfătuiri. Antrenorii s-au amețit cu 
o apă călduță, n-au luat o poziția 
hotărîtă, intransigentă față de lip
surile forului de specialitate șî 
pe care le cunoșteau bine. E greu, 
,,sărți critici șeful", dar cînd inte
resele . generale o cer... De fapt, 
aici e cazul să ne amintim că Fe
derația e un for foarte des criticat 
de presă. Nici ziarului nostru și 
după cîte £tim, nici altora, Fede
rația de fotbal nu a răspuns 
niciodată criticilor adresate potri
vit obligațiilor ce-i revin, obliga
ții stabilite printr-o hotărîre 
care îi este bine cunoscută. Punc
tele de vedere și soluțiile bune 
propuse de organele de presă nu 
sînt împărtășite, siirprinzînd în
tr-un mod de neînțeles reticențele 
pe care le manifestă față de sem-
nalele criticii.

Fără a diminua succesele obți
nute, considerăm că progresul pe 
care ni-1 propunem (și nu de acum) 
nu poate fi realizat decît prin în
lăturarea neajunsurilor despe care 
am vorbit mai sus, printr-o per
manentă preocupare legată de

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
a făcut, prin această dezba
tere, un pas înainte spre în
tărirea disciplinei în muncă. 
Sînt așteptați alții, la fel de 
rodnici.

150 de minute

despre...

alte minute
cîteva amănunte. Ioana a ter
minat anul acesta școala pro
fesională de construcții, obți
nînd calificarea de muncitor 
zugrav-vopsitor. Chiar din 
primele zile, șefa echipei — 
Agripina Iliescu — a întîmpl- 
nat-o cu dragoste și prietenie 
pe tînăra lucrătoare. Ioana 
și-a memorat cuvintele : „Vrem 
să. ajungem fruntași. In echi
pa noastră, marea majoritate 
sîntern tineri. Pentru a deveni 
fruntași trebuie să ne îndepli
nim lunar sarcinile de plan și. 
pentru aceasta, trebuie să 
fructificăm pe deplin fiecare 
minut din timvul efectiv de 
lucru".

Să retranscriem acum opi
nia Ioanei Moldoveanu : „Me
seria de zugrav-vopsitor este 
frumoasă, ca de altfel și cele
lalte meserii de constructor. 
Pe mine m-au atras culorile 
vopselelor și unduirea lor 
pastelată. Lăsînd la o parte 
„poezia" profesiei în care 
muncim, trebuie să recunoaș
tem că adeseori mat întîlnirn 
colegi de muncă și obișnuințe 
nelalocul lor. Intr-una din 
zile, tm grwp da tineri dintr-o 
echipă, s-au refugiat „stra
tegic^, ț® wt&Mk Jăsînchi-t pe

ceilalți tovarăși să ducă tot 
greul execuției la placarea cu 
mozaic a unei 'băi. Am trecut 
mai mulți tineri pe lingă ei șt 
nici unul nu le-a zis nimic, 
îngăduința noastră — îmi dau 
bine seama acum — a favori
zat atitudinea lor".

Cineva, în adunare, a pre
zentat un adevărat „clasa
ment" al tinerilor cu absențe 
nemotivate. Il reproducem 
pentru ca opinia colectivă să-l 
cunoască și să lupte pentru 
dărîmarea lui. Iată-l: Tănase 
Miroi, zidar, 15 zile ab
sentate nemotivat; N. Lupu, 
zidar, 12 zile; Radu Stanciu, 
zidar, 7 zile; îi urmează, în 
ordine, Ștefan Marin și Ma
rian Stratonic, mozaicari, Alex. 
Lupu, N. Vasilache și M. Ta- 
toiu — zidari.

In sală, privirile cad pieziș 
spre „plutonul" celor care nu 
respectă orele de program, 
care pleacă nemotivat de la 
lucru. Marin Stratonic nu re
zistă acestor priviri și se ri
dică în picioare: „Totul e 
adevărat. Cînd întîrzii dimi
neața, nu știu de ce, dar nu 
mai îndrăznesc să mă prezint 
la locul de muncă. (Marin știe 
dar n-are tăria s-o mărturi
sească deschis. Știe că ace
leași priviri care sînt acum 
ațintite asupra lui nu-i admit 
nechibzuița, dacă nu chiar 
lenea, de a-și planifica timpul, 
de a-l folosi cum trebuie. 
Acum, în fața acestor priviri 
se simte dator să răspundă. 
Și nu oricum, ci cu vorbe pe 
care faptele să le verifice). 
„Vă asigur pe toți tovarăși că 
nu voi mai întîrzia- de la pro
gram, nu voi mai absenta ne- 
mottvat. 'Aveți-cuvintulmeu..."

A tăcut, aplecînd capul je
nat. Un scurt moment apăsă
tor, apoi izbucnesc aplauzele. 
Ele sînt semnul căldurii cu 
care colectivul de uteciști a 
recuperat un om cu abateri 
de la disciplina muncii.

In sală se face din nou li
niște deplină. Urmează la 
cuvînt bătrînul Petrache Erus- 
ceanu — șeful unei echipe de 
mozaicari. „Șantierul e casa 
noastră, familia noastră, școala 
noastră. Tainele meșteșugului 
le poți deprinde cu ușurință. 
Ele îți sînt oferite de vîrstnici, 
de lucrătorii cu experiență. 
Nu se mai fură din ochi ca pe 
vremea mea. Atunci, de ce 
unii tineri nu fructifică cu 
răspundere timpul de lucru, 
meseria de constructor în 
fond ?

Au urmat apoi, pe rînd, alți 
și alți vorbitori. Pentru toți 
era clar un lucru : disciplina 
în muncă nu trebuie știrbită. 
Cei care încearcă s-o știr
bească trebuie aduși la ordine. 
Victor Enăc’nescu, zidar, men
ționa : ‘„A tolera în mij
locul nostru, privind cu indi
ferență comportarea tinerilor 
certați cu disciplina, care ab
sentează sau lucrează de mîn- 
tuială, înseamnă că în mod 
tacit sîntern de acord cu acest 
fel al lor de a se comporta. 
Or, nu aceasta este opinia co
lectivului nostru". Constantin 
Stoian, sudor: „Cum ți-i
locul de muncă, așa ești și tu. 
Ordinea, curățenia, îngrijirea 
sculelor reflectă propria-ți 
înfățișare".

