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Președintele

Consiliului de Stat,

Cliivu Stoica, va vizita Iranul

Avînd în vedere relațiile de 
prietenie și cordialitate statorni
cite între România și Iran, la 
invitația Maiestății Sale Impe
riale, șaliinșahul Aryamehr, pre-

ședințele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Ghivu Stoica, va efectua, împre
ună cu soția, o vizită oficială in 
Iran intre 13 și 19 mai a.c.

A R. P. DULGARIA
Mîine sosește in Capitala patriei noastre dele

gația de partid și guvernamentală a R. P. Bulga
ria, condusă de tovarășul Todor Jivkov, prim-sc- 
cretar al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Comunist. Ro
mân și a Consiliului de Miniștri 
Socialiste România, va face os« 
țara noastră.

‘ i al Republicii 
vizită oficială in

MATE
M ATI CII

de

în

conf. unlv. P. Mireicu 
ți V. Rotaru 

director adjunct
Ministerul Industriei Alimentare

în ziarul „Scînteia tineretului" din I aprilie 
1967 a apărut un material intitulat : „Locul eco
nomistului în producția modernă". Ziarul și-a 
propus să găzduiască un schimb de opinii despre 
rolul și sarcinile economiștilor în organizarea ști
ințifică a producției și a muncii, despre creșterea 
răspunderii și competenței acestora în producția 
modernă. Problemele ridicate au avut un larg 
ecou in rindul economiștilor, al specialiștilor din 
învățămînt, institutele de proiectare și cercetare. 
Schimbul de opinii despre problemele puse în 
discuție continuă cu publicarea acestor ecouri.

interes discuțiileAm citit cu _____
purtate în jurul ..mesei rotunde" 
organizată de ziarul „Scînteia 
tineretului", despre „Locul eco
nomistului în producția moder
nă“. Problema pusă în discuție 
are implicații adinei în ampla ac
țiune de organizare științifică a 
producției și a muncii. în curs de 
definitivare. împărtășim și noi 
întrutotul ideea formulată și în 
cadrul mesei rotunde că „econo
mistul. prin pregătirea lui. prin 
atribuțiunile ce-i revin în pro
cesul producției moderne, prin

1 CADRAN

Dim?
Deseori treburile profe

sionale te aduc prin unele 
servicii ministeriale sau a 
nu știu cărei întreprinderi. 
Și cum trebuie să se în- 
timple (și se întimplă) in 
aceste locuri numai un a- 
numit salariat al institu
ției respective știe — prin 
natura postului său 
mai bine decit alții. »" 
anumit lucru, de interes 
altfel minor, dar care-ti 
poate lumina problema 
pentru care ai venit aici. 
Informația de care ai ne
voie evident câ nu ține 
de un anumit secret al in
stituției, e o informație 
banală, mărunta poate, 
oricum laterală. Și în cele 
mai multe cazuri omul so
licitat ridică, de pe 3»ltul 
pe care șade, umerii, in- 
terzieîndu-te : trebuie a- 
probare. Mă rog dacă tre
buie... Ai aprobare (care e 
o formalitate iritindu-te 
și mai mult de timpul

V. ARACHELIAN

(Continuare
în pag. a V-a)

Tovarășul Todor Jivkov s-a 
născut la 7 septembrie 1911 in 
comuna Praveț, regiunea Sofia, 
într-o familie de țărani săraci. A 
intrat dc tânăr în rîndurile clasei 
muncitoare bulgare, lucrînd ca 
muncitor la tipografia de stat din 
Sofia și in același timp a urmat 
școala medie de grafică și a ab
solvit cursurile gimnaziului.

La vîrsta de 17 ani; tovarășul 
Todor Jivkov a fost primit în rîn
durile Uniunii Tineretului Co
munist Bulgar. în anul 1932 el a 
devenit membru al Partidului 
Comunist Bulgar, — aflat pe a- 
tunci în adîncă ilegalitate — fi
ind promovat c'irînd după aceea 
în munca de răspundere pe linie 
de partid. în perioada 1934— 
1941. el a fost conducătorul a di
ferite raioane de partid din Sofia 
și rrțembru al Comitetului Re
gional Sofia al P.C. Bulgar, mi- 
litînd activ pentru consolidarea 
organizatorico-politică a organi- ■ 
zației de partid din capitală și 
pentru transpunerea în viață a 
liniei partidului trasată de Ghebr-

• ghi Dimitrov. In toată această

și

și

perioadă s-a aflat 
în primfele rin- 
duri ale luptei 
de clasă duse îm
potriva dușma
nului.

în anii celui 
de-al doilea răz
boi mondial, 
după invadarea 
Bulgariei de că
tre trupele hitle- 
riste și atacul 
mișelesc al Ger
maniei fasciste 
împotriva Uni
unii Sovietice, 
Todor Jivkov a 
desfășurat o in
tensă activitate pentru organiza
rea luptei poporului bulgar îm
potriva ocupanților hitleriști 
a uneltelor lor din țară.

Din însărcinarea partidului
ca membru al Comitetului Re
gional Sofia al P.C. Bulgar, to
varășul Todor Jivkov devine în 
anul 1943, unul din organizatorii 
mișcării de partizani din prima 
zonă operativă militară (Sofia) — 
mișcare ce a luat o mare amploa
re. Todor Jivkov, a luptat perso
nal, cu arma în mină, împotriva 
înrobitorilor poporului bulgar.

în zilele lui septembrie 1944, 
partidul i-a încredințat coman
da grupelor de partizani și 
luptători masate la Sofia și în 
împrejurimile orașului — grupe 
cate, în noaptea de 8 spre 9 
septembrie, au dat forțelor fas
ciste o lovitură nimicitoare, asi- 
gurînd victoria luptei armate 
antifasciste a poporului bulgar.

După
populare, la 9 septembrie 1944, 
Todor

munci de răspundere pe 
de partid și de stat. L 
de-a VUI-a Plenară a C.C. al 
P.C. Bulgar din 1945, a fost 
ales membru supleant al C.C. 
al P.C.B., iar la al V-lea Con
gres al P.C.B. (T948) membru 
al C.C. al P.C.B. în 1948—1949 
a fost prim-secretar al Co
mitetului
Sofia și președinte al 
popular orășenesc 
liului
Patriei. In 1950,
a fost
al Biroului
al C.C. al

Din 1951
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar,
VI-lea 
(1954) 
C.C. al

Din
funcția
liului
din anul 1945, Todor Jivkov

prim-secretar al 
orășenesc de partid- 

Sfatului 
și al Consi- 

Orășenesc al Frontului 
Todor Jivkov 

membru supleant 
Politic și secretar 

P.C. Bulgar.
el este membru al

Jivkov îndeplinit (Continuare in pag. a V-a)

cucerirea libertății

ales

CELEI 45*DEA

Oamenii numesc ferestrele — ochii caselor Foto : ION CUCU

ANIVERSARI A U.T.C.
problemele variate pe care 
practica i le pune spre rezolvare, 
trebuie să devină o figură cen- 
rală in ridicarea calitativă, pe o 
treaptă superioară, a întregii acti
vități economice“.

în spiritul acestei idei, ne 
permitem să intervenim în discu
ție pentru a adinei una din pro
blemele formulate în principiu la 
masa rotundă — și anume : 
necesitatea imperioasă a introdu
cerii metodelor matematice în 
economie, a matematizării cunoș
tințelor economiștilor.

întreprinderile noastre, pentru 
a-și îndeplini planurile de pro
ducție, se folosesc de multiple 
mijloace tehnice, materiale și 
umane. Problema esențială într-o 
economie modernă este de a ale
ge modul cel mai economic, cel 
mai eficient, pentru utilizarea 
acestor mijloace. în activitatea 
practică hotărîrile care trebuie 
luate de către economist — și nu 
numai de către el, ci și de către 
inginer, director — sînt îngreu
nate, în multe cazuri, datorită 
faptului că soluțiile au foarte 
multe variante, iar metode de 
calcul aproximative, elementare, 
nu pot determina cele mai favo
rabile variante. înlăturarea aces
tui neajuns este posibilă, însă, 
prin aplicarea cu succes a meto
delor matematice moderne.

în munca de analiză economică 
și statistică, în activitatea de

■(Continuare în pag. a V-a)

j NTOLOGIA: FEREASTRĂ
SPRE LECTURA

Botoșani — blocuri noi 
pe strada Cuza Vodă

Foto: AGERPRES
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iar începînd de la al 
Congres al partidului 

este prim-secretar al 
P.C. Bulgar.
noiembrie 1962 deține 
de președinte al Consi- 

de Miniștri. începînd

Una dintre'cele mai dificile 
sarcini pentru învățător, profe
sor, bibliotecar este îndruma
rea lecturii. La prima vedere 
lucrurile par simple. în școală 
se dă o bibliografie obligatorie 
pe care elevii trebuie s-o par
curgă. în.biblioteci sistemul de 
a recomanda cărțile cunoscute 
ca „cele mai bune“ ca -și tipă
rirea de cârti pentru vîrste.di
ferite, in colecții diferite, pare 
a rezolva problema. Practic, 
însă, lucrurile sînt dintre cele 
mai complicate. Se cunoaște re
zistența la lectură a unor elevi 
sau gestul de refuz al unui 
lector căruia bibliotecarul i-a 
indicat o carte bună. Se cu
nosc cazuri de elevi, situație 
foarte frecventă, care nu citesc 
anumite cărți numai pentru că. 
sînt trecute în bibliografia o- 
bligatorie preferindu-le pe 
lelalte. Pedagogia a studiat 
zurile ca și experiența de 
bliotecă. Trebuie o atenție
dividuală pentru fiecare citi-1 
tor, trebuie înfrînte rezistențe
le, depistate zonele de interes 
prin care lectura poale deveni 
o hrană permanentă.

Pentru că greutatea deosebi
tă a muncii, căreia greșit i se 
spune cu cartea, ea fiind o 
muncă cu oamenii care se în
dreaptă spre lectură, e desco
perirea preferințelor lectorului,

ce- 
ca- 
bi- 
in-

fază de început, după aceea 
urmind dirijarea, specularea 
acestor preferințe într-o direc
ție fructuoasă. Foarte mulți 
posibili lectori rămîn departe 
de lectură pentru câ li se oferă 
cărți care nu răspund nici unei 
întrebări intime sau nici unui 
interes propriu. Alteori, cărțile 
recomandate deși au o arie de 
probleme care ar putea să-i 
capteze interesul nu sînt atit 
de accesibile sau, mai simplu, 
nu sînt pe gustul lui. în fața 
acestei situații îndrumătorului 
de lectură nu-i mai rămîne 
decit să facă un lung și — e 
adevărat — obositor, pentru 
amîndoi, test: să-și pună citi
torul în fața unei mari varie
tăți de lucrări 
observe care 
atenția.

De un mare
antologiile, acest stimul la lec
tură nedrept neglijat. O anto
logie bine întocmită are o va
rietate atît de caleidoscopică 
îneît ușurează eventual de cele 
mai multe ori acel test hotărî-* 
tor pentru definitivarea unei 
piste preferențiale. Pus în (ața 
unui repertoriu tematic larg, în 
fața diverșilor autori, a unor 
universuri artistice deosebite, 
a stilurilor literare care își pre
cizează prin context mai pu
ternic particularitatea, cititorul

literare și să 
îi pot reține

ajutor îi pot fi

I
I
I
I
I
I
I 

n cumul ae . 
acoperind o I 
, să zicem a |

I
I

o
Antolo-

peare avantajul deliberării 
materie substanțială.
gia ca instrument cultural, în 
înțeles larg, nu prezintă însă 
numai avantajul unui bun au
xiliar in munca cu lectorul 
novice. Ea reprezintă și un in
dicator superior, un cumul de 
informație si gust. < 
arie bine precizată, — .... r.......
nuvelei, a poeziei satirice, a 
proverbelor ani ireligioase etc.

M. UNGHEANU

SUB SEMNUL HĂRNICIEI

Deviza de frunte a tinerilor 
ieșeni, in cinstea celei de a 45-a 
aniversări, este: orașului nostru 
o ținută sărbătorească l îndem
nul acesta i-a antrenat de nenu
mărate ori pînă acum intr-un nu
măr impresionant la acțiuni de 
întreținere, amenajări și reame- 
najări de spații verzi, construcții 
de baze și complexe sportive, ac
țiuni de colectare a metalelor 
vechi etc.

Prin contribuția tinerilor din 
organizațiile U.T.C. de la mai 
multe licee, de la Școala profe
sională de construcții. Școala ge
nerală nr. 20, Liceul agricol, 
Școala profesională a atelierelor 
Nicotină, Complexul C.F.R. lași și 
Atelierele Nicolina s-au amena
jat pînă în prezent parcurile Co
poii și Expoziției, spațiile verzi 
din diferite puncte ale orașului. 
Acțiunile consacrate amenajării

bazelor sportive au fost înscrise 
și ele la loc de cinste. Tinerii de 
la Școala profesională Auto și 
Autobuzul nr. 1 Iași au terminat 
deja de amenajat o bază spor
tivă în cartierul Tătărași.

Iar uteciștii din Centrul uni
versitar. Școala profesională a 
Grupului energetic, Atelierele Ni
colina și Complexul C.F.R. au 
hotărît să dăruiască zonei indus
triale a lașului o bază sportivă 
complexă, „baza sportivă a tine
retului," ale cărei lucrări, aflate 
deja intr-un stadiu avansat, sînt 
evaluate la un milion lei și vor 
fi terminate în cinstea însemnatei 
aniversări.

Tinerii ieșeni au totalizat pînă 
acum un număr de 25 000 de ore

I. CHIRIAC

(Continuare în pag. a IlI-a)(Continuare in pag. a 11-a)

AZI, orele 18, în sala Conservatorului „Ci- 
prian Porunibescu", str. Știrbei Vodă nr. 33, 
Ediția a 111-a a „Serilor" — dedicată muzicii 
ușoare.

în program : Formația ..Sincron" și forma
ția condusă de Horia Nicolaescu. Cintă t

Magda Popovici, Dumitru Rucăreanu, Anda 
Călugăreanu, Pompilia Stoian, Luminița Do- 
brescu, Ileana Popovici. Dansează: Adrian 
Caracas, Rose Marie Bod, Valeria Moldoveanu.

Concurs de interpretare a muzicii ușoare 
pentru amatori.
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TINEREȚE- VIRSTA TARII
SENTIMENT TlNĂR NOAPTE LA VIDRARU

IN PROBE

TEHNOLOGICE
SEMNELE VOCAȚIEI

Tara areaM» ne-a Ioni destinată nouă 
ar-a rum t»a*arr» a loM destinată cerului 
iar *narelr destinat inima acestui păniinf.

in ape ne uităm
i strivită de valuri; 
altitudine

Tara ai-rati a ne-au daruil-o strămoșii 
moștenire de cinge, n flacără afintâ 
a*a cum noi dăruim arborii stelelor

Tar» aceasta ne-a fost deMinaM nouă, 
ziuă de ziuă, noapte de noapte, ulcior de ulcior 
Noi trebuie destinăm curată urmărilor 
sub formă de inima — sentimentul unui popor.

Ca in nglin7i 
luna se zbate 
«intem la o i 
unde putem li confundați cu stelele» 
Aici inimile seamănă cu betonul 
toate sint cinicntale-nlr-un vis, 
brațele ne sint fosforescente de dragoste 
lingă ochiul nopții deschis.
Nu se putea să nu ne cunoaștem 
K't «-ar fi intilnit gesturile noastre aici 
barajul iși ridică umerii pină la cer 
«intern la n altitudine unde putem fi prieteni 
nu se putea sa nu ne cunoaștem astfel.

SI CEA' A (de 1« cores
pondentul nostru)

Datorită unui ritm alert 
dr execuție, constructorii 
din zona industrială a Su
cevei au reușit *a obțină 
noi «uccese in muncă, «a 
devanseze termenele dc 
predare stabilite prin gra
fice la multe dintre 
obiectivele Combinatului 
de celuloza «i hirtie. 
Cu trei luni mai de
vreme s-au început pro
bele tehnologice la secția 
de caii'ilizarc ți cu două 
luni înainte de dala plani
ficată a intrat iu probe dc 
presiune la rece cazanul 
de regenerare a lețillor 
sodice. Timpul cișligat la 
aceste doua obiective, cit 
și ritmul susțliiut în care 
continuă sa se desfășoare 
lucrările vor asigura intra
rea in funcțiune a noii fa
brici de celuloza cu apro
ximativ două luni mai 
devreme' Acest fapt va 
însemna o producție supli
mentară dc celuloză de 
circa 10 000 tone.

Do că t adevărat cn vocația 
nu se naște gata făcută, ca 
Pallas Athena din capul Iul 
7.vus, nu f mai puțin adevă
rat că co nw se constituie pe 
un loc gol și nu în orice con
diții. Fără anumite predispo
ziții înnăscute, ce exprimă 
particularități anatomo-fizlo- 
logirc ale persoanei și care al
cătuiesc „zeștrea" el nativă, 
nici un Individ nu poate con
stitui un sol fertil pentru dez
voltarea acelor parametri ce 
duc la formarea și consolida- 
tea unei t oca (ii. Reprezentind 
sinteza superioară a unor par
ticularități individuale 
predispoziția, interesul,
nația, aptitudinea, talentul, 
capacitatea, gustul profesio
nal, reușita ele., vocația, care 
ne apare ca o încununare a 
wnor lungi eforturi și ca o 
constantă o întregii vieți psi
hice, are neuoie, pe îndelun
gatul parcurs al cristal'Tării 
ei. de observatori sensibili, 
capabili so-i recepteze semna
lele. împlinind și desăvîrsiud 
virtualifățile pe care natura 
le-a dăruit fiecărui om in 
parte

Parafrazînd o celebră meta
foră a lui Leibnitz, putem 
compara ponderea reprezenta
tă dc predispozițiile înnăscute

în constituirea vocației, cu 
vbiel»? unui bloc de marmură 
iu care se prefigurează viitoa
rea s a:up. în sine, blocul de 
piatră amorf nu este încă sta
tue. Trebuie să intervină 
mina inspirata a cioplitorului 
pentru a elibera din marmură 
nudul de zeitate al Galateii. 
Această intervenție nu cs*e 
liberă de orice determinări, 
ca nu poate lua orice direcție. 
Dacă cioplitorul va căuta să 
„inipunti" marmurei o forma 
ce contrazice harta >iervurilor 
el inferioare, piatra se sparge. 
îl ramine consolarea că poale, 
cu un ab bloc, va fi mai no
rocos. în cazul omului însă. 
asemenea „rebulurl" sînt ire
cuperabile. Ratarea și medio
critatea sint cel mai adesea o 
urmare a faptului că iiidivi- 
dtd nu și-a cunoscut și nu 
și-a urmat vocația sau a fap
tului că și-a ales o profesie 
ce contravenea prefigurării 
interne a personalității sale 
lucrînd. ca și sculptorul ghi
nionist „împotriva pietrei”. 
Societatea este cea care ia. în 
ca:ul nostru, locul sculptoru
lui spre a transforma posibi
litățile difuze din om. in rea
litate concreta. Mediul social, 
prin acțiunea lui directă

ROȘU PERPETUU

săptămini
un nou șantier
se spart
tngroșați de ploile munților tari.

in cer 
de stele 

à Dunărea coboară elin ele.

De citeva 
trăim pe 
' inturilr 
in pereții 
Noaptea, 
ne uităm
prin razele 
și credem c 
Sărutăm focul cu palmele, 
liuipezinduJ cu vreascuri subțiri. 
Munții, prin cintecele noastre iși transmit 
in fiecare noapte ultimele știri. 
Barăcile iși așteaptă cintecele 
«a li se întoarcă din munți.
( ind așezăm liniștea pe ape, 
ca pe umărul unui prieten, o mină, 
întotdeauna ne rămin in degete 
gesturi «ubțiri. care sună 
in aer. ca niște minji din copite. 
Și miros a cer, a stei, 
oamenii, intrînd in noapte, 
cu ziua inca aprinsă in ei.

FLORIN MANFA 
tehnician — Uzinele ,.Tractorul1 

Brașov

striicție. educație în cadrul 
școlii șt familiei), sau indirec
tă (ambianța generală, prie
teni, literatură. cinematograf, 
televiziune, radio etc.), este 
cel care orientează și conso
lidează vocația. Venind in. 
contact cu diferitele stimulări, 
copilul, posedînd anumite 
predispoziții, reacționează se
lectiv, preferind rrceptionarea 
unor anume fenomene, efec
tuarea unor anumite activi
tăți. înclinația. ca element 
component a' vocației, nu se 
manifestă spontan ci doar o 
tunel cînd intilnește condiții 
favorabile, forme corespunză
toare ale culturii materialo țl 
spirituale. înainte de apariția 
avionului n-a putut arista 
aptitudinea de aviator și. nici, 
înaintea fraților Lumière, rea 
de cineast Individul începe 
să-și manifèste posibi^'ățîle 
numai in prezența acestor 
condiții concrete. TJn elev 
care prezintă interes pentru, 
diferite mecanisme și abilita
te în mînuiren lor. are nevoie 
de o hrana intelectuala spe
cifică. Aptitudinile sale nu 
vor fi stimulate moi ales prin 
cunoșl .ițe legate de istorie 
artei sau botanica (necesare 
însă fundamentului general 
de cultură). Pentru ca încli
națiile salo să progreseze în 
sensul cristalizării unei voca
lii. el are nevoie dc contactul 
direct și permanent, cu aed 
domeniu fald de. care prezintă 
aptitudini și interese (în cazul 
nostru cel tehnic). Părinților, 
educatorilor și ma» tîrziu 
școlii, le revine astfel o răs
pundere majoră in recunoaș
terea și receptarea primelor 
semnale autentice ale viitoa
rei vocații, unele greu de des
lușit, mascate de „perturba
ta" (specifice diversității de 
preocupări ale vîrstei), sau do 
..pseudosemnale". Acești in
dici vocaționali apar pe dife
rite trepte, ale dezvoltării n- 
mului. Uneori — în cazurile 
de precocitate — ele se ma
nifestă de timpuriu, alteori 
întîrzie, în funcție de natura 
conținutului pe care îl vehi
culează și de condițiile de 
mediu. Important este insă să 
subliniem că nu există oa
meni, normali din punct de 
vedere mental, care să nu fie 
înzestrați pentru ceva, să nu 
aibă înclinație pentru vreuna 

■din activități. Recunoașterea 
acestui .'.postulat., pedagogic" 
impune -o mare, prudență. în 
afirmațiile negative asupra 
individualității și posibilității 
copiilor (mai ales cînd ele fn- 
tirzie să ni se arate). Sint cu
noscute carurile lui Humboldt, 
Linné, Newton sau Van Gogh, 
care își exasperau în copilă
rie părinții ambițioși. i..ca- 
drindu-se printre mediocrități 
și nelăsînd să se întrevadă 
viitoarele lor calități.

Pentru urmărirea și depis
tarea semnelor vocației, anii 
de școală sint deosebit de 
importanți. în această perioa
dă interesele și înclinațiile- se 
îmbogățesc, se adîncesc se 
stabilizează. Diversitatea mai 
mare a activităților, tematica 
tot mai largă, face posibilă 
structurarea intereselor și în
clinațiilor în jurul unor acti
vități și obiecte de studiu, 
printr-un proces conștientizat 
din partea elevului.

Odată cU apariția pe baza, 
unor predispoziții, a aptitudi
nilor, personalitatea elevului 
mai urcă o treaptă spre îm
plinirea vocației. O aptitudine 
exercitată în condiții optime 
se transformă în capacitate, 
caracterizată printr-un 
randament calitativ și 
performanțe excepționale 
tr-un anumit domeniu de 
tivitate. Ea ii prileiiiiește 
pilulhi primele „succese" 
portante pe plan social, 
mulindu-i astfel și mai mult 
interesul și pasiunea în-direc
ția respectivă.

Cunoașterea temeinică și 
cultivarea cu deosebită grijă 
a intereselor, înclinațiilor, ap
titudinilor și. talentelor care 
contribuie la cristalizarea 
unei vocații are ó deosebită 
importanță pentru orientarea 
și selectarea profesională în 
general. întreținerea de către 
societate a „focului sacru“ al 
vocației în fiecare individ nu 
este o acțiune gratuităși.nici 
nu vizează doar reușita parti
culară a membrilor ei. Nece
sități de ordin practic-econo- 
mic. ce tiu de progressi ge
neral, tehnic-științific și so
cial al omenirii trebuie lua
te în considerație aici. Pentru 
o funcționare optimă, siste
mul economic socialist urmă
rește încadrarea omului potri
vit la locul potrivit, ceea ce 
înseamnă nu numai asigura
rea unui randament maxim, 
pe linia producției materiale 
si spirituale ci si. pe plan su
biecții», transformarea conti
nuă a muncii, dintr-o necesi
tate și o datorie 
tr-un prilej de 
majoră a omului 
atunci cînd lucrezi 
domeniu spre care te-au în
dreptat pasiunea, interesul și 
aptitudmile, granița dintre ac
tivitatea immisi si orpocunti- 
rUe principale ale timnubti 
liber, tinde să se șteargă din 
ce în ce mai mult permițind 
gravitarea armonioasă a per
sonalității în jurul unei axe 
de »nteres al cărei centru 
magnetic este vocația.

Emisari" autorizați ai verii

fereastră spre lectură

INSCRIPȚIE

Călătoresc prin luna martie 
de la un capăt la altul : 
apele leagănă mustul zăpezii spumos 
bărbații sint plecați 
să pescuiască soarele proaspăt 
călătoresc prin martie 
pe un drum luminos. 
Bărbații sint plecați 
să pescuiască soarele 
barăcile aburesc însingurate 
prin violete furtuni 
călătoresc însetată de drumuri 
prin martie.
Drumurile in martie sint limpezi 
vînturile. aleargă primăvăratec și calme 
in munți un bărbat așteaptă o-ntilnire 
cu luna jumătate in pâlnie.
Se resimte prospețimea orelor după iarnă 
in vesele șuvoaie și febrile 
coboară oamenii, de sus din munți 
cu brațele de soare pline.

Mii- . W
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SÄ-MI TREACĂ NUMELE

Să-mi treacă numele 
in păduri «au in baladă 
«a-mi vindece arborii neliniștea, 
norocul meu 
din soare să nu cadă, 
rianlez doar imnuri 
pentru păsări, 
pentru arbori drepți și pentru mucuri 
mă zindesc la liliecii serii

șî la omul păzitor de struguri 
Am un ochi adine de recunoașteri 
și mi-e fulger glasul printre stele 

rămin, râm in o pâminteană 
pămintului care mu cere.

(Urmare din pag, T)

lui 
ro- 
ea 

ca-
Vizită la Galeria Națională 
a Muzeului de Artă al Re
publicii Socialiste România

cooperatoare 
cu ntiinile 
galben Li- 

băiețel de-o 
nestingherit.

ELISABETA NIȚA
Pitești — Sir. Craiovei. 14

Antologia

in toate

GRIJA ÎNTREGULUI 
SAT PENTRU

Zeci de mii de femei iși a- 
duc zilnic, prin experiența și 
hărnicia lor. alaturi de ceilalți 
oameni ai muncii din coopera
tivele agricole de producție, o 
importantă contribuție la în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid privind dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a agri
culturii, sporirea producției 
vegetale și animale, consolida
rea cooperativelor agricole. 
Contribuția lor e adusă, firesc, 
pe numeroase căi. Un exem
plu l-am capotai zilele tre
cute printr-o statistică făcută 
in raionul Costești-Argeș. Am 
aflat astfel că din totalul zile
lor muncă, înregistrate în ca
drul cooperativelor agricole de 
producție, peste 65 la sută re
vin femeilor. Este și aceasta o 
dovadă a rolului major pe ca
re îl au ele tn viața satului 
socialist. Cunoscut este, de a- 
semenea. că nenumărate femei 
din satele patriei noastre se 
achită de aceste sarcini în 
condițiile cînd mat au și alte 
lucruri de făcut in gospodăria 
proprie și mai ales in acele 
împrejurări cînd mai au de 
crescut unul, doi sau mai mulți 
copii De aici și marea aten
ție cu care trebuie să fie încon
jurată jemeia-mantă, sprijinul 
pe care nebuie ea să-l pri
mească cu deosebire din par
tea conducerilor cooperative
lor agricole in nobila obli va
rie de a crește și educa pe ce
tățenii de miirif.

Ce fapte ne rezervă în acea
stă privință și la ce concluzii 
r,e-a dus un raid întreprins 
in regiunea Argeș ?

Tovarășul ION BĂRBI este 
președintele cooperativei agri
cole de producție din Rica — 
raionul Costești. una din marile 
unități agrare de acest fel. coo
perativă bogată, care a obți
nut in anul trecut rezultate 
hune. La întrebarea noastră, 
președintele ne răspunde 
cursiv, ne oferă exemple

— încă din 1962, există aici o 
grădiniță sezonieră pentru 
fin—70 de copii- Conducetea 
cooperativei asigură copiilor 
hrană, iar femeilor mame, zile

muncă conform instrucțiunilor. 
Am căutat să le asigurăm 
creșâ, le-am creat condiții să 
lucreze la munci mai ușoare...

Am întrerupt aici dialogul. 
Dacă asemenea lucruri au pu
tut fi făcute de conducerea 
cooperativei înseamnă că lu
crurile stau bine.

Dacă...
Intrăm intr-o casă. Frusina 

Ivan — o tînără 
— ne primește 
pline de pămint 
pea. în pat un 
șchioapă se juca 
Altul dormea în leagăn lingă 
so'oă. li spun scopul vizitei noa
stre și. după o nedumerită ri
dicare din umeri, auzim :

— Nu. nu prea am primit 
ajutor. Am lucrat la seceră

Circulația cit mai intensă a an
tologiilor înseamnă un ferment 
cultural de neprețuit.

La o sumară privire în bi
blioteca curentă a oricărui om 
interesat de literatură. nu se 
poale însă să ou observăm lip
sa antologiilor numeroase, di
verse, interesante.-Ele nu sint 
întrutotul absente, dar numă
rul este încă nesatisfăcălor. In 
domeniul literaturii universa
le. unde se poate face însă mult 
mai mult, au apâruț antologii 
demne de atenție : Nuvela
italiană in Renaștere, Nuvela 
italiană contemporană, Proza 
umoristică engleză, Proza umo
ristică franceză. Teatrul Renas- 
terii engleze, Nuvela america
nă contemporană, Nuvela so
vietică contemporană etc. Evi
dent, ca la orice antologie, 
selecția se poate discuta, se 
poate face reproșul unei rela
tive sau arbitrare restrîngeri 
ele.

Intorcîndu-ne la literatura 
română nu putem cita ..prea 
multe lucruri: o antologie a 
poeziei românești de dragoste, 
o antologie a poeziei mării, o 
antologie a fabulei românești,

una a prozei umoristice româ
nești, una a nuvelei contempo
rane, alta a poeziei contempo
rane, mai multe antologii de 
literatură populară — intre 
care o bună antologie de pro
verbe — o antologie a unirii, o 
alta, Cintare României, și cam '• 
atît. O antologie integrală a 
poeziei românești s-a oprit, din 
motive necunoscute, in jurul 
primului război mondial.