...Pedagogia acestei școli — 
care este șantierul — stăruia cu 
putere asupra fiecărui tînăr. 
Colectivul de uteciști de la 
șantierul nr. 4 al I.C.M. nr. 2

Popas 
de seară

tă pentru a i le descoperi și 
pe ale celuilalt.

Forfota de la porți s-a mu
tat curînd în curte și de aici 
a pătruns în birourile unde 
se punea la cale planul zilei 
de muncă ce urma. Cei doi ti
neri nu s-au mișcat de la lo
cul lor. M-am alăturat și, ten
tat să aflu ce-i frămîntă, 
le-am dat bună seara. S-au 
uitat la mine ca la o a treia 
oglindă, ivită pe neașteptate.

După puțină vreme ne cu
noșteam și discutam în taină, 
așezați pe trunchiul unui sal- 
cîm, păstrat după cîte am a- 
flat chiar de la ei, pentru 
tălpici de sanie.

— îl așteptăm pe tovarășul 
secretar a.1 organizației de 
partid ■—■ mi-a spus Tănase 
Gheorghe. Avem o vorbă cu 
dînsul. Ne-a mai ajutat și-n 
alte rînduri. Eu lucrez la sec
torul zootehnic. Prietenului 
ăstuia al meu, Păduraru Ni- 
colae. i-a plăcut să lucreze la 
vie. Așa cum stătea, cuvintele 
zootehnistului sunau ca în
tr-un cîntec popular. A propus 
într-o adunare generală ca în 
1966 să se planteze 10 hectare 
de vie pe niște coaste de deal 
pe care nu creștea nimic. Loc 
pierdut, ce să mai vorbim. La 
început, n-a prea fost pe voia 
oamenilor. Spuneau chiar că 
asta nu-i treabă în care să se 
amestece un tînăr. Nu s-a dat 
bătut, a venit cu argumente 
și acum, dacă aveți drum pe 
coastă, dați eu ochii de „via

lui". Dimineața frunzele de 
viță lucesc în soare, iar el cîn- 
tă și zîmbește oamenilor care 
la inceput au fost neîncreză
tori. Socotește de pe acum 
producția de struguri la hec
tar și-i strălucesc ochii. Așa 
e sufletul lui, făcut mai mult 
din cîntec...

A urmat o odihnă a vorbe
lor.

— Facem seara un mic po
pas la sediu și mai vorbim și 
noi.

— Despre ce ? am întrebat.
•— Despre bunul mers al co

operativei. Participăm la dis
cutarea planului de producție 
pe brigăzi avem delegați la 
adunările generale și membri 
în consiliul de conducere. Dar 
seara, ne-am obișnuit să ne 
întîlnim și să ne povestim 
ce am întîmpinat în ziua sfîr- 
șită și ce avem în plan pen
tru următoarea.

Am ridicat privirea spre el. 
Mi-a înțeles întrebarea ochi
lor.

— Mîine am hotărît să is
prăvim o treabă.

— Care ?
— Recoltarea.
— Și se poate ?
— Cum să nu. Musai!
Am înțeles că siguranța 

asta a lor se datora unui 
calcul precis, calcul de uimi
toare precizie la care partici
paseră toți cooperatorii, tineri 
sau vîrstnici. Fiecare din ei 
știa ce trebuie să facă și în ce 
timp anume.

In vorbirea asta de seară, 
ne-a surprins președintele co
operativei agricole de produc
ție și secretarul organizației 
de partid, tovarășul Niță 
Constantin.

— Băieți tare buni! Punem 
mare bază în ei. Nu există să 
rămînă un colț de treabă ne- 
gătat într-o zi pe urma lor. Și 
apoi să mai știți ceva : dacă 
n-ar lucra, tineretul ar rămî- 
ne de ocară în fața „bătrîni- 
lor”.

Tănase Gheorghe a zîmbit 
și-a clătinat din cap.

Am ascultat îndelungul 
sfat al tinerilor din Doljești 
în acest popas de seară. Dis
cutau matur, gospodărește, 
despre ce aveau să facă a 
doua zi, peste o lună, și chiar 
peste mai mulți ani. Discutau 
între ei aprins ori potolit, iar 
cînd aveau un răgaz al vor
belor, gîndurile lor nu se o- 
dihneau. Ca dovadă, mă voi 
opri asupra eelor doi prieteni 
Tănase Gheorghe de la sec
torul zootehnic și Păduraru 
Nicolae, cel cu via. Primul, 
după îndelungi observații —■ 
și mi-aș permite să spun cer
cetări — a ajuns la concluzia 
că pentru a da o producție 
sporită de lapte, vacile bune 
trebuie furajate separat. La 
început, a întîmpinat rezis
tența unora. Chiar și pe a 
conducerii.

— Nu m-au ascultat și am 
făcut treaba asta singur.

— Șt după ce a propus mul
sul de trei ori pe zi — inter
vine președintele satisfăcut — 
și a trecut la aplicarea aces
tei propuneri, producția a 
crescut simțitor. Dacă facem 
un simplu calcul, avem în față 
rezultatul muncii lui Tănase 
de care profită întreaga co
operativă. (Scoțînd un creion 
șt o bucată de hîrtie, a demon
strat cifric. A reieșit o sumă 
de ordinul zecilor de mii). S-a 
popularizat acest sistem în 
întregul sector zootehnic și 
l-am împrumutat și vecinilor. 
Venitul lui Gheorghe a cres
cut și el. A cîștigat și 120 de 
zile-muncă pe lună. Strașnic 
băiat! E secretarul organiza
ției U.T.C. de la sectorul zo
otehnic. Poți să nu-i asculți 
sfatul ?...

Celălalt, Păduraru Nicolae, 
acest tînăr cu sufletul croit 
din cîntec, este socotit în co
operativă un fel de „savant",

— Studiază viticultura. Ci
tește mult fi iși face tnsem-
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cerințele mereu crescînde ale jo
cului de fotbal care cer o tehnică 
mai bună, o gîndire tactică supe
rioară, o pregătire fizică desăvâr
șita, și ceea ce se impune în mod 
imperios o conducere competentă 
a acestui sport la baza căreia să 
stea principii sănătoase de muncă.

VASILE CABULEA

ALFABETUL FRICII 
rulează la Patria orele 10,3 
13; J5.30; 18; 20,30, Flacă, 
orele 15,Ș0; 18,15; 20,45 dum 
nica ora 10. Victoria orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.

THSRESE DESOUEYROUX 
rulează la Republica orele 
11,30; 14; 16,30; 18,45; 2
Grivița orele 9; 11,15; 13,4 
16; 18,30; 21, Capitol orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, M 
dern orele 8,45; 11,15; 13,4 
16,15; 18,45; 21,15.

MAIGRET Șl AFACEREA SAIN’. 
FIACRE

rulează la Luceafărul orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 2
Gloria orele 9; 11,15; 13,4 
16; 18,3(5; 20,45. Flamu
orele 9; 11,15; 13 30; 15,4
18,15; 20,45,

CLEOPATRA
rulează la București orele 8,3 
12; 16; 19,30, Aurora ore 
8,45; 12,45; 16,45; 20 45. M 
lodia orele 8; 12; 16; 20.

REPULSIE
rulează la Festival orele 8,3 
11; 13,30; 16; 18.30; 21.

5.000.000 DE MARTORI 
rulează la Lumina orele 8 4 
11; 13,15; 15,45; 18,15; J0.4

BĂIEȚII DE LA TONOMAT 
rulează ia Central orele ■- I 
11; 12,30; 16; 18,30; 21. D’ 
mul Sării orele 15,30; t 
20.30.

Cadru din filmul „Repulsie

JURNALUL UNEI FEMEI 1N Al 
rulează la Union orele 15,81 
18; 20,45. înfrățirea orei
13,45; 16; 18,15; 20,30.

PRO.CEȘUl DE LA NURENBER 
rulează la Doina orele 11,31 
16; 19,30.

PRINTRE NORI — ȘTIINȚĂ \ 
TEHNICĂ Nr. 16. — VREAU S 
ȘTIU TOT Nr. 46 — SCRISC 
DE DRAGOSTE — UN SOLD 
ȘI UN CUARTET — NUNII 
ȚĂRĂNEASCĂ.

rulează la Timpuri Noi ore 
9—21 în continuare.

COLIBA UNCHIULUI TOM 
rulează la Giulești orele 1 
18; 21. Volga orele 9; 12; 1 
18; 21.

ÎN NORD. SPRE ALASKA I 
rulează la Feroviar or« 
10,15; 13; 15,45; 18,30; 21.1 
Excelsior orele 9; 114
14,30; 17,15; 20. Tomis oi* 
9; 12; 15; 18; 21. Miorița 
rele 18,45; 11,45; 14,45; 17,4 
20,45. Floreasca orele 9; 1 
15; 18; 21.

FANFAN LA TULIPE 
rulează la Dacia orele 8,3 
13,30; în continuare, 1 
18,30; 21,15.

URME 1N OCEAN. — Vizi 
conducătorilor de partid și . 
sfat in regiunea Oltenia.

rulează la Buzești orele 15,2 
18.

DRAGOSTEA $1 MODA
rulează Crîngași orc
15,30; 18,15; 20,45.

FANTOMAS 
rulează la Cosmos Ord

nări într-un caiet. Sfaturile 
lui sînt ascultate cu atenție și 
de cei mai în vîrstă, oameni 
care au deprins din tinerețe 
taina vinurilor bune. Acum se 
lasă dirijați de el și nu-i mai 
fac observații ca înainte. Se 
gîndesc și ei la producțiile 
viitoare și la cîștigul pe care, 
ori ce am spune, i-l datoresc 
într-un fel și lui.

Și pentru că între timp mai 
alcătuise un calcul valoric, 
mi-a arătat cifra; era de or
dinul sutelor de mii!

îi privesc cu atenție pe a- 
cești doi prieteni uteciști. Sînt 
niște oameni obișnuiți. ■ Vor
besc cu mîndrie despre munca 
lor, despre izbînzile lor, se 
frămr.ntă pentru neizbînzi, se 
sfătuiesc cu cei mai mari și, 
ceea ce este deosebit de im
portant, au o stimă înaltă 
fată de această muncă, și 
față de avutul cooperativei a- 
gricole de producție.

La sfîrșit, semănînd cu o 
horă care se odihnește, i-cu 
înconjurat pe secretarul or
ganizației de partid.

— Dacă avem o duminică 
frumoasă, luni facem o trea
bă de o să vă minunați!

Am zîmbit. Desigur că ti
neretul solicită din plin fru
musețea sărbătorilor. Puțin 
după aceea, am plecat. Era 
noapte deplină. Aproape de 
jumătatea ei. în stmga și în 
dreapta drumului, acolo unde 
nu răzbate lumina farurilor 
mașinii, vedeam tractoarele 
semnalîndu-și prezența. O- 
goare, miriștile cooperatorilor 
din Doljești.

Singurii care nu putuseră 
participa la sfatul cooperato
rilor din Doljești la popasul 
din acea seară, au fost trac
toriștii. Cu siguranță însă că 
în zori, cînd le va veni schim
bul, vor avea șl ei un popas al
dimineții la care vot zîmbi și 
vor privi cu plăcere ogoarele 
nopții sfîrșite.„
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15,30; 18; 20,45.
COPLAN 1ȘI ASUMĂ RISCUL 

rulează la Ferentari ore 
15,30; 18; 20,45.

ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE 
rulează la Munca orele 15,5 
18; 20,30.

ESCROCII LA M1NĂST1RE 
rulează la Popular orele 15,5 
18; 20,45.

CÎINELE DIN BASKERVILLE 
rulează la Moșilor orele 15,5, 
18.

PRIMA DEZILUZIE 
rulează la Viitorul ore 
15,30; 18; 20,30.

COPIII MĂRII 
rulează la Bucegl orele 9,5 
12; 16; 18,30; 21.

ANGELICA, MARCHIZA ,,ÎNG’ 
R1LOR"

rulează la Unirea orele 15,'. 
18. Rahova orele 15,30; 18. 1 

CĂSĂTORIE DE FORMĂ
rulează la Progresul ora. 
15,30; 18; 20,45. Cotroca*.
orele 15; 17,45; 20,30.

MÎINE, MEXICUL 1 
rulează Ia Lira orele 15,30; j

MONEDA ANTICĂ
rulează Ia Pacea orele 15,d 
18; 20,45.

18,00 — Emisiune pent
copii și tineretul școlar 18,
— Campionatul european
atletism — Budapesta : 19. 
—Telejurnalul de seară ; 19
— Tele-enciclopedia ; 20,30 
Fotbal : Rapid-Progresul (1 
priza a II) ; 21,15 — Ante
este a dumneavoastră, de di 
aceasta Constanța; 22,30 
Memoria peliculei; 22,15 I
Filmul t „Sfîntul“ ; 23,05
Telejurnalul da noapte; 2.