Titlurile înșirate mai sus 
nu pot epuiza nici pe departe 
vastul cimp de selecție pe 
care îl oferă literatura româ
nă. Lipsesc o antologie a pro- _ 
zei nuvelistice românești, o 
alta a povestirii, a schiței, a 
baladei pentru a nu lua ca 
indicator decit speciile cunos
cute. Se pot face antologii și 
in interiorul aceleiași specii, 
ceea ce presupune bogăția, 
diversitatea ei. dar și price
perea alegătorului. Acestea a- 
par în mod normal după exis
tența primelor. E o mare la
cună, de ordin general cultu
ral, absența unor antologii cit 
mai diverse .și mai bine orien
tate. Ne gîndira la acele an
tologii de o mare accesibili
tate și circulație care să ofere 
tablouri complete, tururi de 
orizont competente asupra li
teraturii române, valorilor ei 
în desfășurarea lor istorică. O 
bună antologie e cea a 
N. Manolescu la Nuvela 
mână contemporană, dar 
ar trebui extinsă la întreg 
drul literaturii române, ca și 
țea de Poezie română con
temporană datorată lui E. Si- 
mioti. ldeea unei antologii a

Prozei umoristice românești 
(S. Iosifescu) e la fel de bine ve
nită răminînd de discutat 
modul in care a fost realizată. 
Nu mai insistăm asupra 
necesităților ca cel care 
face , antologia să fie o 
competență • în materie, ceea 
ce garantează valoarea și uti
litatea antologiei. Un util obi
cei era acela de a face din- 
tr-un manual de istorie lite
rară pentru clasele de liceu 
0 istorie literară dublată de 
o bună antologie oferită in
tr-un aspect grafic exemplar 
Sint cîieva astfel de vechi ma- 

' nuale de literatură română 
pare, depășite, ca informație și 
interpretare, sint impecabile in 
domeniul alegerii de texte din 
literatura română. Inițierea 
multora și dragostea pentru 
literatura română pleacă de la 
amintitele manuale întocmite 
de profesori azi uitați, dar a 
căror experiență merită toa
tă atenția noastră. Un capitol 
aparte ar fi deci antologiile 
adresate elevilor, independente 
insă de restrictiva, prin forța 
împrejurărilor, programă șco
lară. Apoi antologiile pentru 
marele public. Acestea nu se 
pot naște decit în urma ce
lor create de și pentru specia
liști, ca variantă de mare cir
culație ale unor edilii științi- 
fice-etalon. Succesul și rapida 
epuizare de care se bucură 
cele existente, atitea cîte, sint, 
ne îndreptățesc să ne reamin
tim utilitatea de neînlocuit a 
antologiilor și să cerem proli
ferarea lor sub o îndrumare e- 
ditorială exigentă.

înalt 
prin, 
în- 
ac- 
co- 
im- 
sti-

FEMEIA MA MA !
pină am născi ’. ..Ți-e rindul 
la seceră, secera faci" — mi s-a 
spus. Pe ăsta din leagăn l-am 
născut la 7 luni. Atunci eram 
la cules de floarea-soarelui. 
Am cules pină am născut".

— .Și eu, ne-a mărturisit 
Maria Marin, am trei copii sub 
7 ani. Ajutor ? De unde ?

— M-am dus să cer pentru 
ea — intervine bărbatul — c-a 
fost toi bolnavă. „Nu-i dăm 
nimic. Numai dacă aduci or
din do la Ministerul Sănătății 
sau de la regiune. Fără ordin 
scris... NU. !“

Contradicția dintre vorbele 
președintelui și cele ce spun

femeile satului ni s-a părut 
prea flagrantă. Apelăm de 
astă dala la Nieolae Deci, 
medicul dispensarului comunal.

— Din partea cooperativei a- 
gricole de produci ie. femei le- 
mame nu primesc sprijin su
ficient — ne declară dinsul.

Loca) pentru grădiniță exi
stă. dar e r.eîncăpălor pentru 
nevoile comunei. Nici in pri
vința hranei lucrurile nu stau 
mai bine. Cooperativa ar putea 
să dea zilnic lapte copiilor, dar 
acest lucru nu se întimplă mai 
mult datorită dezinteresului ce
lor care ar trebui să se ocupe. 
Există apoi un local de școala

ntai vechi, e drept, dar unde 
s-ar putea amenaja foarte bine 
o creșă. Dar aici conducerea 
cooperativei a hotărit să se 
facă mai bine mături.

Un nou interviu cu preșe
dintele ? Da. Dar iată ce ni se 
răspunde :

— Ivan, Ivan Frusina... nici 
n-o cunosc. Nici pe Maria Ma
rin.

Tovarășul Ion Barba devine 
nervos. E pornit mai ales îm
potriva doctorului. Auzi, să-i 
infirme datele pe care ni le-a 
furnizat ?

— Am acte. Să vă arăt... 
Le-am asigurat întotdeauna

hrana. Lapte le-am dat mereu, 
dar în ultima vreme n-au maf 
venit să-1 primească.

Punem aici punct 
noastre la Rîca. Nu este 
altfel singurul 
acest fel.

vizitei 
de 

exemplu de

Asemenea cazuri sint. din 
fericire, puține pe întregul ra
ion. Daca s-au mai semnalat 
pe la Comățel sau pe la Hu
mele... ele- nu pot in nici un 
caz umbri eforturile îndrep
tate in această direcție de nu
meroasa conduceri ale. coope
rativelor agricole de producție. 
Dimpotrivă, ele dovedesc cit

sint de necesare șt urgente a- 
niimite măsuri acolo unde se 
mat ivește cile un caz asemănă
tor celor relatate mai sus. 
Numeroase exemple demons
trează că. tn îmbunătățirea 
condițiilor de viață și muncă 
pentru femeile mame, în mul
te cooperative agricole au fost 
de ia urcate citeva trepte.

Discutăm pe această temă 
cu tovarășa Maria Nieolae, 
președinta comitetului raional 
al femeilor-Costești.

— în toate adunările gene
rale ale cooperativelor și mai 
ales în adunările cu femeile 
— ne-a declarat dinsa — s-a 
pus cu cea mai mare seriozi
tate problema acordării unei 
atenții mai mari femeilor- 
mame din mediul sătesc. Co
mitetul de femei a susținut în
ființarea grădinițelor în care 
să li se asigure copiilor una 
sau mai multe mese. Pină a-

cum, rodul muncii noastre s-a 
concretizat in cele 36 de gră
dinițe deschise deja in raion.

Apreciem însă că 
cooperativele agricole de pro
ducție există astăzi 
materiale pentru a 
astfel de grădinițe. Acolo unde 
se ridică problema localului, 
s-au alcătuit. împreună cu șeful 
secției sanitare și șeful secției 
invățămint, colective de stu
diu pentru analiza amănunțită 
a tuturor posibilităților.

Problema în discuție nu este • 
însă nicidecum o chestiune de 
campanie. Ea trebuie să fie 
mereu actuală avind in vedere 
recentele măsuri stabili? de 
conducerea partidului și sta
tului nostru in privința crește
rii natalității.

VASILE RĂVESCU 
corespondentul 

„Scinteii tineretului" pentru 
regiunea Argeș

condiții 
se crea

socială fn- 
sati sfecli e 
Pentru că, 

intr-un 
în-

VICTOR MAȘEK
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VIAJA DE ORGANIZAȚIE

D
upă natura profesiilor șl a 
gradului de pregătire, alături 
de muncitori, țărani, elevi etc. 
o categorie larg reprezentată 
și in organizațiile U.T.C. din 
regiunea Brașov — o formează 

tinerii intelectuali. Dar, însăși acea
sta categorie este foarte eteroge
na. Unii sint ingineri, economiști, 
constructori, legați direct de sfera 
productivă. Alții sînt medici, pro
fesori, juriști sau slujitori ai diferitelor 
arte Unii își desfășoară activitatea la 
sat. alții la oraș, parte din ei sint fete, 
parte băieți, mulți căsătoriți, alții în 
perspectivă. Și dac-ar fi numai asta 1 
Dar unii dintre ei. cu un stagiu de 2—3 
luni la locul de muncă, și-au potrivit 
deia pasul cu al celorlalți, pe cind unii 
— proaspeții absolvenți — nu dau încă 
tot randamentul de care sînt capabili 
etc. etc. Iată, așadar, cile lucruri trebuie 
avute in vedere pentru a desfășura o 
activitate eficientă, fie și numai cu o 
singura categorie de tineri.

Pentru a-și contura mai clar obiec
tivele și, mai ales, metodele in munca 
diferen’ia’ă cu acești tineri, comitetul 
regional U.TC. a inițiat astâ toamnă o 
amplă discuție, invitând la o masă ro-

ORGANIZAȚIILE U.T.C.

DIN REGIUNEA BRAȘOV

RĂSPUND LA; ;

mele de educație se pun, în special. în 
sensul de a-i ajuta să înțeleagă și să-și 
însușească principiile esteticii marxiste, 
de a le evoca tradițiile sănătoase, pro
gresiste. ale artei românești și univer
sale Deoarece de multe ori tinerii din 
a.eastă categorie ișl închipuie că pot 
face educație numai prin transpunere 
artistică, scenică, uitând uneori de prin
cipiile moralei în viața lor privată. Or
ganizația U.T.C. are datoria să-i ajute 
să înțeleagă că artistul — om e la fol 
urmărit și pe scena vieții, ca si în artă, 
ca promotor al unor înalte principii. In 
instituțiile dc artă din Brașov — teatre, 
filarmonică, teatru muzical ele., organi
zațiile U.T.C. au făcut progrese serioase

tea acțiunilor întreprinse de organiza
ția U.T.C. face ca uneori cadrul lor să 
fie lăigit cu actori din generația tânără 
care au depășii virata do uteciști, dai 
rare doresc să participe la ele. Acest 
lucru s-a întâmplat la discuția cu ar
tistul poporului Mi.șu Fofino, întemeie
torul primei trupe de teatru, stabile din 
Brașov, dezbatere stârnită do o între
bare a regizorului Lucian Raicu : „Sint 
oare in teatrul nostru, intr-adevăr, ti
neri ?" ; discuțiile despre tendințele 
realiste din teatrul lui Brcy.hl. viața 
și activitatea iui N. lorga ele.

Desigur, in munca cu această cate
gorie de tineri mai sint încă multe de 
făcut. De pildă, unii ingineri tineri,

CERINȚELE $1 PREFERINȚELE 
TÎNÂRULUI INTELECTUAL

tunde reprezentanți ai tuturor catego
rii lot de care vorbeam mai sus. Subiec
tul dezbaterii : cerințe si preferințe în 
munca cu tinerii intelectuali Dezbaterea 
s-a dovedit deosebit de darnică în con
cluzii și observații.

A reieșit, de pildă, că cei mai în drept 
să De nemulțumiți de felul cum răs
punde activitatea organizației U T.C. ce
rințelor lor. sînt intelectualii din orga
nizațiile unde ei nu constituie majori
tatea ; in întreprinderi, de pildă. Aici 
tinerii intelectuali, specialiști sprijină 
birourile organizațiilor de bază in alcă
tuirea materialelor educative in organi
zarea acțiunilor, dar pentru ei. pentru 
necesitățile lor specifice, mai evoluate, 
ma’ complicate uneori, nu se prea în
treprinde mare lucru. Așa se petre
ceau lucrurile la Uzina „Steagul roșu“, 
la „Rulmentul“, la întreprinderea de u- 
nelte și scule, singura de acest fel din 
țară etc. Dar. cum spuneam, „masa ro
tundă“ a fost și punctul de plecare al 
multor idei. Astfel, la întreprinderea 
d« unelte și scule, locțiitorul secretaru
lui comitetului U.T.C.. membru în co
misia „Tineret intelectual“ a comitetu
lui regional, inginerul Sipoș Mircea a 
inițiat dezbaterea împreună cu tinerii 
să- colegi a temei „Sâ muncim, sâ gin.- 
dim inginerețte". Propunerea a avut un 
ecou deosebit. Vreo douăzeci-de târieri- 
ingineri entuziaști au dezbătut înliî ci
terà ore in șir ce au de făcut.și au tre
cut la treabă. Fiecare tinăr iQginer-și-a 
as -a* răspunderea unui rector. Au luat 
în s’.udiii. pe" baza unui plan,'un numătț- 
de probleme tehnice și economi ce pen-

. îmbunătățirea activității uzinei’. La 
óra actuală peste 30 la sută, din prb- 
bieme sint soluționate deia. urmînd ca 
la sfirșitul acțiunii să fie prezentate 
conducerii întreprinderii spre aplicare. 
Paralel cu această acțiune tinerii spe
cialiști, antrenați în acțiunea de a „gîndi 
și munci ingmerește“ au luat în aten
ție cîteva produse cu rebut sistematic, 
au pornit spre căutarea cauzelor rebu
turilor pentru a fi aduse la cunoștința 
conducerii uzinei. în uzină au început 
deia sâ se simtă îmbunătățiri serioase.

O altă problemă importantă ce stâ în 
atenția comitetului regional U.T.C. e și 
ateea a intelectualilor de la sate. în cea 
mai mare parte munca cultural-educa- 
tivâ la sate se sprijină pe umerii lor, în 
schimb, necesitățile lor ca tineri inte
lectuali au cam fost neglijate de orga- 
zațiile U.T.C.. de cei ce erau obligați să 
le satisfacă. După anii petrecuți în me
diul universitar, prea rar au prilej să 
participe la o întâlnire cu o personali
tate proeminentă a culturii sau știin
ței noastre, ajung cu greu la un specta
col bun și chiar legăturile dintre inte
lectualii de diferite specialități de la sat 
sint mai slabe. La inițiativa comitetu
lui regional citeva comitete raionale au 
început. însă, să-și repare greșeala de a 
fi scăpat mult timp aceste probleme 
din preocupare. Așa de pildă. Comite
tul raional Mediaș al U.T.C. a organi
zat la Bazna o interesantă seară cultu
rală pentru tinerii intelectuali de la 
sate. A avut loc cu acest prilej o întâl
nire cu Romeo Dăscălescu, secretar 
științific la Institutul de cercetări peda
gogice și metode de programare electro
nică în procesul instructiv-educativ.

precum și. cu sprijinul unui alt invitat, 
o călătorie cu ajutorul unor diapozitive 
color, pe meridianele globului. Prilej de 
bună cunoaștere a oferit apoi seara dis
tractivă la care numărul mvitaților s-a 
mărit cu soliști’ de muzică ușoară No
rina Alexiu și Nicolae Nițescu.

Comitetul raional Sighișoara a orga
nizat o întâlnire similară a intelectuali
lor satului cu profesorul Ștefan Pascu, 
membru corespondent al Academiei, de
canul Facultății de istorie din Cluj, și 
Gh. Kiss, membru corespondent al Aca
demiei. decanul Facultății de matema
tică și directorul Observatorului astro
nomic din Cluj. înrilnire urmată, de 
asemenea, de un program artistic și 
masă tovărășească la restaurant. La Ag
nita, mânai cu cadrele didactice de astă 
dată, a avut- loc o dezbatere privind ro
lul intelectualului ca factor de cultura
lizare in viața satului, profesorul — 
ideal moral al elevului etc.