— Buletinul meteorolog 
23,20 ■— închiderea; emisiui
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VIZITA IN GRECIA A fl)VAIU!>IILIII

Dineu oferit de președintele Consiliului de Miniștri

al Republicii Socialiste România

Aniversarea proclamării R. D. Vietnam

Mitingul de la Hanoi

Vineri seara, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re- 
ublicii Socialiste România, 
on Gheorghe Maurer, a oferit 
n dineu în onoarea pre- 
edintelui Consiliului de Mi- 
iștri al Greciei, Stephanos 
•tephanopoulos.
Au luat parte primul mi- 

istru S. Stephanopoulos, pre- 
odintele Parlamentului, D. 
’apaspyru, ministrul de ex- 
orne, I. Toumbas, mareșa
li Palatului, Papathanasia- 
is, ministrul coordonării 
conomice, C. Mitsotakis, mi- 
istrul comerțului, E. Koth- 
s, ministrul comunicațiilor I. 
amas, alți membri ai guver- 
ului, președintele Partidului 
rogresist S. Markezinis, pur- 
itorul de cuvînt al grupului 
arlamentar al Partidului 
DA, I. Iliu, ambasadorul 
■reciei la București, A. Argy- 
>poulo și alte personalități 
e vieții politice grecești.
La dineu au luat parte, de 

semenea, persoanele oficiale 
imâne, care îl însoțesc pe 
remierul român și membri 

ambasadei române la Atena.
In timpul dineului, care s-a 
esfășurat într-o atmosferă 
o caldă cordialitate, pre- 
■dintele Consiliului de Miniș- 
i al Republicii Socialiste 
□mânia, Ion Gheorghe Mau- 
•r, și președintele Consiliului 
; Miniștri al Greciei, Stepha- 
>s Stephanopoulos, au rostit 
lasturi.
Salutînd pe primul ministru 
Greciei, Stephanos Stepha- 

□poulos și pe celelalte per
ene oficiale din Grecia, pre- 
nte la dineu, președintele 
onsiliului de Miniștri al Re- 

'iblicii Socialiste România, 
>n Gheorghe Maurer, a spus : 
Folosesc acest prilej pentru 
manifesta adinca gratitudine 
delegației guvernamentale 

■mâne pentru ospitalitatea 
atenția cu care ne-ați 

conjurat din primul moment 
vizitei noastre.

Aici, unde fiecare colț este o 
ărturie a unei istorii pline 
.• strălucire, aducem un orna- 
u geniului creator al po- 
>rului grec, care a dat lumii 
ițea comori de artă, a înscris 

istoria culturii universale 
imele unui Homer, Aristotel 
u Pytagora, dînd o contri- 
iție nepieritoare la temelia 
vilizației moderne. In același 
np, cunoscînd nemijlocit ac- 
zitatea clocotitoare ce pulsea- 

în Atena de azi, ne expri- 
ăm prețuirea față de efortu- 
le și realizările obținute de 
irnicul și talentatul popor 
ec pe calea dezvoltării con- 
mporane.
Primirea la Majestatea sa 

■ ’gele Constantin și convor- 
rile avute cu acest prilej, 
himburile de păreri cu dv., 
>mnule prim-ministru, cu 
tmnul ministru al afacerilor 
;terne și cu alte personali- 
ți din țara dv., convorbiri 
■sfășurate într-un spirit con- 
ructiv și într-o atmosferă 
•ietenească — ne dau temei 

apreciem că vizita noastră, 
ire se apropie de sfîrșit, va 
'ea rezultate fructuoase pen
ii dezvoltarea în continuare 
relațiilor dintre România și 
recia. Ne exprimăm satisfac- 
i pentru reglementarea pro- 
emelor financiare, ca și pen-

Vizita la
Vineri după-amiază pre- 
ierul român Ion Gheorghe 
aurer și membrii delegației 
ivernamentale române, au 
zitat colina și Muzeul Akro- 
>Ie. Coloana de mașini stră- 
ite centrul Atenei, trece prin 
ța marelui stadion olimpic 
apoi urcă serpentinele largi 

■ piatră ce conduc spre cele 
ai impresionante mărturii 
e epocii de aur a civilizației 
itice ateniene. Ajunși aici, 
.speții români trec pe „Calea 
cră“ printre propileele coli- 
n, coloane de marmură albă
> o grandoare și măreție 
■osebite.
De aici, de pe Akropole, în 
ța ochilor se deschide splen- 
da panoramă a Partenonu- 
i. Delegația română se 
irește îndelung în fața 
estui emoționant simbol al 
vilizației umane, care stră-' 
itînd 25 de veacuri a adus 
ntemporaneității mesajul ar- 
i marelui Fidias. Din acest 
c, folosit cîndva de eroicul 
>por atenian drept fortăreață 
mtru apărarea libertății sale 
ipotriva invaziilor străine, 
pitala elenilor își dezvăluie 
mensiunile. Bulevardele largi 
răjuite de siluetele blocu- 
lor moderne, noile cartiere
> locuințe, animația intensă 

străzilor, oferă imaginea
iei mari capitale. Remar- 
nd admirabila așezare a 
ipitalei Greciei, premierul 
■mân a manifestat interes 

tru încheierea acordurilor pri
vind colaborarea economică, 
schimburile comerciale și cul
turale. în domeniul telecomu
nicațiilor, navigației maritime 
și aeriene, fitosanitar. Avem 
convingerea că prin aceasta 
am creat un cadru mai larg 
pentru adîncirea prieteniei și 
extinderea colaborării româno- 
elene.

Vă rog să-mi îngăduiți să 
apreciez că din discuțiile pe 
care le-am avut a rezultat că 
țările noastre consideră că 
singura soluție care răspunde 
cerințelor vitale ale omenirii 
este recunoașterea în relațiile 
internaționale a principiului 
coexistenței pașnice. Noi so
cotim că acest principiu con
stituie unica alternativă, nu 
numai dacă se ține seama de 
pericolul îngrozitor pe care îl 
reprezintă un război termonu
clear. dar și pentru că în sta
diul în care a ajuns astăzi 
omenirea, cînd cuceririle ști
inței și tehnicii au cunoscut 
progrese impresionante, confi
gurația politică a lumii nu 
mai poate fi concepută ca o 
simplă așezare pasivă a unor 
entități care se ignoră re
ciproc. Imaginea lumii de 
astăzi consacră ca o necesitate 
de netăgăduit, existența unui 
circuit viu, continuu, care să 
lege printr-o multitudine de 
fire toate popoarele lumii, 
pentru că fiecare națiune are, 
după părerea noastră, capaci
tatea reală să dea și simte ne
cesitatea vitală să beneficieze 
de fructul colaborării interna
ționale.

Pornind de la importanța 
pe care o are pentru pacea 
și colaborarea internațională 
înfăptuirea securității euro
pene, România depune efor
turi pentru statornicirea și 
dezvoltarea între statele eu
ropene a unor relații de buhă 
vecinătate. In acest spirit, gu
vernul român a prezentat cu
noscutele sale propuneri pen
tru transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și colabo
rării, iar la ultima sesiune 
O.N.U., împreună cu alte sta
te europene, un proiect de 
rezoluție ce a fost adoptat în 
unanimitate.

Dar, cooperarea internațio
nală înseamnă înainte de toa
te lărgirea contactelor bila
terale între state, indiferent 
de orînduirea lor socială și e- 
conomică. De o mare impor
tanță pentru înțelegerea și 
cunoașterea valorilor create 
de popoarele noastre în cursul 
veacurilor — ca și a realiză
rilor actuale ale științei, teh
nicii și artei lor — sînt schim
burile cultural-științifice.

Ne este absolut limpede că 
înfăptuirea acestui deziderat 
major, care este securitatea 
europeană, cere eforturi răb
dătoare și perseverente din 
partea tuturor statelor. Rea
lizarea ei nu poate fi decît 
rezultatul unui proces de 
evoluție, menit să elimine 
treptat sursele de încordare 
și de neîncredere între state 
și popoare.

Sîntem bucuroși, domnule 
prim-ministru, să constatăm 
că în convorbirile avute am
bele părți au relevat vocația 
țărilor mici și mijlocii de a 
contribui la soluționarea pro-

Akropole
față de felul în care se dez
voltă actualmente orașul.

La poalele colinei Akropole 
oaspeții români se opresc în 
fața milenarului teatru „He- 
rodos Attikus". Pe scena sa, 
sînt prezentate și astăzi după 
multe secole, cunoscutele tra
gedii ale lui Sofocle, Eschil și 
Euripide. Vorbind despre festi
valurile Atenei contemporane, 
gazdele amintesc de frumoasa 
impresie lăsată spectatorilor 
atenieni de recenta evoluție 
pe această scenă a artiștilor 
Teatrului de operă și balet din 
București.

Ghidul prezintă oaspeților 
români capodoperele Akropo- 
lei, cariatidele și erehteionul, 
care împreună cu Partenonul 
și propileele formează cel mai 
perfect ansamblu arhitectonic 
antic care s-a păstrat pînă în 
zilele noastre. Președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, se intere
sează îndeapr ipe de modul 
în care valorosul tezaur ar
tistic atenian este păstrat, de 
măsurile care se iau pentru 
conservarea lui.

Membrii delegației guverna
mentale române au vizitat 
apoi Muzeul Akropole care 
adăpostește cele mai valoroase 
creații ale marilor artiști din 
antichitate: statui, statuete, 
mozaicuri, obiecte de artă, 
adevărate mesaje ale civiliza
țiilor care au dus numele 
Atenei peste meridiane. 

blemelor care frămîntă astăzi 
omenirea, la așezarea rela
țiilor dintre state pe bazele 
sănătoase ale principiilor inde
pendenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi 
a tuturor popoarelor, respec
tării dreptului inalienabil al 
fiecărei națiuni de a-și hotărî 
singură soarta, fără nici un 
amestec din afară.

Sîntem încredințați că a- 
ceastă vizită va avea semni
ficația unui moment impor
tant în dezvoltarea relațiilor 
româno-elene, în interesul po
poarelor noastre, al cauzei 
păcii.

In acest spirit de cordiali
tate și prietenie ridic paharul 
pentru continua înflorire a 
relațiilor româno-elene ; pen
tru prosperitatea și fericirea 
poporului grec ; pentru sănă
tatea și fericirea Majestății 
Sale Regele Constantin; în 
sănătatea dv. domnule prim- 
ministru ; în sănătatea domnu
lui ministru al afacerilor ex
terne și a tuturor celor pre- 
zenți.

Luînd cuvîntul, primul mi
nistru al Greciei, Stephanos 
Stephanopoulos, a mulțumit 
premierului român Ion Gheor
ghe Maurer, pentru cuvintele 
calde rostite la adresa poporu
lui grec și a spus :

Vizita dv. ne-a produs o 
deosebită satisfacție, deoarece 
este vizita conducătorilor unui 
popor pentru care poporul 
grec a nutrit întotdeauna sen
timente de prietenie. în afară 
de sentimentul de prietenie, 
în afară de respectul pe care 
ni-1 inspiră personalitatea dv. 
domnule președinte, încercăm 
în același timp un sentiment 
de încredere, de speranță și 
încurajare, deoarece sîntem 
convinși că întrevederile care 
au avut loc vor aduce o con
tribuție substanțială la întă
rirea colaborării internaționale 
și prieteniei dintre țările noas
tre, care sînt animate de 
idealuri comune și aparțin 
aceleiași civilizații.

După cum ați arătat foarte 
bine, domnule președinte, la 
baza relațiilor internaționale 
trebuie să stea ideea coexis
tenței pașnice. După cum 
ați relevat, de asemenea, 
această coexistentă nu tre
buie să fie pasivă, ci să aibă 
un caracter activ, energic. Ea 
nu trebuie să fie numai o 
lipsă de ostilități sau o to
leranță reciprocă, ci dimpo
trivă o colaborare din ce în 
ce mai strînsă.

Noi considerăm că perico
lul nuclear reprezintă o ame
nințare considerabilă pentru 
omenire, că dacă energia nu
cleară nu va fi folosită exclu
siv în scopuri pașnice conse
cințele pot fi dintre cele mai 
dezastruoase.

Din moment ce am putut 
constata că noi gîndim în a- 
celași fel, cred că este nece
sar ca popoarele noastre să 
se cunoască mai bine, să se 
aprecieze reciproc, să-și u- 
nească eforturile în scopul în
tăririi legăturilor economice, 
culturale. Acest lucru nu este 
greu de realizat, dată fiind 
dorința noastră comună.