O altà catégorie de intelectuali care 
intră tot mai mult în preocupările di
ferențiate ale organizației regionale 
Brasov a U.T.C. o constituie tinerii ar
tiști, fie ei actori, balerini, instrumen
tiști. pictori etc. Pentru aceștia, proble-

în ultimul timp, in ce privește lărgirea 
modalităților de a educa tinerii artiști, 
ținînd cont bineînțeles și de preferin
țele lor. caracterizate, în special, prin 
abordare modernă, interesantă, sur
prinzătoare chiar, a problemelor în 
dezbatere

în primul rind, datorită faptului că 
multor stagiari repartizat) in institu
țiile de artă din Brașov le erau necu
noscute orașul, IsLoria și tradițiile lui, 
multe acțiuni și-au propus un ase
menea scop Celor de la Teatrul de 
Stat Brașov li s-a vorbit despre 
„Orașul de la poalele Tîmpei", parte 
din cei de la Filarmonica brașoveană 
au vizitat obiective istorice, culturale, 
economice importante din regiune. La 
Teatrul muzical și Filarmonica „Gh. 
Dima“ s-au organizat întâlniri cu vechi 
membri de partid. La același teatru, 
în scopul Cultivării unei înalte ținute 
morale corecte, tinerii artiști au fost 
invitați deseori la dezbateri privind 
viața și activitatea înaintașilor muzicii 
românești, sau, înalta ținută artistică, 
îndatorire principală a artistului cetă
țean.

La Teatrul de Stat Brașov, varieta-

chiar și arhitecți de la D.S.A.P.C., 
ne-au mărturisii că tinerilor intelec
tuali de la ei nu le place să danseze. 
Nu le place dansul sau nu le plac cum 
sint organizate serile de dans? încli- 
nînd spre al doilea răspuns, membrii 
comisiei „tineret intelectual" a Comi
tetului regional Brașov al U.TC., stu
diază modalitățile de îmbunătățire a 
acțiunilor distractive pentru a le face 
la fel de îmbietoare ca și dansul în 
cercurile intime. Apoi, în obiectivele 
comisiei este, de asemenea, ' înscrisă 
preocuparea de a găsi cit mai variate 
mijloace de educație artistică, a inte
lectualilor tineri de formație tehnică, 
ale căror lacune în cultura ’generală 
se observă în special prin absența din 
sălile de spectacole. Experiența de pînă 
acum constituie însă un argument, că 
ele vor fi rezolvate, că atributul ..di
ferențiat" in activitatea organizațiilor 
U.T.C. din Brașov, este șî va fi 
într-o și mai mare măsură — și în 
ceea ce-i privește pe tinerii intelectuali 
— o noțiune cu un conținut bogat, cu 
semnificații multiple.

MAR1LENA RO1ARU

Rind pe rind. în încăperea unde are loc 
ședința biroului Comitetului orășenesc 
Rininicu-Vîlcea al U.T.C. intră cite un 
tînăr.

Se dă citire adeziunii, hotăririi adună
rii generale a organizației de bază. Tîn.ă- 
rul. elev în clasa a Vlîî-a a Școlii gene
rale nr. 1. răspunde, apoi, la întrebările 
pe care i le adresează membrii biroului. 
Răspunsurile tînârului sînt sigure, pre
cise. Mai emoționată — fata dc lingă el. 
Oare ?i ea așteaptă „confirmarea" ? Ur

mează alt tinăr, apoi altul si altul. Cu 
fiecare tinăr. emoția fetei crește în sfîr- 
șlt. a mai rămas ea. O confirmă ? Ciudat, 
emoția descrește. Carmen Cojocaru, din- 
tr-a VIII-a C. răsuflă ușurată. Aflu că ea 
este de fapt secretara organizației U.T.C. 
din școală. Vroiam să-i pun o întrebare. 
O zbughise. însă, pe ușă. și-i felicita pe 
cei mai tineri uteciști. Ce răspuns mai 
putem aștepta ? Motivul emoției era evi
dent.

Foto : 1. CUCU

BIOGRAFIA ORGANIZAȚIEI

florea Chicosv, secretarul organizației,
Ia 120 de metri.., înălțime

Foto : l. ANDRE1ȚA

ÎN ÎNTÎMP1NAREA CELEI DE-A 45-A
ANIVERSĂRI A U.T.C

(Urmare din pag. 1) 
de munca patriotică concretizate 
în acțiuni evaluate la suma de 
856 000 lei.

ÎN ȚARA DE SlIS
Peste 20 000 de tineri, elevi, 

muncitori, funcționari, țărani coo
peratori au participat la ultimele 
acțiuni de muncă patriotică ce 
au avut loc în satele și orașele 
regiunii Suceava.

La Suceava. 200 de tineri au 
lucrat la amenajarea parcului ti
neretului din cartierul Arini, iar 
alti 100 la pregătirea pistei de 
dans pentru carnavalul din seara 
zilei de 2 mai de pe stadionul 
orașului. In raionul Fălticeni au 
fost plantați 20 000 puieți și cu
rățată o suprafață de 50 hectare 
izlaz. Largi acțiuni de muncă 
patriotică au avut loc și în ra
ionul Rădăuți. 50 de tineri din 
Domești, Vicov de Jos, Horod- 
nic. Rădăuți au plantat în lunca 
Sucevei, în raza ocolului silvic 
Marginea. 5 hectare cu plopi 
Tinerii din Șiret și Grănești 
s-au deplasat pe Valea Și
retului pe tarlalele coopera
tivei aerieni? din Grănești si 
au efectuat, alături de țăranii 
cooperatori, canale pentru iriga
ții pe o lungime de 950 m rea- 
hzind un volum de 2 370 mc

terasamente. Asemenea acțiuni au 
mai avut loc și in comunele Bu- 
cecea, Dumbrăveni, Ștefănești, 
Trusești, din raionul Botoșani.

ION BELDEANU

Acum cînd vă scriu este ora 
10.30. în adierea caldă a pri
măverii continuăm munca.

PAUZA pentru

ILIE ROBI
membru al organizației U.T.C. 
de la Întreprinderea „Fierarul" 

Arad

O SCRISOARE ÎN EXCURSIE
Am lăsat pentru eiteva minute 

lopata ce o minuiesc de la ora 8 
ți m-am retras pe o bancă spre 
a vă scrie eiteva rinduri. De pe 
această bancă privesc în dreapta 
ți în stânga, dar nu pot vedea 
cele două extremități ale coloa
nei de tineri și nici să-i număr 
nu pot pentru că sint în con
tinuă mișcare ți de aceea nu vă 
pot da cifra exactă citi sintem.

De la ora 8 umplem cu pă- 
mint canalele care s-au făcut în 
urmă cu cîtva timp pentru îm
bunătățirea rețelei de canalizare 
a orașului. Sintem tineri — băieți 
și fete de la „Fierarul”, „Tricoul 
io?u“ Uzina de reparații și din 
alte întreprinderi. Nu departe de 
mine se află tov. Dumitru Meș
ter, prim secretar al Comitetu
lui orășenesc al U.T.C. Arad. Și 
alți activiști ai comitetului orășe
nesc U.T.C. sint prezenți alături 
de noi, pe bulevardul Republicii 
unde prestăm aceste ore de mun
că voluntar-patriotâcă.

La mai puf in de o oră, două 
accelerate sosite, e adevărat de pe 
trasee diferite, dar din aceeași 
direcție, au făcut ca peronul li
niei 10. din Gara de Nord, să 
cunoască o afluență de călători 
neobișnuită. Cele două trenuri 
nu adus în București, fiecare peste 
700 de tineri muncitori, elevi, 
țărani, din Deva, Hunedoara, 
Călan, Valea Jiului, din alte lo
calități ale regiunii Hunedoara. 
Această excursie, numărîndu-se 
printre acțiunile organizate pe 
plan regional in tntîmpinarea ce
lei de a 45-a aniversări a U.T.C., 
a oferit celor aproape 1500 de 
tineri hunedoreni posibilitatea 
unor emoționante întilniri cu fru
musețile Capitalei, cu monumen
tele ei de istorie și cultură. Pro
gramul excursiei a cuprins, prin
tre altele, vizitarea unor noi car
tiere. a Muzeului de Istorie a 
Partidului Comunist, a Mișcării 
Muncitorești și Democratice.

Am aflat de acești fău
rari (cum obișnuiesc să-și 
mai spună, între ei, con
structorii) la Comitetul 
regional Oltenia al U.T.C. 
Citez dintr-un raport la o 
recentă plenară a comi
tetului, care a dezbătut 
activitatea organizațiilor 
J.T.C. din șantiere, pri

vind mobilizarea tineri
lor la realizarea lucrărilor 
la timp și de calitate : 
„Ca rezultat al preocu
părilor lor (al organizații
lor U.T.< . -
anul 1966 peste 
tineri au fost 
in întrecerea 
din care peste 
menținut titlul 
dențiat lună 
fiind declarați, — .
anului, fruntași. Exemplu 
în acest sens îl constituie 
organizația U.T.C. din șan
tierul nr. 1 energo-rnontaj 
l.S.C.I. — Centrala electri
că dc termoficare. Ocupin- 
du-se in permanență dc 
participarea tinerilor la 
muncă, de calitatea lucră
rilor efectuate, a reușit ca 
din cei 60 de tineri antre
nați in întrecerea socialistă 
(atît număra, de altfel, la 
acea dată, întreaga orga- 

_ nizație — n.n.), 52 să fa- 
* că parte din rindul eviden- 

țiaților, 37 să fie declarați 
la sfirșitul anului fruntași 
— dintre care 8 iși mențin 
titlul de fruntaș de 4 ani 
de zile".

Iată, așadar, o carte de 
vizită pe care strălucesc 
însemnele hărniciei și pri
ceperii, ale dăruirii ani
lor tineri. Desigur, nume
roase alte fapte, izvorîte 
si topite în actul diurn 
de muncă și creație, se 
substituie acestei emble
me, consolidînd-o.

Am pornit pe urmele 
lor...

Șantierul nr. 1 — Ter
mocentrala Craiova. Pau
ză de prînz — de masă 
și relaxare. O baracă pi
tică — așezată la talpa 
celui de-al doilea coș în 
construcție al viitoarei 
termocentrale (care a suit 
pînă acum la 
metri și nu se va 
cit la 200 —
locul I pe tară) 
tește discuția.

— Cum să vă 
firul 1

n. n.) în 
5 000 de 
antrenați 
socialistă.

950 și-au 
de evi- 

de lună, 
la sfirșitul

120 de 
opri de- 
definînd 
adăpos-

spun — 
prinde firul FLOREA 
CHICOSU, secretarul or
ganizației U.T.C., fierar- 
betonist de meserie. 
Voi începe printr-un pa
radox. Se spune, în gene
ral, că viața unei organi
zații U.T.C. din construc
ții este — referindu-ma 
la partea ei formală, care 
ține de structura organi
zatorică — de mai scurtă 
durată. Ea se formează 
odată cu primul țăruș 
bătut pe șantier și se au
todizolvă cînd se termină 
lucrările, membrii ei iir- 
mînd să poposească, dis-

persaji, pe alte șantiere. 
Ei bine, noi infirmăm a- 
ceasla regulă — sau poa
te o întărim, știu eu, dar 
nu despre aceasta este 
vorba. Iată, sintem aici 
tineri care am traversat 
împreună un număr în
semnat de ani, străbătând 
eiteva șantiere — 
totdeauna alături, în 
ceeați organiuație, 
numai numele i 
schimbat, din cind 
cînd, după dată și 
Cu GRIGORE OGREA
NU, de pildă, cu 
GHEORGHE COȚOFA
NA, VICTOR DIACO- 
NU, și alții pc care nu 
vi-î mai înșir acum, am 
lucrat la Borzești, la Lu
duș, și tot împreună am 
venit și aici, la Craiova. 
Din ’62, cînd am venit 
noi. au sosit și PETRE 
MIERLAN. CONSTAN
TIN ENACHE. RADU 
VtNTURIȘ, GHEORGHE 
NEACȘU..................
pre 
că 
cite v 
fruntaș.

încet, pe îndelete, firul 
povestirii se leagă, con- 
turind biografia colectivă 
a acestor tineri, a acestei 
organizații — în care, fap
tele din viața ți munca 
lor, se împletesc, împli- 
nindu-se, cu cele din via
ța șantierului.

1962 — primăvara.
Trenuri, mașini, autobas
culante aduceau aici, la 
Ișalnița, din toate cele 
patru zări, oameni și li
nei te. Era o forfotă de 
stup, un angrenaj de for
te în armonizare. în 1962. 
în aceeași primăvară, un 
tren sau o mașină — poa
te avionul — i-au adus 
aici pe cei mai tnulți din 
membrii actualei organi
zații : fierari-betoniștâ,
dulgheri, zidari, meca
nici, mozaicari — toate 
meseriile unui șantier. Pe 
cei mai inulți, formați la 
școala altor șantiere, pe 
unii încă necalificați -- 
dar constructori cum zîm- 
besc ei astăzi, cu min- 
drie, amintirii, arătîndu-mi 
carnetele de calificare la 
locul de muncă. Alții ve
niseră la chemarea șantie
rului de prin satele în
conjurătoare. Sosiseră a- 
tunci toți cei despre care 
îmi povestea, la începutul 
convorbirii, secretarul or
ganizației U.T.C. Din a- 
cest moment, biografia 
lor, a organizației, se in
tegrează perfect biogra
fiei șantierului. Fiecare

fiind 
a- 

căreia 
s-a 
in 

loc.

și alții, des- 
care vi s-a spus 

sînt „colecționari” a 
patru steluțe de

semn ce marchează cotele 
ascensiunii termocentralei 
include, alături de mun
ca celorlalți constructori, 
și pe-a lor. Sărbătoa
rea din primăvara Iui 
1965, cind primul turbo
generator de 50 MW in
tra în funcțiune (grupul 
nr. 3) era și sărbătoarea 
lor. în toamna acelu
iași an. un alt element 
se adăuga biografici mun
cii : al doilea turbogene
rator dc 50 MW (grupul 
nr. 4) era racordat la sis
temul energetic national. 
Alte trei grupuri, două de 
cîte 100 MW și unul de 
50, au fost puse treptat

soarta întregii activități- 
Grigore Ogreanu și Ion 
Voinescu sînt șefi de for
mație, avînd echipe a- 
proape numai din tineri. 
Două fapte ale loi aș 
vrea să le șubliniez în 
mod deosebit, constituind 
o oglindă în care se răs- 
frîng chipurile celorlalți 
tineri, chipul luminos al 
acestei organizații.

Cînd dulgherul Ion 
Voinescu s-a angajat să 
dea cu formația sa numai 
lucrări de bună calitate, 
n-a rămas nimeni sur
prins ; angajamentul ve
nea să confirme, de altfel 
— oficializînd, parcă —

Din minunile șantieru
lui (cum ii plăcea unui 
bătrin constructor să nu
mească aceste fapte mai 
deosebite din munca .oa
menilor. . .devenite, însă, 
cotidiene, obișnuite și ne
cesare) aș dori să amin
tesc și pe cea aparținînd 
tînârului Grigore Ogrea- 
nu. El s-a angajat, ca îm- 

din nou 
ini-

sa
care

0 FAMILIE CU 75 DE MEMBRI 
DOMINANTA COMUNĂ - CALITATEA 
DE UTECIST

ANGAJAMENTUL - CUV1NT DE 0- 
NOARE
„LEGEA" SACRĂ A COLECTIVULUI : 
EXIGENTA Șl AUTOEXIGENȚĂ 
INEPUIZABILA COMBUSTIE A ZBO
RULUI : ASPIRAȚIA SPRE ÎNĂLȚIMI

în funcțiune, închein- 
du-se astfel etapa I a lu
crărilor. Se lucrează acum 
la realizarea obiectivelor 
prevăzute pentru etapa a 
Il-a, două grupuri a cîtc 
315 MW fiecare — cele 
mai mari din (ară. (Cele 
de la Paroșeni și Borzești 
nu depășesc 200 MW). 
Aici, ca la toate locurile 
importante de muncă pe 
care le presupune con
struirea unei termocen
trale, sint prezenți și ti
nerii șantierului nr. 1. 
Repartizați pe loturi, ti
nerii acestei organizații 
lucrează la trei importan
te puncte de muncă : sala 
mașinilor, coșul de fum 
și sala cazanelor. Activi
tatea in fiecare din aces
te locuri piesupune, pe 
lîngă pasiune, dăruire in 
muncă (atribute cultivate 
atent, cu finețe, în cadrul 
organizației U.T.C.), pri
cepere, calificare, exigentă. 
Fot șantierul a fost terenul 
în care acești tineri s-au 
calificat și perfecționai 
continuu în meserie, au 
ajuns s-o deprindă și să 
și-o exercite cu o măies
trie rară. Mulți dintre ei 
îndeplinesc în prezent 
munci de răspundere, dc 
care depinde adeseori

o situație reală, ce carac
teriza stilul de munca al 
acestei echipe. Cind a 
anunțat, însă, că lucrările 
de la cota 4 a turbogene- 
ratorului nr. 8 (sala ma
șinilor) vor fi executate 
cu două zile mai devre
me, cei prezenți în con
sfătuirea de producție, 
constructori din tot șan
tierul, l-au privit cu o 
umbră de ușoară neîncre
dere. Știau ei — și pe 
bună dreptate — că mun
ca era grea, că și așa, se 
cerea perseverență, încor
dare, efort. Dar tot pe 
bună dreptate își făcuse 
și tînărul Ion Voinescu 
socotelile, se sfătuise cu 
constructorii din ecliipă, 
cu biroul organizației 
U.T.C. — discutaseră într-o 
adunare generală, chiar — 
și împreună găsiseră po
sibilități de scurtare a 
timpului. Tot împreună 
se angajaseră. împreună 
— acest cuvînt îl veți găsi 
totdeauna pe șantier, în 
el aflîndu-și izvorul toate 
realizările muncii, toate 
victoriile cîștigate în bă
tălia cu timpul. Angaja
mentul a fost respectat.

preună (vedeți,
— totdeauna 
preună !) cu formația 
(13 muncitori, din 
8 tineri) sâ execute, la a- 
?elași turbogeneratoi 
8 eșafodajul în care urma 
să se monteze armătura 
(în vederea turnării beto
nului și realizării funda
ției) cu patru zile mai de
vreme. Și de data aceasta 
au existat cîtexa priviri 
mai puțin optimiste. Dar 
cum o minune, deja în
făptuită, o presupune, 
năseînd-o, pe următoarea
— și acest angajament a 
fost îndeplinit întocmai, 
la timp. Au urmat, apoi, 
continuind operația, 
rarii-betoniști, care 
mai adăugat alte | 
zile la capitolul cel 
important: economie 
tâmp lucrări de foarte 
bună calitate. Lucrările 
de montare a armăturii 
de la platelaj (totalitatea 
operațiilor presupuse de 
realizarea postamentului 
pe care este montat tur- 
bcgeneratorul) planificat? 
a fi executate în 21 de 
zile, au fost terminale în 
numai 13 zile; timp în 
care s-au montat 94 tone 
de fier-beton. Fapta aces
tor tineri a impresionat 
adine nu numai pe con
structori, dar și pe spe
cialiștii străini. prezenți 
pe șantier, oameni um- 
nlați.

Tinerii aceștia, din 
mîinile cărora se nasc în 
fiecare zi, „minuni“, po
doabe ale pasiunii și hăr
niciei pe nobila emblemă 
a muncii, sînt totdeauna 
cei dintâi receptivi la ori
ce acțiune nouă, inițiati
vă, menite să împingă lu
crurile spre mai bine. Ti
nerii aceștia 
maturizează 
șantierul, 
armonios r___
în același timp, 
preocuparea lor zilnică, 
toate celelalte deziderate 
pe care le preș*, 
chipul omului nou: 
vață, se bucura împreună 
de bucuriile fiecăruia, 
trăiesc împreună momen
tele mai grele din viața 
unuia sau altuia dintre ei.
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Tți mai amintești Co
țofană Gheorghe de în
tâmplarea fericită de anul 
trecut, cînd îți născuse 
soția două fetite gemene, 
și nu știai cu cine să cin
stești mai întâi eveni- 
aientul ? îti amintești 
cum, parcă, glucindu^ți 
gîndul, ți se umpluse o- 
daia cu prieteni, toți to
varăși de muncă ? Ori tu, 
Vasile Codreanu, atunci 
cind încercai să-ți faci 
un obicei din a întârzia 
la muncă, îți mai aduci 
aminte ajutorul tovără
șesc — discuțiile sincere, 
deschise din adunarea ge
nerală — umărul prieteni
lor tăi, pentru a reintra mai 
ușoi pe făgașul normal ?

Dar. mai ales, acești ti
neri învață. Este ceea ce 
organizația U.T.C., prin în
treaga ei activitate speci
fică, le-a sădit în suflet : 
dragostea pentru învățătu
ră, tendința de continuă 
autodepășire. Studiază me
seria, caută să-i stăpî- 
neascâ profund tainele, 
își lărgesc orizontul de 
cultură. Unii și-au în
ceput liceul la Borzești 
sau Luduș, luindu-și ba
calaureatul aici, la Cra
iova. Șase dintre ei au 
terminat liceul recent. 
Alții continuă să învețe; 
8 urmează cursurile sera
le,. iar 4 la fără frecventă.

Dar cite asemenea mo
mente n-au existat — și 
nu continuă să apară — 
in viata și munca acestor 
tineri, a acestui colectiv, 
de șase ani încoace ?

în prezent, organizația 
U.T.C. din șantierul nr. 1 
al Termocentralei Craio
va numără 75 de membri. 
Așadar, alți 15 tineri, pa
sionați de munca în con
strucții s-au atașat aces
tui colectiv. Ei s-au inte
grat perfect (la sudura 
cărora au contribuit din 
plin toți ceilalți 60 de u- 
tecîștâ) racordîndu-și ac
tivitatea după cea a orga
nizației, a șantierului. La 
ora cînd consemnez
ceste impresii, noi fapte 
de muncă, ale acestui co
lectiv harnic și pasionat, 
se integrează armonios 
în sfera largă a muncii 
tuturor, a muncii creatoa
re. în creuzetele căreia 
se modelează oameni și 
lucruri.
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\m»n a fn.«t toi timpul pătruns 
de ulcea <n pictura i<»orn.â ®st* 
rrl m»i înalt nen de exprimare 
a mim pictor adex arat artist

Tablourile Ini sini inspirate de 
importante e» eminente istonce 

n* ' nm opri la venei n- 
7ii care au avat rolul determi
nant în tormarwi statului nnatiu 
Și in i'iilhua poporului, și cane 
sini ermi multora din tablourile 
istorice ale lui \man Evident. 
Mihai \ iteaxul «Ir- tratat cu n 
dragoste deosebită în arenele atit 
de importante din viata diaina- 
In-ă a marelui voievod. I.upta de 
Im Călugăreni evident, este prin
tre subiectele alese de Iman in 
iloeiM’le ei iaze Cel puțin trei 
dintre aceste faze mentă «ă ne 
oprească atenția • tea reprezen
tând bătălia, i*a intitulată „Du- 
p»î bătăba de la Cahigăreni** ți 
ira in care se vede goana tur
cilor învinși și înaintarea vertigi
noasă a trupelor ce-i urmăresc.

Pnina din a ceste trei compozi
ții e<te considerată în monografia 
lui Badu Bogdan de unde ne
vom hi« datele ca fiind executată
în 186$ mu 1870. în ai eeaji
epocă eu cea de a doua. repre-
zentîud pe Mihai. intrind victo-
rios in cetatea sa de scaun.
Forma acestor două opere

PICTURA ISTORICĂ

deșteaptă impresia ci ele erau 
destinate să acopere partea de 
sus a unui perete în lucrări de 
felul acestora se vede marea 
superioritate, din punctul de 
vedere al «erioa«eî pregătiri pro
fesionale. pe care o avea Aman, 
asupra contemporanilor lui ro

mâni. Cu toAtă mulțimea per
sonalelor ce participă la acțiuni 
și acoperă suprafața pînzei, 
compoziția «le interesantă |i 
bine echilibrată și denotă fami
liarizarea penelului prin contac
tul, pe care artistul îl avusese in 
opere similare, de nude și expe
riența lui superioară chiar lui 
Grigorescu, în pînze de aseme
nea proporții.

Mai Interesantă, însă, este 
Izgonirea turcilor la Călugăreni 
(1872). Pe întinsa cîinpie se văd 
gonind de la dreapta spre stînga 
turcii, în mijlocul cărora pătrun
sese groaza și dezordinea, comu
ne unei armate învinse. în partea 
dreaptă armata românilor victo
rioasă, în formație strînsă, ordo
nată, cu steagurile filfîind. ur
mărește ceata imensă a fugarilor«

Inspirația venită din Istoria 
Vieții lui Mihai \ ilr.izul nil se 
oprește aici O a patra pînzâ il 
reprezintă luînd cunoștință de 
moartea lui Bnllion si contem- 
plind capul acestuia tăiat și pre
zentat voievodului (1865),

Constituind nu fel de simetrie 
cu pit turile consacrate lui Mihai 
Viteazul, sînt cele caic I repre
zintă, într-o scenă sau alta, pe 
Ștefan cel Mare. în primele se 
puneau in valoare isprăvile unui 
voievod muntean; in <delalte, 
cele ale unui celebru moldovean. 
I nul din tablouri repn /.iută 
episodul in care apar Ștefan și 
Aprodul Purice (1875). Ștefan în 
mijloc, constituind un splendid 
grup de cavaleri in șa ; un «lini, 
este scena cu Ștefan cel Mare, 
răsturnat de cal, în Bătălia de la 
Scheia (186(1 -1863). Xlți voie
vozi, sau mai degrabă alte scene 
importante pentru istoria noastră, 
sînt tratate în Moartea lui 
Lâpușneanu, Lăpușneanu arătînd 
soției sale capelele boierilor 
revoltați uciși (1866), sau în 
Slujitorii lui Matei Basarab, râz- 
vrătindu-se împotriva unor boieri 
(1872).

în toate se simte stițpînirea pe 
care Iman o «iștigasr ca să 
poată executa asemenea picturi, 
deosebit dr grele, și prin dimen
siunea lor. și prin mulțimea per
sonajelor, ce fatal trebuiai) să 
ia parte la acțiuni. în mo
mentul în care asemenea lu- 
crări erau executate de Aman, 
marile compoziții istorice, dacă 
nu sini mai puțin admirate docil 
porlreb le lui Aneui. printre cițre 
cu adevărat se găsesc citeva din
ți.- ceh mai inimoase pe <aie le 
posedă arta noastră, sau chiar 
anume scene de gen. în care se 
simte dorința lui Aman de a le 
acorda o importanță deosebită, 
sînt tbtușiBo Iparte importantă 
din arta noastră a secolului al 
XlX-lea. Pentru a le «apropia de 
scenele istorice, tablourile de gen 
la care mă gîndesc se petrec în 
atelierul cel mare al pictorului, 
în gradina casei sale, sau chiar 
în parcul de la Sinaia, și au un 
fel de solemnitate care nu c cea 
obișnuită în tablourile de gen.

Și între portrete găsim unele 
eu un c arat ier eroic, cai* le-»r 
apropia de a'-omenea, de tablou
rile reprezeutind scene istoric e ale 
lui \man. lata, de pildă, pe cel 
al lui Ttulor Vhdiinirescu 
(1874 1876). Eroul mișcării noas
tre de eliberare dr la 1821. și-a 
păstrat in imaginea lui Aman 
energia, voința dirz.ă pe care a 
trebuit să le aibă și care se 
oglindesc in atitudine și in trăsă
turile feței, și costumul clasei 
din care se ridicase. Evident, este 
o mare deosebire între portretele 
obișnuite, atit de numeroase în 
activitatea lui Aman, (ale sale 
proprii, ale familiei sau ale prie
tenilor), și această imagine a Ini 
Tudor Vladimirescu, care se 
cuvine să aibă un aspect, din 
care privitorul să înțeleagă im
portanta și să-și pnată da seama 
de rolul în istoria noastră al 
celui reprezentat și de aceea este 
drept să alăturăm acest tablou 
dr scenele istorice ale lui Theo- 
dor Aman.

în „fișierul teatral* al 
Aurei Buzescu, In caro fi
gurează dale privitoare ia 
pi «»miere. roluri și parte
neri. numele hu C. î Ne
tara e?'e trecut in dreptul 
spectacolului eu piesa 
„Meșterul Manele".

Nottara a ținut rolul 
hAti inului Rămân. lat Au
ra Buzescu a interpretat 
pe Mir '

— în ce an a văzut lu
mina rampei spectacolul 
cu piesa lui Lucian Btaga, 
in care dumneavoastră a.li 
|u«al alături de Constan
tin Nottara ? — o întreb 
pe artistă.

— ..Meșterul Mmole“ 
s-a reprezr-ntat la ..Națio
nal' in 192» Sini m ilți 
ani de. atunci, dar totul 
inii revine in minle. ji de 
ce sâ vă ascund .>1 in. su
flet. mereu cu ’ntensitate. 
îmi spune Aura Buzercu.

— După eite înțeleg im
presia deosebită care rruii 
stăruie și astăzi asupra 
acestui spectacol al pri
mei noastre scene se lea
gă mal ales dr faptul că 
din distribuție făcea parte 
marele profesor și artist 
care a fost Nottara

— într-adevâr ! Prezen
ță scenică unică, creația 
impunătoare din ac«st 
spectacol a artistului '.are 
a dat viată, in biruitoarea 
sa carieră, la aproape 700
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EROI SÎNT ÎNCĂ...

Septembrie 159S — | 
august 1F01 = nici
opt ani. Și totuși în 
aeest timp s-a stir- 
nit un virtej dr idei 
și un noian surprin
zător de fapte. sub 
diriguirea unei per
sonalități excepțio
nale.

Căci, in istorie, 
Mihai Viteazul sea
mănă cu o bagheta 
magici, stirnitoare 
de furtuna. O furtu
nă înnoitoare, proas
pătă. binefăcătoare, 
răsfirată pe toată 
aria pămintului ro
mânesc anume ca să 
reînvie puterea po
porului ce trăia de 
multe veacuri, in a- 
dineuri de dnrere și 
mînic.

în jurul originel 
lui Mihai au circu
lat. și mai circulă 
încă, legende și mis
tere. Oricum, fiu al 
poporului, a cunos- 
rut binr poporul din 
toate cele trei țări 
române. N-a mers 
din oraș in ora», 
din tirg in tirg. nu
mai cu negustoria de 
vite, ci a cercetat și 
locurile, dealurile și 
văile. Le-a cercetat 
și le-a gindit ostă
șește. Dar. mai cn 
seamă. a cercetat 
oamenii ți nevoile 
lor. in Tara Româ
nească. in Transil
vania. in Moldova, I 
in Bulgaria, in Gre
cia. in Serbia ori în 
Albania. Și pretu
tindeni a aflat ace
leași necazuri, frin- 
geri ?l visuri, ace
eași înrobire oto
mană și aceeași do
rință de trai slobod. 
Pretutindeni mocnea 
aceeași arz.âtoarr se
te de a înșfăca arma 
împotriva nedreptă
ții și împilării. Iu
bea omenia, cinstea, 
dreptatea, libertatea, 
gloria. Avea o fire 
strunită de marile 
pasiuni: dragostea și 
ura. T'ra palavra zâ- 
bavnică și iubea fap
ta în fatr. fatr.rniciei 
scănăra flacara fu
riei.