Consider ca foarte impor
tant că am ajuns să rezolvăm 
toate problemele care stînje- 
neau dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre, pe mă
sura posibilităților.

Cred că din întrevederile 
și discuțiile pe care le-am 
avut v-ați putut convinge că 
poporul grec este animat de 
sentimente de prietenie față 
de poporul român. Aceste sen

Comentariile presei grecești
ATENA. 2 Trimișii speciali 

Agerpres, Gh. Secuiu și C. 
Alexandroaie, transmit: Zia
rele ateniene continuă să pu
blice numeroase informații și 
comentarii despre vizita pe 
care o face in Grecia delega
ția guvernamentală română 
condusă de președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer. Ziarul 
„Imera" scrie : „Vizita oficia
lă a primului ministru ro
mân la Atena, convorbirile 
privind dezvoltarea relații
lor economice, culturale și 
științifice între cele două țări, 
au un ecou favorabil în opinia 
publică greacă, deoarece o 
prietenie seculari unește pe 
greci și români".

Ziarul „Katimerini" men
ționează într-un comentariu 
că „primul ministru al Româ
niei a arătat că linia de orien
tare a politicii externe a 
României pornește de la posi
bilitatea pe care o au toate 
statele — mari sau mici — de 
a lua inițiative în scopul în
țelegerii între ele și dezvol

timente se bazează nu numai 
pe faptul că în țara dv., au 
găsit adăpost luptătorii pen
tru independența Greciei, ci 
și pentru ceea ce dv înfăp- 
tuiți în prezent pe plan in
ternațional. Propunerea dv. 
din cadrul O.N.U. a trezit 
admirația noastră. Noi cre
dem, de asemenea, că aces
te eforturi vor fi continuate 
cu perseverență în vederea 
dezvoltării nu numai a rela
țiilor dintre țările noastre, ci 
și între toate țările lumii.

Noi am ascultat cu admira
ție modul cum ați expus li
niile politicii dv și am consta
tat că cele expuse au fost 
confirmate de inițiativele 
luate de dv în favoarea apă
rării păcii și dezvoltării co
laborării internaționale.

Sper că veți lua cu dv. la 
plecare, amintiri dintre cele 
mai frumoase și vă asigur că 
și dv ați trezit în inimile 
noastre respect și admirație. 
Avem convingerea că senti
mentele de prietenie dintre 
popoarele noastre se vor dez
volta tot mai mult.

Credem că relațiile dintre 
țările noastre vor deveni din 
ce în ce mai active și vor 
determina o colaborare tot 
mai strînsă între toate țările 
balcanice, în folosul păcii.

în lupta pe care cu sigu
ranță că o veți continua în 
favoarea păcii și a cooperării 
internaționale, noi vom fi 
alături de dv. Scopul principal 
al tuturor este apărarea păcii. 
Noi considerăm totuși că li
bertatea este lucrul cel mai 
important. Pot să vă asigur 
că poporul grec nu va comite 
niciodată vreun act de agre
siune împotriva altor țări, însă 
va pune întotdeauna libertatea 
deasupra oricăror altor consi
derente. în relațiile dintre 
state trebuie să se respecte 
neamestecul în treburile in
terne, egalitatea în drepturi, 
dreptul fiecăruia de a fi 
stăpîn la el acasă, așa cum, 
pe drept cuvînt, ați arătat dv. 
Voi adăuga că fiecare trebuie 
să fie stăpîn asupra destinelor 
sale. Nu poți fi stăpîn la 
tine acasă fără să fii stăpîn pe 
destinele tale.

îmi exprim convingerea că 
discuțiile pe care le-am purtat 
vor contribui, fără îndoială, 
la deschiderea unei ere noi în 
relațiile greco-române, în fo
losul ambelor noastre popoare 
și al cauzei păcii în lumea în
treagă.

în acest spirit ridic paharul 
în sănătatea președintelui Con
siliului de Stat al României, 
în sănătatea dv., domnule pre
ședinte ; în sănătatea domnu
lui ministru al afacerilor ex
terne ; pentru prosperitatea 
Republicii Socialiste România.

★
Cu prilejul vizitei în Gre

cia a delegației guvernamen
tale române condusă de pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
ambasadorul României la A- 
tena, dr. Mircea Bălănescu, a- 
oferit o recepție la reședința 
sa.

Au participat șeful guver
nului grec, S. Stephanopou
los, și membri ai cabinetului 
său, lideri ai partidelor po
litice din Grecia, deputați, 
personalități ale vieții cultu- 
ral-artistice din capitala Gre
ciei.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
la Atena, membri ai corpului 
diplomatic, ziariști greci și 
străini.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

tării relațiilor reciproce. 
Aceste inițiative contribuie la 
rezolvarea unor probleme in
ternaționale mai largi. Grecia, 
subliniază ziarul, nu este cu 
nimic împotrivă să se depună 
tot efortul în vederea unei 
asemenea înțelegeri".

Ziarul „Etnos" scrie, între 
altele, că Grecia a dovedit 
prin relațiile amicale ce le 
menține cu vecinii săi că ur
mează în fapt politica de 
coexistență pașnică, fără să 
fie împiedicată de deosebirea 
dintre orînduirile sociale. 
Sîntem bucuroși să constatăm 
că premierul României, în 
declarațiile sale, promovează 
o politică care pornește de la 
aceleași principii.

Cotidianul „Vradini" scrie 
că : „Sîntem absolut de acord 
cu declarația domnului Ste
phanopoulos • adresată oaspeți
lor români, potrivit căreia 
Grecia este gata ca pe baza 
interesului reciproc să dez
volte relațiile economice, ști
ințifice, culturale etc. cu toate 
țările, indiferent de regimul 
lor social".

R. P. D. COREEANĂ: Un șantier al minei din Jairyeng

România la Tirgul alimentar 

de la Londra
LONDRA 2. Corespon

dentul Agerpres, Liviu Ro- 
descu, transmite: La
„Olympia", una din cele 
mai mari săli de expoziție 
din Londra, s-a deschis la 
2 septembrie Tirgul brita
nic de produse alimentare. 
Participă firme din țara 
gazdă, precum și firme și 
întreprinderi de export din 
peste 20 de țări.