Prin personalitatea 
lui, a mănunchiului 
de prieteni și căpi
tani din juru-i, in 
frunte cu frații Bu- 
zești. cu Ud rea Bâ- 
leanu, furtunoasa 
luptă de eliberare a 
izbucnit în 1594. cum 
de mult nu mai iz
bucnise. Și vreme 
de șapte ani a fră- 
mintat viața și con
știința contemporani
lor și a îmbogățit 
paginile istoriilor, 
copleșindu-le cu e- 
eroismul. cu suferin
țele, cu visurile, cu

s-a lăsat pină n-a ciș- 
i tigat Goraslâul.

Nu era. nu putea 
fi un diplomat dos
pit in minciună și 
prefăcătorie perfidă, 
îl stăpînca uneori 
nerăbdarea și-l îm
pingea citeodată
pripeala pătimașă, 
necruțătoare. Dar 
asta numai pentru 
că nu suferea trufia 
celor ce-1 porecleau 
„văcar" și-l urau 
pentru că repre
zenta poporul opin- 
carilor iobagi, cînd. 
de fapt. toți de
nigratorii lui, cu 
blazon sau in ierar
hia cavalerească, nu 
erau vrednici nici 
măcar sâ-i deslcge 
cureaua sandalei. 
Dacă a greșit uneori, 
s-a întimplat numai 

. pentru că îl stăpi-

CHIPUL

MIHAI
VITEAZUL
de Dumitru Almas

victoriile, cu trage
dia și lumina măre
ției lor.

„Viteaz era cil 
poate să fie cineva“, 
apreciază N. lorga. 
Vitejia lui și a oște
nilor lui au semă
nat perlele străluci
toarelor victorii : 
Serpâtești șl Călugă
reni. Tîrgoviște și 
Giurgiu. Șelimbăr și 
Hotin. Și chiar atunci 
cind a pierdui Mirăs- 
lănl sau Bucovul. nu

nea. il lumina ce! 
mai frumos, mai 
înălțător și mai veș
nic vis. al Iul și al 
poporului : trai slo
bod intr-o țară uni
tă. puternică. res
pectată.

Istoricii sint de a- 
cord că a fost ilus
tru conducător de 
stat și genial ostaș. 
Din cei mai mari, 
zămisliți de poporul 
nostru și de istorie. 
Dar ..nu un ostaș de 
pradă. accentuează

N. Iorga, cum erau 
atiția pe vremea lui. 
cum era și rivalul și 
ucigașul lui de mai 
tirziu. Basta", ci ..un 
ostaș in cel mai de
plin și mai frumos 
înțeles al cuvintu- 
lui". De aceea, fapta 
lui au cintat-o și 
Stavrinos și Palame- 
dc. in stil de epopee 
eroică, au cîntal-o 
și cronicarii și po
poarele din Egeea 
pină în Podolia.

Furtunoasa lui mă
reție de eliberator și 
unificator de (ară. a 
spart afurisita scoi
că a nepăsării lînee- 
de și s-a revărsat, 
purificatoare, in ini
ma poporului român, 
izvodind rod de con
știință națională. A 
fost un poet al fap
tei intru folosul po
porului.

L-a sprijinit pe u- 
merii ei, țara. „L-au 
secondat Preda Ra- D 
du și Stroe Buzescu. 
L-a îmbărbătat Teo
dora care i-a fest 
prea iubitoare și gri
julie mamă, l-a sfă
tuit Stanca, soție de 
multe ori îndoliată, 
l-a inspirat Velica. 
ideala frumusețe și 
dragoste alinâtoare 
de multe dureri și 
răni. Ceva mai as
cuns. mai prevăzător, 
gata la minciuni să 
fi fost și la călcarea 
jurămintelor. stăpî- 
nirea lui s-ar fi pre
lungit". crede N. lor
ga. Dar atunci n-ar 
mai fi fost el. cel 
doborît de sulița ne
volnicului ros de in
vidie. și cel jertfit, 
sadic pe Cimpia 
Turdei. în plin ur
cuș spre o nouă apo
teoză.

Și-a trăit viața ca 
o revărsare de foc. 
S-a mistuit luminind. 
De aceea s-a întru
chipat in simbol : 
simbolul unității și 
libertății naționale. 
Are mare dreptate 
N. lorea : ..De la 
1A00. nici un român 
n-a mai nutut gîndi 
unirea fără uriașa 
lui personalitate, fă
ră paloșul sau secu
rea lui ridicată spre 
cerul dreptății, fără 
chipul lui, de curată 
și desăvirșită poezie 
tragică".

ATENEUL

CALEIDOSCOP

• ETIMOLOGII CHIMICE
în trecut se acordau elemen

telor chimice numele diferiților 
aștri. Lavoisier, Nfaccquer și 
Baurrie sînt primii care s-au stră
duit jă pună bazele unei nomen
claturi sprijinite pe adevăratele 
principii chimice.

Nomenclatura propusă de stor
ceau, Lavoisier, Bertholet fi

© CE ESTE
Mofeta este manifestațiunea 

gazoasă post vulcanică, caracteri
zată in special prin conținut in 
bioxid de carbon.

La noi în fură se găsesc Za 
Covasna mofete foarte bogate In

Fourcroy este considerată ca 
baza nomenclaturii chimice.

In chimia organică, nomencla
tura actuală derivă de la anu
mite reguli, codificate la congre
sul internațional de la Geneva 
în anul 1892 Astfel: hidrocar
burile saturate sînt desemnate 
prin sufixul an, cele etilenice prin 
cn, cele acetilenice prin in etc.

0 MOFETĂ
bioxid de carbon și urme la Tuș- 
nad fi Buziaș, ele fiind cunoscute 
pentru valoarea lor terapeuții ă 
mai ales pentru tratamentul a- 
fecțiunilor cardio-vascularc.

Reprezentativ prin funcțiune și poziție urbanistică. Ateneu! ro
mân a io.st construit intre, anii 188fi—18SR prin stăruința și entu
ziasmul unor oameni de cultură, conduși dr C. Esarcu și Al. 
Odobescu, care au mobilizat opinia publică pentru sprijinirea unui 
asemenea proiect. Așezat în parte pe fundațiile părăsite ale unui 
circ — ceea re explică forma rotundă impusă a holului și sălii — 
Palatul Ateneului a fost conceput de arhitectul francez Albert 
Galleron în forma unei compoziții clare, monumentale, in care 
funcțiunea principală — sala de concerte și conferințe — se ex
primă sincer și categoric. Intrarea principală dinspre Calea Victo
riei. de la care este retrasă și in fața căreia se află amenajat un 
elegant spațiu verde, este marcată de un impresionant portic, for
mat dintr^o colonadă ionică încununată, de un fronton triunghiular, 
asemenea templelor grecești. Pătrundem intr-un mare hol circu
lar. subliniat în centru de inelul celor 12 coloane, care aii pe lingă 
un rol de susținere și pe acela de a compune un spațiu ce ar fi 
părut altfel mare și neorganizat. Patru scări monumentale de mar
mură, desfășurate intr-un plan circular in jurul unui masiv pilon 
de zidărie și forntind !a palierul intermediar «oneroase balcoane 
către holul central, conduc la marea sală de concerte și conferințe, 
suprapusă acestuia. Soluție originală reluată în programele con
temporane. cu o capacitate de 1 000 locuri dispuse intr-un amfi
teatru cu pantă lină și înconjurată de două șiruri de loji, sala este 
acoperită cu o vastă și elegant decorată cupolă, ce subliniază fericit 
caracterul festiv al edificiului. în jurul acestei funcțiuni principale, 
la parter, subsol și etaj sint dispuse o serie de încăperi — vestiare, 
săli de repetiție, de studiu, birouri, bibliotecă — necesare desfășu
rării activităților multiple alo clădirii, astăzi sediul Filarmonicii 
bucureștene. Datorită creșterii importanței edificiului, ca centru 
cultural, funcțiunile s-au diversificat și a fost necesară lărgirea 
Ateneului. Astfel, clădirii inițiale, l-a fost adăugată ulterior, pe 
latura opusă intrării, o aripă nouă, executată după planurile arh. 
I.eonida Ncgrescu. Legata cu rotonda prlntr-un amplu vestibul din 
care se desfășoară spre etaj o scară cu largi dimensiuni în două 
aripi simetrice, noua construcție era destinată să adăpostească la 
început o galerie de pictură și sculptură, concentrind astfel într-o 
singură clădire programul unui adevărat palat al culturii. Pe lingă 
arhitecți. un grup de pictori, sculptori și decoratori au împlinit

, fuziunea artelor plastice în cadrul interior și exterior clădirii.
Volumul exterior al Ateneului se impune și astăzi ca o reușită 

dominantă arhitecturală în complexul urbanistic «al Pieții Pala
tului și al orașului, iar cupola se înscrie fericit printr-un contur 
clar in siluetele înconjurătoare. Remarcabilă este și consecventa eu 
care arhitectul a urmărit definirea spațială a sălii care domină net 
compoziția prin rotonda de factură ușor barocă, susținută de ele
mentele neoclasice ile intrării și ale celor două corpuri adiacente, 
subordonate, gradînd echilibrat întregul edificiu.

Marile schimbări ale Bucureștilor din anii noștri au adus o 
contribuție esențială pentru accentuarea caracterului reprezentativ 
al Ateneului. Lucrările care au modificat radical fața vechiului 
centru din jurul Palatului Republicii Socialiste România prin crea
rea sălii palatului și a pieții acestuia, a deschis o largă perspec
tivă ascendentă spre Ateneu, punînd mai mult în valoare vechiul 
lăcaș de cultură.

Arh. ION SIMIONESCU

ROMAN

de personaje, ca și apor
tul adus de Noltara la re
petiții. in cadrul muncii 
de pregătire a premierei, 
au reprezentat aderărafe 
lecții ele disciplină. de 
voință și de măiestrie ac
toricească.

Continuînd evocările 
sale. Aura Buzescu defi
nește marea personalitate 
a acestui neîntrecut sluji
tor al scenei, arătînd une
le din calitățile artistului:

— Deși era cel mai în 
virstn dintre interpreti. 
din distribuția spectaco
lului .Meșterul . Manole" 
făcând ‘nart?' i6trVri alții 
Iancu Petrescu. George 
Calboreanu. N'iki Atana- 
siu. A. Pop,Marțian Ni- 
co’.ae Brancomir. Hara- 
lambie Polizu, Aurel A- 
tanasescu — Nottara a 
fost primul din’re noi 
care a învățat rolul p’ 
de rost, insusindu-șt-1 la 
perfecție. El sosea întot
deauna la teatru cu mult 
t-mp înainte dc ora fixa
tă pentru repetiție. De 
asemenea, colabora intens 
cu regizorul .‘soare, direc
torul de scenă al specta
colului. Eminentul profe
sor si colet» ne încuraia 
si totodată ne si aiuta. cu 
demonstrații teoretice si 
practice.

Studierea cit mai temei
nică a personajului ce 
urma să fie întruc'nioat. a 
întregii lucrări dramatice 
care avea să fie pusă în 
scenă, constituiau Dreocu- 
Dări de bază ale artistu
lui. Si tot astfel ne îndru
ma și ne noi.

— Așadar, Nottara pu
nea. in legătură cu dez
voltarea însușirilor acto
ricești. un deosebit accent 
do învățătură.

— El afirma cu toată 
convingerea că învățătura 
este factorul cel mai în
semnat din cariera .icto- 
rului. susținînd, p<? bună 
dreptate, că nrintr-insa 
talentul se ridică la culmi 
neînchipuite.

în momentul în car» 
artista voia să închidă ..fi
șierul teatral" zăresc o 
scrisoare Anartine mare
lui scriitor T.ucian Rlnga. 
care mulțumea in rinduri 
emoționante arii ’ilor 
oentru realizarea excep
țională A spectacolului S> 
a interpretării.

...Era imediat dună pre
miera d«' la Tratrid Na
țional din aprilie 1929.

Trei din ipontazele lui Georșr 
Q mi-tautin la spectacolul j li vie- 
ito ..Arr.’rf anima! ciudat“ de la 

Teatrul Naltora
Fh .cn de NEAGV RADL LESCU

Celebrul stejar număruid 6 veacuri de viată, din parcul din 
centrul Blajului

In povestirea fantastică ..Nă
vălitorii din stele“ H. G. Wells 
descrie niște marțieni eludați, 
cărora îndelungata și intensa 
funcționare a creierului le-a 
dezvoltat un cap imens față de 
restul corpului.

Va deveni oare acest lucru po
sibil în realitate printr-o banală 
injecție ?

O serie de experiențe reali
zate de curînd încearcă să răs
pundă afirmativ la această te
merară întrebare. Dar mai întîi 
citeva precizări necesare pentru 
a înțelege esența problemei.

Legătura dintre glandele cu 
secreție internă și activitatea 
psihică au atras de multă vre
me atenția oamenilor de știință. 
Influența secrețiilor endocrine se 
repercutează asupra proceselor 
psihice prin acțiunea pe care hor
monii o exercită la nivelul țesu
tului cerebral, producînd modi
ficări biochimice, metabolice și 
fiziologice în celulele nervoase.

Teoretic, orice modificare en
docrină din organism poate a- 
vea un ecou la nivelul creie
rului. Unii hormoni cum sînt cei

e OMUL LU! WELLS ? • CREIERUL Șl HORMONII • INJECȚII PENTRU INTELIGENȚA

hipofizari, tiroidieni sau sexuali 
acționează direct asupra siste
mului nervos central. Alții își 
realizează influența indirect, 
prin modificări metabolice pe 
care le provoacă în organism și 
în special în compoziția chimi
că a sîngelui.

Poate fi dirijată acțiunea hor
monală asupra creierului pe cale 

Putem
artificială ? Multe experiențe de 
laborator au demonstrat că a- 
cest lucru este posibil chiar în 
afara organismului. Experiențe 
în care un fragment de creier 
într-un recipient de sticlă, a 
fost „tratat“ cu hormon tiroi- 
dian, au arătat că acesta stimu
lează activitatea celulelor ner
voase în limita condițiilor res
pective. Hormonul tiroidian și-a

dovedit de altfel acțiunea de sti
mulare psihică și în cadrul cli
nicii umane, dar efectul este tre
cător.

Cercetătorii au încercat de a- 
ceea să găsească un procedeu 
prin care să poată influența prin 
hormoni funcția creierului pe o 
perioadă cit mai lungă. Experi
mentatorii s-au oprit în acest

velul celulelor slimulînd crește
rea lor.

Pornind de la această premi- 
ză, un grup de biologi englezi 
Zamenhot Maslev și Schuller 
au studiat acțiunea hormonului 
somatiotrop asupra animalelor de 
laborator aflate in perioada ges
ta ției.

Primele experiențe efectuate

sula fnțâ de animalele ..martor" 
iar numărul celulelor nervoase 
(neuroni) în raport cu unitatea 
de suprafață a scoarței cerebra
le « fo.st cu 60 la sulă mai 
mare devii cel normal 1

Dată Fiind piobabilitatea u- 
nei relații proporționale intre in
teligență și numărul neuronilor 
din scoarța creierului, reiese că

PERFECȚIONA INTELIGENȚA ?
scop la hipofiză — glanda prin
cipală a sistemului endocrin, si
tuată la baza creierului. Această 
glandă este un „coordonator“ 
care prin hormonii secretați di
rijează activitatea celorlalte 
glande endocrine.

Unul din hormonii importanți 
seci etăți de hipofiză anterioara 
este hormonul sornatrotrop (STH) 
care are o acțiune directă la ni-

asupra șoarecilor, injectați m 
timpul sar cinei cu STH. au ară
tat că la puii născuți există o 
netă proliferare a celulelor ce 
rebrale, concomitent cu o mai 
bună dezvoltare corporală gene 
raid.

Injecțiile s-au făcut cu STH 
extras din hipofiză anterioară 
bovină. S-a constatat că greula- 
âca creierului a crescut cu 17 la

experiența respectivă ai putea 
contribui la faeilizarea interven
ției omului în perfecționarea in
teligenței.

Cercetările de verificare con
tinuă și este interesant de sem
nalat că există obseivații care 
arată ca fenomenul se transmite 
și la urmașii generației injectate 
in perioada fetală.

E. ROȘIANU â
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conducerea sa nemijlocită

deputat în Adunarea 
Populară.

Todor livkov a dat dovadă de 
înalte mlități de conducător dc 
partid Și de stat de tip leninist. 
Sub ’. .
s-au desfășurat lucrările Plenarei 
C.C al P.C. Bulgar dm aprilie 

rare — in lumina Cnngre- 
F.C.ț S. — a 

ti a» concluziile asupra muncii și 
sareiniloi P.C. Bulgar. După ple
nara din aprilie, ca nrim-secrclat 
al C.C al P. C Bulgar. Todor 
Jivkov a luptat cu consecvent» 
împotriva cultului personalității 
străin marrism-lenini<mubii și im- 
potnv a urmărilor sale nefaste 
pentru restabilirea în activ Halea

DE CERAMICĂ
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în EDITERA TOLITICĂ a 
apărut :

MITRA GRABCEVA
acordeon literele majuscule cores- 
iar cele mici - tonalităților minore
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în acompaniamentul pentru 
pund tonalităților majore,
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EXPOZIȚIE

DIN ISTORICUL

SPORTULUI ROMÂNESC (lit)
Viză pe răspundere ?

PRIMELE
(Urmare din pag. I)

Vineți seara, in cadrul unui

Kim Novate intr-un film după 
romanul lui S. Mangham 

„Robii“

ASOCIAȚII...

O G N E A N A
Cartea — traducere 

limba bnlgarâ — reprezintă 
amintirile unei luptătoare 
revoluționare care din fra
gedă tinerețe s-a încadrat in 
lupta desfășurată de poporul 
bulgar pentru libertate 
progres.

Autoarea ne prezintă, 
tr-un stil sobru și Impresio
nant. viața grea a muncitori
lor din vechea Bulgarie, ac
tivitatea desfășurată de 
partidul comunist și tinere
tul comunist, acțiunile dc 
lupți întreprinse în timpul 
războiului, luptele detașa
mentelor de partizani, care 
iu culminat cu insurecția 
populara din 9 septembrie

în afara concursurilor de 
..d*rr la semnu" despre care 
aminteam, societatea a or
ganizat si excursii în preaj
ma Capitalei așa cum a fost 
cea din 1S68 la pădurea Pan- 
lehmon. Plecați, tot in cor
tegiu. cu muzici si drapele, 
participanții odată ajunși, 
au făcut „exerciții de dare 
la semn, exercițiuni gimnas
tice. diferite jocuri, danturi 
si altele" Odată cu lăsarea 
serii, excursioniștii au fost 
distrați cu : „artificii, ilumi- 
mtiuni venetiene. focuri 
bengale

în anii următori înființării 
societății ..Tirul", s-au cons
tituit societăți sportive si în 
alte orașe ale tării ca Bra
șov. Craiova. Pitești. Giur
giu. Galați. Iași etc. In gene
ral Insă acestea se ocupau 
numai cu tirul, gimnastica si 
scrima. Cu totul aparte de 
restul activității sportive se 
dezvoltă călăria car mai ale' 
sub forma curselor de cai 
profesioniste.

In ultimul deceniu al se
colului trecut de o mare vogă 
5-a bucurat ciclismul (tot 
profesionist), construindu-se 
chiar două velodromurt des
tul de rudimentare insă, 
unul in apropierea Pieții 
Victoriei de azi iar celălalt 
lingă Arcul de Triumf, 
perioadn 1909—1910 se 
cunoscute și alte r« 
sportive ca tenisul, 
mul. schiul, bobul, automo
bilismul. luptele, fotbalul. In 
1913 se intioduce jocul de 
rugby care de la început s-a 
impus prinți-o bună organi
zare competitională.

Societățile sportive inmul- 
țindu-se. apare necesitatea 
unui for central de conduce
re si coordonare a activității 
lor. Astfel in 1906 se înfiin
țează ..Federaîiunea Societă
ților de Gimnastică din Ro
mânia”. care mai tirziu va 
deveni Federația Română de 
Gimnastică Apoi in 1912 
înfiin’at „Federația Societă
ților Sportive din România" 
(F.S.S.R.> care amenajează
primul stadion din Bucu-

în 
fac 

ramuri 
atlelis-

■r TELEVIZIUNE ja
DUMINICA 16

9,00 — Ora exactă , 9,02 — 
Gimnastica de dimineață ; 9.10 
— Emisiune pentru copii și tine
retul școlar; 10 45 — Emisiunea 
pentru sate; 12.15 — Concert
simfonic; 14.30 — Fotbal * în
tâlnirile dintre echipele Steaua— 
Progresul și Dinamo București— 
Rapid Transmisiune de la stadio
nul „23 August“ din Capitală ,
18,15 — Magazin 111; 19,15 — 

partidului a normelor și principi
ilor leniniste, pentru dezvoltarea 
democrației socialiste în viața de 
stat și socială, pentru accelerarea 
dezvoltării economice a Republi
cii Populare Bulgaria

Tovarășul Todor țivkov este 
un luptător neobosit pentru întă
rirea continuă a colaborării și 
prieteniei frățești dintre țările so- 
<ialisle, pentru triumful politicii 
leniniste de coexistență pașnică 
între state cu sisteme sociale di
ferite. pentru cauza păcii între 
popoare. Pentru meritele sale 
deosebite lață de partid și de 
poporul bulgar, i s-a conferit tit
lul de „Erou al muncii socialiste 
al Republicii Populare Bulgaria".

Prieten apropiat al poporului 
român, tovarășul Todoi Jivkov a

rești pe locuJ unde se află 
azi stadionul Tineretului. 
După primul război mondial 
apar noi ramuri de sport ca : 
baschetul, voleiul, tenisul de 
masă. înot, canotaj etc.

In 1922 ia ființă un organ 
de stat pentru conducerea 
activității sportive : „Oficiul 
Național de Educație Fizică" 
(O.N.E.F.) iar în cadrul lui 
„Institutul Național de Edu
cație Fizică (I.N.E.F.). Dez
voltarea diferitelor discipli
ne sportive duce la necesi
tatea apariției federațiilor si 
la schimbarea organului de 
conducere F.S.S.R. în 1930 in 
Uniunea Federațiilor Sporti
ve din România (U.F.S.R.). 
Este bine de știut că toate a- 
ceste organizații nu au reu
șit să creeze un sport de 
masă, o bază materială co
respunzătoare. din lipsă de 
sprijin și datorită orientării 
lor burgheze. Din această 
cauză numărul sportivilor 
din țara noastră a fost tot
deauna redus. Trebuie arătat 
că incepind cu anul 1922 s-au 
înființat și organizații spor
tive muncitorești, dintre care 
cea mai importantă a fost : 
..Prietenii naturii". Cu toate 
vicisitudinile trecutelor re
gimuri din țara noastră, 
P C.R. a creat organizații 
sportive ale muncitorilor în 
special în rîndurile tineretu
lui.

Adevărata dezvoltare a ac
tivității noastre sportive în
cepe abia după 1944 odată 
cu înființarea primei orga- 
nizații sportive democratice : 
Organizația Sportului Popu
lar care a funcționat pină în 
1949 cind s-a înființat ..Co
mitetul d° Cultură Fizică si 
SDort (C C.F.S.). iar în 1957 
Uniunea de Cultură Fizică 
si Sport (U.C.F.S.). Aceste 
organizații au urmărit cu 
perseverentă organizarea și 
dezvoltarea unei activități 
sportive de masă și ridicarea 
sportului de performantă.

TOD AN IO \N 
asistent, Institutul de cultura 

fizică

APRILIE 1%7

Telejurnalul de seară ; 19,30 — 
Interpretul preferat — muzică 
populară la cererea telespectato
rilor ; 20,00 — în arena circului ;
20,30 — Filmul artistic „Aida" 
— producție a studiourilor italie
ne; 22,10 — Refrene lirice cu 
Constanța Cimpeanu și Richard 
Oșanițcbi (orgă) ; 22.35 — Tele- 
sport ; 23.00 — Telejurnalul de 
noapte , 23,15 — închiderea emi
siunii.

taravizitat. în repetate lînduri 
noastră. El a condus delegațiile 
Partidului Comunist Bulgar 
Congresele \ II, VIU și IX 
Partidului Comunist Român.

la 
ale

Vizita in tara noastră a de
legației de partid și guverna
mentale a R.P. Bulgaria, con
dusă de tovarășul Todor Jiv- 
kov. reprezintă o nouă contri
buție la dezvoltarea șt întări
rea prieteniei dintre popoarele 
român și bulgar. în interesul 
cauzei socialismului și păcii.

Salutînd cu bucurie sosirea 
în patria noastră a solilor Bul
gariei socialiste, poporul român 
le adresează un cald și frățesc 
„Bun venit".

PITEȘTI (de la coresponden
tul nostru).

Ceramica românească cu bo
gatele ei tradiții a impresionat 
întotdeauna prin culoare și măie
strie. Cunoscutul artist popular 
Stelian Ogrăzeanu expune la Pi
tești peste 400 de piese reprezen- 
tind ceramica de Horezu. Colec
ția cuprinde lucrări personale, 
exponate din vechea ceramică 
hurezeană, precum și o încercare 
originală de a reprezenta icono
grafia pe ceramică. Expoziția se 
bucură de un mare succes.

semifinalele 
probei de dublu din 
cadrul turneului in
ternațional de tenis 
de la Cannes, pere
chea Ilie Năstase, 
Petre Mărmureanu 
(România) a învins 
cu scorul de 6-2,
6- 2 pe Hoehn (S.U.A.) 
— Schultheiss (Aus
tria). Gasiorek și Le
wandowski (Polonia) 
au întrecut cu 6—1,
7— 5 pe Anderson, 
Brown (Australia).

• La St. Petersburg 
(Florida). în sfertu
rile de finală ale 
probei de simplu 
masculin, tenismanul 
grec Kalogheropu-

l-a învins
6—4. 6—4 pe Ion Ti
riac (România). în 
semifinale, vor juca 
Pilici (Iugoslavia) — 
Koch (Brazilia) și 
Kalogheropulos (Gre
cia) — Fox (S.U.A.).

• Stațiile noastre 
de radio vor trans
mite astăzi în cadrul 
emisiunii „Sport și 
Muzică“ aspecte de 
la întilnirile etapei 
campionatului cat. 
A de fotbal, precum 
și amănunte de la 
alte manifestări spor
tive. Transmisia se 
va face pe progra
mul I intre orele 
15,45 și 19.

(Urmare din pag. I) 

planificare la nivelul economiei 
naționale, al ramurilor, sau al 
întreprinderilor, metodele mate
matice sînt folosite în rnod com
plex fie sub forma modelelor de 
programare matematică (progra
marea liniară, neliniară, dina
mică. stobastică. parametrică), fie 
sub forma mai largă de cercetare 
operațională (in care se include 
și teoria firelor de așteptare, teo
ria stocurilor, teoria înlocuirii și 
modernizării utilajului).

în ce sectoare pot fi aplicate, 
cu precădere, metodele matema
tice ? Un răspuns global se poate 
da foarte repede: in toate sec
toarele. Vrem în rîndurile de mai 
jos să insistăm asupra unor di
recții principale, asupra unor 
sectoare care reclamă acut pre
zența matematicii.

Metodele matematice permit 
rezolvarea optimă a unor pro
bleme tehnico-economice de 
mare importanță, ca, de exemplu : 
stabilirea unui plan optim de 
folosire a capacităților de pro
ducție. respectiv de determinare a 
capacităților de producție ale 
secțiilor și ale principalelor uti
laje producătoare, a mărimii op
time a Ioturilor de produse, a 
duratei ciclului de fabricație etc.

VIZITĂ

DdHîAïlïl JJ cimi/L amsmmmum
Vineri, delegația Comsomoluhu. 

mndush dc Scrghci Pavlov, puni 
secretai al C.C. al l’.T.C.L.. cate 
la invitația C.C. al U.T.C. se află 
în țara noastră, a continuat vizita 
in regiunea Oltenia

în cursul dimineții, delegația 
U.T.C.L. a vizitat Gospodăria a- 
irricolă de stat Segarcea, avind 
cu acest prilej discuții cu condu
cerea gospodăriei si cu reprezen
tanți ai organizației U.T.C.. după 
care la căminul cultural a avut 
Inc o întîlnire prietenească cu 
tinerii din comună. Vii hiat cu- 
vîntul Vasile Mihai. secretarul 
comitetului comunal U.T.C.. Vir
gini« Zamfiraclie. elevă. Ștefan 
Unicii, țăran cooperator si Marin 
CniocRni. profesor. Din partea 
delegației Cnmsomohilui a vorbit 
S*'igbei Pavlov. prim secretar al 
C.C al UT.C.Î... întîlnire» -a 
desfășural într-o atmosferă caldă, 
sărbătorească.

în aceiași zi delegația a vizitat 
șantierul Hidrocentralei de la 
Periile de Fier.

Tntînipinați cu multă căldură 
la liniarele regiunii Banat de to
varășul Radu Bălan. nrim secre
tar al Comitetului regional U.T.C. 
Banal, de membri ai Biroului re
gional. dc tineri cî tinere care au 
oferit oaspeților flori. membrii 
delegației au început vizita în re
giunea Banat.
SîmMiă dimineața, oaspeții s-au 

întîlnil cu tovarășul X’ncile Dain. 
președintele Comitetului Execu
tiv al Sfatului popular regional 
Banat, după care au făcut o vi
zita la cooperativa agricola de 
producție Recaș din raionul Ti
mișoara, unde li s-a făcut o 
caldă primire de către tinerii coo
peratori. Membrii delegației au 
purtat discuții cu președintele, 
precum și cu un grup de tineri 
din cooperativă.

în cursul după-amlezîi, dele
gația Comsomolului a fost oas
petele studenților de la Univer
sitatea din Timișoara. Membrii 
delegației au participat la o în
tîlnire. desfășurată într-o atmos
feră caldă, prietenească cu stu
denții și profesorii universității.

Scara, delegația U.T.C.L. a pă
răsit regiunea Banat, îndreplin- 
du-se spre Deva.

Etapa de astazi 
campionatului 
A de fotbal, progra
mează următoarele 
meciuri : București: 
Steaua — Progresul 
(ora 14,30 stadion 
23 August) ; Rapid 
— Dinamo București 
(ora 16,30 stadion 23 
August); Petroșeni : 
Jiul — Dinamo Pi
tești ; Ploiești : Pe
trolul — Steagul 
Roșu Brașov’ ; Cluj : 
Universitatea — Po
litehnica Timișoara ; 
Iași : C.S.M.S. — 
Universitatea Craio- 
va ; Tulcea : Farul 
Constanța 
Arad.

a 
cat.

U.T.

PRIMATUL MATEMATICII
O altă serie de probleme care 

pol fi rezolvate în rnod eficient 
cu ajutorul metodelor matema
tice sînt : întocmirea graficelor 
de lansare și de fabricație pe 
secții și mașini, calculul necesa
rului de utilaje, materiale și scu
le. pentru îndeplinirea programu
lui de producție : determinarea 
rețetelor raționale de fabricație, 
reducerea deșeurilor și croirea 
economică a materialelor, calcu
lul necesarului forței (le muncă, 
stabilirea unor priorități în lansa
rea unor produse.