Situat în centrul sălii, 
Pavilionul României, ame
najat pe o suprafață de 
200 mp, atrage atenția prin 
ingenioasa ideie arhitec
turală : deasupra standuri
lor cu produse artistic 
aranjate, se înalță cîteva 
zeci de arcade, care su
gerează bolțile de piatră 
ale vechilor crame româ
nești, iar pe pereți stampe 
ale vechilor orașe printre 
care Brașov, Brăila renu
mite odinioară prin comer
țul lor.

După deschiderea oficială 
a expoziției, Frederick 
Peart, ministrul agricultu

Pe străzile New York-ului

POLIȚIȘTI... 
RĂUFĂCĂTORI

Biroul national de investigații de la Manila a făcut, pe baza relată
rilor din presă, o statistică a „contribuției" pe care o aduc polițiștii la 
sporirea numărului delictelor penale și crimelor. Potrivit datelor biroului, 
în 1965 polițiștii filipinezi au săvîrșit 723 delicte penale, dintre care : 
145 cazuri de jaf și extercațiuni, 38 — grave răniri corporale, 19 — 
morți, 11 — violuri etc. în rîndul răufăcătorilor se află 12 șefi ai poli
ției, 4 maiori, 6 căpitani, 6 locotenepți, 11 sergenți, 10 caporali șl 674 
de polițiști aflați în patrulare.

Dar, după cum e lesne de înțeles — și înalții factori de răspundere au 
recunoscut aceasta — cifrele de mai sus nu oglindesc nici pe departe 
tabloul complet al afacerii deoarece ele țin seama doar de delictele 
relatate de presă. „Se știe însă — scrie „PHILIPPINES FREE PRESS* că 
pretutindeni, și mai ales în localitățile îndepărtate, delictele în care 
sînt amestecate persoane slujind în poliție nu nimeresc în coloanele 
ziarelor".

Publicația citată afirmă în continuare că terorizarea șl intimidarea 
victimei a devenit o practică obișnuită a poliției filipineze. Dacă o per
soană ciomăgită de un polițist vrea să-l dea în judecată, este amenin
țată să nimerească, ea însăși, pe banca acuzaților. Nici n-apucă vic
tima să depună plîngerea și imediat iese la Iveală că nu este reclamantă, 
ci acuzată de a fi atacat pe reprezentanții forței publice, de ebrietate, 
sau de orice altfel de delicte. Bineînțeles că cel care reclamă este toc
mai polițistul pe care urmărea să-1 dea în judecată.

Referindu-se Ia statistica publicată de Biroul național de investigații, 
„MANILA TIMES" precizează că ea este incompletă și pentru că nu 
include asasinatele. Or, asasinatele comise de polițiști au aceeași frec
vență ca și celelalte delicte. „Pentru nimeni nu este un secret — scrie 
ziarul — faptul că polițistul cu înclinări criminale poate foarte ușor să 
se răfuiască cu victima sa dacă i se pare că îi va fi ușor să șteargă 
urmele". Iar dacă n-a izbutit să asasineze, pe banca acuzațiilor va apare 
în orice caz victima întrucît, de regulă, „se descoperă" că ea poartă 
un cuțit sau revolver (introduse chiar de agresor în buzunarul el). Șl 
atunci, hineînțeles, se decretează că polițistul se afla în „legitimă 
apărare".

Situația existentă în rîndurile poliției din Filipine izvorăște, desigur, 
din cauze bine determinate. în această privință „PHILIPPINES FREE 
PRESS" scrie : „Criminalitatea poliției noastre se explică prin faptul că 
ea este necesară oamenilor politici". Așadar, acestor oameni politici nu 
le place o poliție integră, bine pusă la punct Ei au nevoie de ea în 
starea de acum și de aceea „exercită felurite presiuni" asupra deputa- 
ților pentru a vota împotriva introducerii de schimbări în sistemul 
existent.

rii, pisciculturii și alimen
tației, a vizitat Pavilionul 
României. El a fost întîm- 
pinat de Vasile Pungan, 
ambasadorul român în 
Marea Britanîe, Aurel Ion- 
cică, șeful agenției eco
nomice române la Londra 
și de Viorel Rada, directo
rul pavilionului.

Cu acest prilej ministrul 
agriculturii, a avut cuvinte 
de apreciere despre reali
zarea arhitecturală a pavi
lionului și prezentarea ex
ponatelor, declarînd, prin
tre altele: „Avem de pe 
acum relații comerciale 
bune.

Cu țara dv. facem 
schimburi comerciale din 
ce în ce mai încuraja
toare. Sînt convins că ase
menea tîrguri și mai ales 
asemenea pavilioane reu
șite cum este cel al dv., 
ajută la o neîndoielnică sti
mulare a comerțului. Sînt 
optimist în ce privește po
sibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor comerciale cu 
România".

ION CODRU

HANOI 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul împlinirii a 21 de ani 
de la proclamarea Republicii 
Democrate Vietnam la Hanoi 
a avut loc un miting la care 
au participat membrii Comi
tetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam 
și ai Comitetului permanent 
al Adunării Naționale, miniștri 
și locțiitori ai miniștrilor, 
ofițeri superiori din armata 
populară a R. D. Vietnam, re
prezentanți ai diferitelor parti
de politice, ai organizațiilor 
de masă, ai organelor publice, 
oameni ai muncii.

în cadrul mitingului a luat 
cuvîntul primul ministru Fam 
Van Dong, care a subliniat că 
anul acesta, aniversarea are 
loc în condițiile cînd întregul 
popor — răspunzînd apelului 
lansat de președintele Ho Și 
Min — luptă hotărit împotriva 
agresiunii americane. Făcînd 
un scurt istoric al condițiilor 
în care s-a dezvoltat R. D. 
Vietnam în cei 21 de ani care 
s-au scurs de la victoria re
voluției din august 1945, Fam 
Van Dong a arătat că poporul 
vitenamez a devenit stăpînul 
țării sale, a desființat ex
ploatarea omului de către 
om, a creat noi relații de pro
ducție, luptînd pentru înfăp
tuirea industrializării socia
liste, pentru dezvoltarea agri
culturii, științei și tehnicii.

Fam Van Dong a subliniat 
că în timp ce populația R. D. 
Vietnam își desfășura activi
tatea îndreptată spre construi
rea unei vieți noi, imperialiștii 
americani au declanșat în 
sud un război de agresiune 
împotriva poporului dornic 
de libertate și unitate. Sub 
conducerea Frontului Național 
de Eliberare, forțele armate 
patriotice și populația din 
Vietnamul de sud au repurtat 
victorii strălucite asupra agre
sorilor — a spus premierul 
nord-vietnamez. încercînd să 
iasă din situația critică, crea
tă de rezistența hotărîtă a 
populației din ' Vietnamul de 
sud, imperialiștii americani au 
început din primele luni ale 
anului 1965 atacurile aeriene 
împotriva R.D. Vietnam. Agre
sorii americani s-au lovit, 
însă, de riposta viguroasă a 
armatei și populației din R.D. 
Vietnam.

S.U.A.: James Meredith, 
cunoscutul militant împo
triva segregației rasiale, în 
mijlocul participanților la 
marșul pentru drepturile 
civile desfășurat recent la 

New York

Declarația 
comună 
frânco- 

cambodg una
Vineri, la Pnom Penh a fost 

semnată declarația comună 
franco-cambodgiană după vizi
ta oficială întreprinsă de pre
ședintele de Gaulle.

Declarația atrage atenția a- 
supra situației existente în 
Vietnam. Pentru a pune capăt 
acestei situații și a se restabili 
pacea în Vietnam — se subli
niază în declarație — este ne
cesară aplicarea în mod rigu
ros a clauzelor acordurilor de 
la Geneva din 1954, adică res
pectarea independenței și su
veranității Vietnamului, nea
mestecului în treburile interne 
ale acestei țări, încetarea ori
căror acte de război și retra
gerea trupelor străine din 
Vietnam.

In această situație, a arătat 
în continuare Fam Van 
Dong, lupta revoluționară a 
poporului vietnamez a intrat 
într-o etapă nouă ; toată țara 
se află în stare de război, 
lupta împotriva agresiunii 
americane, pentru salvarea 
națională a devenit cauza 
sfîntă a întregului popor. Vor
bitorul a subliniat hotărîrea 
tuturor cetățenilor țării de a 
duce lupta pină la capăt și de 
a învinge.

în continuare Fam Van 
Dong a dezvăluit falsul carac
ter al „negocierilor de pace" 
propuse de agresorii ameri
cani. Subliniind că poporul 
vietnamez iubește pacea, Fam 
Van Dong a arătat că o ade
vărată pace — nu „pacea 
americană" sub cizma agreso
rilor — este posibilă numai 
după cucerirea independenței 
și libertății. El a cerut înce
tarea războiului de agresiune 
și retragerea tuturor trupelor 
străine din Vietnam. Fam Van 
Dong a arătat că singura cale 
posibilă de restabilire a păcii 
în Vietnam este acceptarea 
poziției în patru puncte a gu
vernului R.D. Vietnam și a 
declarației în cinci puncte a 
Frontului Național de Elibe
rare, expresii condensate ale 
acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam.

Relevînd faptul că lupta 
poporului vietnamez face pafte 
integrantă din lupta revolu- 
ționqră a oamenilor muncii și 
a popoarelor oprimate din 
lumea întreagă împotriva im
perialismului american, pentru 
pace, independență națională, 
democrație și socialism, Fam 
Van Dong a scos în evidentă 
ajutorul frăție pe care țările 
socialiste l-au acordat și îl a- 
cordă pe plan moral, material 
și militar poporului vietnamez, 
subliniind că aceasta constituie 
o garanție foarte importantă a 
victoriei în război.

„Sub conducerea partidului 
și a președintelui Ho Și Min, 
a spus în încheiere primul 
ministru Fam Van Dong, 
poporul nostru, unit ca un 
singur om, sprijinindu-se pe 
ajutorul devotat al țărilor so
cialiste frățești, al clasei mun
citoare internaționale, al po
poarelor care luptă pentru in
dependență și libertate și al 
popoarelor iubitoare de pace 
din lumea întreagă, va duce la
victorie lupta împotriva agre
siunii americane, pentru sal
varea țării, pentrii apărarea 
Nordului, eliberarea Sudu
lui și reunificarea țării, con
tribuind astfel la salvgar
darea păcii în Asia de sud-est 
și în lumea întreagă.

Îpe
| SCURT
I Președintele Mexicului, Gusta

vo Diaz Ordaz, a făcut joi, în 
fața a 1 500 de demnitari adunați 

Iîn clădirea parlamentului, o de
clarație despre unele probleme 
internaționale și interne. El a I reafirmat poziția sa cunoscută, de
adept al principiului neinterven
ției în treburile interne ale altor 
țări, ț, s-a opus, totodată, creării 

Iunor forțe interamericane pentru 
pace, propuse, după cum se știe, 
de guvernul american. în altă 
ordine de idei, președintele a 

■ anunțat că va prezenta parlamen
tului o lege prin care <:ă se ex
tindă apele teritoriale ale Mexi- 

■ cului de la 9 la 12 mile.

I Introducerea în Senatul S.U.A. 
a unei rezoluții prin care se ceia 
o „reducere substanțială" a trupe- 

Ilor americane dislocate în Europa 
de către un grup de senatori de- 
mocrați dovedește, după cum I arată un comentariu al agenției
U.P.I., o schimbare a liniei poli
ticii externe în Senat față de a- 
ceastă problemă. In 1951, cu ma- 

Ijoritate de voturi, Senatul a apro
bat o rezoluție care autoriza pe 
fostul președinte Truman să sta- 

Iționeze în Europa șase divizii 
americane. Pe atunci a sprijinit 
rezoluția grupul senatorilor libe
rali și moderați, care acum însă 

Is-au pronunțat pentru retragerea 
trupelor din Europa occidentală. 
Ei consideă că în prezent o astfel 

Ide măsură ar contribui Ia slăbi
rea încordării internaționale.

I
I
I
I
I
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I
I
I

Făcînd bilanțul rezultatelor 
dobîndite de patrioții sud- 
vietnamezi în urma acțiunilor 
ofensive inițiate împotriva 
trupelor americano-saigoneze, 
agenția de presă Eliberarea 
menționează că în luna august 
au fost scoși din luptă 7 400 
de soldați și ofițeri inamici, 
dintre care 4 671 americani. 
In aceeași perioadă au fost 
distruse sau avariate 154 ve
hicule militare, și 47 de avi
oane au fost doborîte.

La Teheran au Început lucrările 
Congresului mondial al iranologi- 
lor, Ia care participă delegații 
din 30 de state. Din tara noastră 
participă scriitorul George Dan. 
Congresul a fost deschis de sa- 
hinșahul Iranului, Mohammed 
Reza Pahlavi.
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