Metodele matematice se pro
nunță încă (lestul de palid 
într-un domeniu de maximă im
portanță — investițiile — și spre 
acest obiectiv își îndreaptă în 
prezent eforturile cercetătorii, oa
menii de știință, practica eco
nomică. Repartizarea investițiilor 
pe ramuri și subraniuri. ampla
sarea rațională a noilor unități și 
secții de producție, determinarea 
mărimii optime a unităților și 
secțiilor noi, alegerea celor mai 
bune variante de proiectare și 
execuție a investițiilor sînt pro
bleme care nu mai trebuie rezol
vate în viitor fără aportul me
todelor matematice.

O aplicabilitate din ce în ce 
mai mare capătă metodele mate-
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Străjeri cărunți
Vesteau din munți 
Restriștea prin semnal de 
văpăi.

I rmașii lor 
în rod și dor 
Aprind foc dc noroc 
Spre aceleași văi,..

Din ape-adinci 
La frunți de stirici 
E lupta giea dar lot o 
răzbești.

Alti prometei 
Sfidìnd alti zei
Din șuvoi smulg 
un roi

De lumini cerești...

pierdut inutil și pentru 
obținerea ci) și te rein- 
torci la cunoștința prece
dentă solicitării aprobării. 
Obții informația cerută și 
în plus — de multe ori — 
funcționarul care tc-a re
fuzat în numele unui 
principiu exagerat aici. îți 
șoptește complice și alte 
informații, care nu te in
teresează. pentru obține
rea cărora realmente ar 
merita o aprobare specia
lă. Care este psihologia 
funcționarului? In fața 
lui acum apari ca un om 
cu aprobare. Cu un fel 
de drept de viață și de 
moarte asupra lui. Alt
fel... Dar relatarea a- 
ceasta anecdotică indică 
un resort interior dere
glat. propriu omului care 
fuge inutil, ca de propria 
sa umbră, de răspundere, 
omul obișnuit să gîndcas- 
că — inclusiv dacă e ca
zul să dea sau nu binețe 
— cu capul altuia. Nu știu 
cine mi-ar putea reproșa 
cu „ei. șl ce-i cu asta, 
omul vrea să aibe acope
rire...". Desigur că discu
ția nu poate fi redusă 
aici și nici ridicată la un 
anumit principiu de viață 
din moment ce acasă 
omul nostru e deseori 
zbir cu proprii săi copil, 
dar discuția trebuie loca
lizată in chiar atmosfera 
morală a amintitului bi
rou. Omul la care

malice în domeniul industriei 
construcțiilor. Ele se folosesc în 
special la rezolvarea problemelor 
care admit mai multe soluții ca, 
de pildă, stabilirea liniilor de 
transport de la fabricile de mate
riale de construcții la șantiere, 
amplasarea optimă a stațiilor de 
deservire a șantierelor cu prefa
bricate, amestec de beton, ba
lastiere, nisip ele.

Am enumerat mai sus numai o 
parte din sectoarele și domeniile 
economice, cu cerințe practice 
imediate, în care au pătruns sau 
sînt în curs de pătrundere me
todele matematice moderne. Ele 
sînt mult mai multe și numai o 
simplă enumerare a lor ar ocupa 
cîteva pagini bătute la mașină. 
Introducerea pe scară largă a 
acestor metode în domeniile cele 
mai diferite ale activității eco
nomice necesită însă luarea unor 
măsuri care să asigure posibilita
tea de perfecționare și aprofun
dare a lucrărilor de planificare și 
conducere economică. O proble
mă de o deosebita importanță 
este în prezent crearea unui sis
tem rațional de colectare, acu
mulare și prelucrare n informa
ției economice cu ajutorul mijloa
celor moderne de calculat.

Matematizarea cunoștințelor

Te ridicăm tot mai sus 
Stea fără apus
Crești cum ți-c scris 
Din beton cu fier și vis. 
Cit mai curind să ne dai 
Viu fulger bălai
Sa intreci toți luceferii 
Acestui plai !

Trec valuri mii
Trec herghelii
Nicicind in drum nu le-a 

stat nimic.
Le înlrinăm
Și le-am strigat
Voi cai iuți ne-ntrecuți
Trageți Carul mic 

viin acum este paralizat 
— în logica mecanismului 
său interior — de orice 
fel de inițiativă persona
lă, e un funcționar con
știincios. dar atît. E un 
fel de om cu comandă 
specială. ..Pină iniine 
avem nevoie de o situație 
cu“..., ii cere azi șeful, și 
miine șeful va avea situa
ția cerută. „Pină miine. 
tovarășe... să vă gîndiți 
cum să facem cu...“, dar 
miine șeful va obține un 
răspuns derutant : „știți, 
cu n-am aprobare pentru 
răspundere". încercați și 
vă veți convinge. Merită 

GHEORGHE RADU 
metodist

Prietenul porumbeilor din Brașov

economice în domeniul informa
ției și analizei face necesară 
luarea unor măsuri pentru pregă
tirea unor cadre de economiști și 
ingineri (cele două categorii care 
compun și cele două laturi ale 
producției modeme — tehnică și 
economică — nu pot fi despărți
te'. care să cunoască bazele 
calculelor matematice, a unor 
matematicieni care să posede cu
noștințe economice, a unor spe
cialiști în domeniul mașinilor 
electronice de calcul.

Uzinele și fabricile noastre 
dispun de cadre valoroase de 
economiști dar a căror pregătire 
matematică insuficientă (conse
cința directă a programelor de 
învâțămînt din anii anteriori care 
nu au prevăzut asemenea cunoș
tințe pentru economiști), nu le 
permite să folosească în mod 
creator cuceririle matematicii în 
munca de planificare și analiză 
economică.

Considerăm că este imperios 
necesar ca pentru economiștii din 
marile unități industriale, și trep
tat pentru toți economiștii, mi
nisterele, în colaborare cu institu
tele dc învățămînt superior, să or
ganizeze cursuri postuniversitare, 
unde aceștia să-și completeze 
pregătirea lor cu cunoștințe de

m ummmt“
ATEM HM !

TINERI C ONSTRUCTORI AI HIDROCENTRALEI DE LA 
PORȚILE DI I II R !

fcdiția a I\-n a serilor „Scintcii tineretului" sâ este dedi
cată uiua. ORGANIZATA IN C INSTEA IM VERS ARII \ 
15 DF ANI Dl. LA ÎNFIINȚ ĂRI \ U.T.C., inlilnirca ia äs'-« 
loc in ziua de luni, 24 aprilie Iflb7, orele 18, la Turnu Severin.

IMPORTANT !
• înhățați „Cintecul constructorilor de hidrocentrale", scris 

special pentru acest eveniment. In ziua intilnirii. compozito
rul Mauriciu Vescan va dirija corul formal din tinerii pre- 
zenți in sală.
• Concursul „Șantierele luminii".
• In cadrul „serii" se va desfășura un concurs gen „Cine 

știe — răspunde”, pe o tematică legata de marile construcții 
hidro-cnergetice ale României socialiste.

înscrierile pentru acest concurs se fac la comitetul U.T.C. 
al șantierului.

bibliografia
pentru concurtul 

„Șantierele luminii1
OBLIGATORIE :

2. Raportul asupra Directive
lor Congresului al IX-lea al 
P.C.R. privind planul de 10 ani 
pentru dezvoltarea energeticii, 
prezentat de tovarășul Chivu 
Stoica.

3. Ziarul „Scinteia" (numerele
de ziar din 8 septembrie
24. 25. 26 și 27 februarie 1966. 24 
iulie 1966, 10 și 20 decembrie
1966. 2 martie și 5 aprilie 1967).

4. Ziarul „Scinteia tineretu
lui" (numerele de ziar din 
martie 1966. 24 iulie 1966, 9 și 
noiembrie 1966, 3 martie și 
aprilie 1967).

5. Ziarul „Porțile de Fier" — 
(Colecția de ziar de la începutul 
șantierului și pină acum).

FACULTATIVA :
Reportajele și informațiile 

■ apărute în ziarele centrale în 
anii 1966 și 1967 despre hidro
centralele Porțile de Fier. Ar
geș. Lotru și alte obiective ener
getice construite sau 
curs de construcție.

memorării a 10 ani de la moar
tea sculptorului Constantin Brân- 
cuși, criticul de artă Petru Co- 
marnescu le-a corbii studenților 
brașoveni despre „Universalitatea 
artei lui Brâncuși“.

\ meri seara, tn coarta unui ■
grup de manifestări dedicate co- I
_____ _ IA J_ »_ ........ ’

I
I
I

matematici moderne. Aceasta ar 
duce la crearea unui activ' va
loros de cadre economice care să 
ridice la o treaptă superioară 
munca de conducere și orga
nizare a economiei. Sîntem datori 
în fața vastei acțiuni de introdu
cere a matematicii în activitatea 
de cercetare și analiză econo
mică în planificare, în organi
zarea științifică a producției și a 
muncii, să pregătim economiști 
cu cunoștințe matematice su
perioare, să acționăm ferm și 
notării în acest domeniu, pentru 
a permite acestora. — și în 
cazul de față economiei noastre 
în ansamblu — să țină pasul cu 
progresele științei și tehnicii in 
organizarea și conducerea pro
ducției moderne. Fenomenul teh- 
nico-economic pe care-1 trăim, 
și în care au loc transmutații pe 
plan tehnic rapide, de la o zi la 
alta, obligă și economistul să se 
încadreze într-un sistem de gin- 
dire și acțiune revoluționară, 
să-și spună un cuvînl competent 
și Ia timp in problemele complexe 
ale planificării și organizării eco
nomice eficiente a fiecărei uni
tăți industriale,

1. Directivele Congresului 
IX-lea al P.C.R cu privire 
dezvoltarea energeticii in 
cinai. ĂZBOI ȘI PACE — (seria a

Il-a) film pentru ecran panora
mic — cinemascop

rulează la Patrie (orele 11.15;
13.45 ; 16.15 ; 18.45 ; 21.15).

ROBII
rulează la Republica (orele 
9; 11.30; 14; 16.15; 18,45;
21,15), Capitol (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 . 16 ; 18.30 ; 21). Modern 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16;
18.30 . 21).

R1O CONCF1OS — cinemascop, 
rulează Ia București (oi He
8.45 ; 11 ; 13.30 : 16 ; 18,30 . 21), 
Luceafărul (orele 9.; 11.15;
13.30 . 16 . 18.30 ; 21). Melodia 
(orele 8.30; 11: 13.30; 16;
18.30 . 21)

BUMERANGUL — cinemascop, 
rulează la Festival (orele '9.15;
11.30 . 13.45; 16; 13.45; 21). 
Grivița (orele 9.30 : 12 ; 15.45 ; 
18 : 20.30).

CAVALERUL FĂRĂ ZALE 
rulează la Union
10.30; 15.30; 18; 20.30).

(orele

PE LI-

(orele

DACII — cinemascop, 
rulează la Lumina (orele 8.30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21). Mio
rița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18.30 ; 21), Progresul (o- 
rele 11: 15,30; 18; 20.30). Dru
mul Sării (orele 15.30; 18,20; 
20,30).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI, 
rulează la Giulești (orele
15.30 : 18 : 20.30).

PERSPECTIVA IN PICTURA, 
rulează la Bucegi (orele

— SCRISOARE DIN GERMA
NIA. DE LA ATOM LA CRIS
TAL. MĂNUȘĂ. HRĂPĂREȚUL 
HADMED. ADAM ȘI EVA.

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

ÎNAINTE DE RĂZBOI.
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 12; 14; 16; 
18: 20).

SCARA CURAJULUI,
rulează la Flamura (orele
9.30 ; 12 ; 16 ; 18.15 ; 20,30),
Excelsior (orele 9,45 ; 12 ; 14 ;
16.15 : 19.30 : 20,45).

NUME STRĂIN.
rulează la Feroviar (orele 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16. 18,30 ; 21). 
Gloria (orele 9.15 ; 11,30 ;
13.45 : 16 : 18,15 ; 20,30).

CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN, 
rulează la Buzești 
15,30; 20,30),

OMUL CARE L-A UCIS 
BERTY VALANCE,

rulează Ia Bucegi
; 13.30; 15; 18.30; 21), 
(orele 9; 11.15; 13,30; 
18,30: 20,45).

UN FILM CU O FATA FERME
CĂTOARE.

rulează la Unirea (orele 11 ; 
15 30; 18: 20.30).

MONDO CANE — ambele serii, 
rulează la Vitan (orele 11 ;
15.30 : 19)

NU SÎNT DEMN DE TINE, 
rulează la Moșilor (orele 
15.39 ; 18 : 20.30).

APELUL — cinemascop, 
rulează b Munca (orele 16 ;
18.15 -. 20.30)

ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE 

rulează la Popular (orele
10.30 : 15 : 17.45 : 20.30)

ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ, 
rulează la Flacăra (orele
15.30 18 ; 20.30)

tVEEK-END LA ZUYDCOOTE
— cinemascop,

rulează la Colcntina (orele
15.30 ; 17.45 ; 20).

THERESE df.squeyroux 
rulează la Rahov» (orele 
10.30; 15,30; 18; 20.30).

bătălie pentru sanhal 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 : 20.30).

JANDARMUL DIN ȘĂINT TRO- 
PEZ — cinemascop,

rulează la Volga (orele 8.30 .
10.45 : 13.15 ; 15.45 ; 18,15 ;
20,45).

SECRETUL CU RULUI, 
rulează la Doina im-ri« 11,30; 
13,45; 16,15; 18,30; 20,45),



ZILNIC

DISPUTA

Fentm a încerca «tă- 
vflcascâ puternicele mp- 
nifr^tfltii dc protest ale 
«tudcnților «.panicii. Consi
liul dc Miniștri al ^panici, 
întrunit vineri sub preșe
dinția generalului Franc«, 
a pprobal un decret prin 
care studenții care parti
cipă la demonstrații '«n 
mitinguri dc protest, vnr 
pierde drepturile dc a be
neficia de scutire de sen i- 
ciul militar in timpul stu-

Tu nrm» luptei îndelun
gate a studenților de la 
Facultatea de științe eco
nomice din Londra împo
triva hotâririi Colegiului 
administrativ dc a exma
tricula doi «tudcnțî, con
ducerea facultății a fnsț 
nevoită sa revină asupra 
hotâririi sale.

în urma excluderii celor 
doi studenți. sute de ti
neri de ia Facultatea de 
științe economice au refu
zat să mai frecventeze 
cursurile, organizind tot
odată demonstrații dc pro- 
tc« în incinta facultății și 
pe străzile orașului.

Regres electoral
laburist în Anglia

Regresul laburist înregistrat iu alegerile mu
nicipale din Londra sc confirmă și in alegerile 
care sc desfășoară in 58 dc comitate ale Angliei.

Ziua independenței
• • •

Sinei
La 17 aprilie, poporul sirian 

aniversează un eveniment de 
scamă al istoriei sale. Cu 21 dc 
ani in urmă, în 1946, ultimele 
forțe militare străine părăseau 
teritoriul țării. 17 aprilie a deve
nit sărbătoarea națională, cele- 
hrindu-se in fiecare an ca „Ziua 
independenței".

Mergînd pe cak_ __
economice și sociale Siria depune 
eforturi susținute pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață și 
muncă ale populației. Naționali
zarea unor importante ramuri 
economice a creat posibilități noi 
in acest sens. Pentru a căpăta 
un rol important în economia 
țării, se preconizează înzestrarea 
sectorului naționalizat cu tehnică 
modernă. înfăptuirea reformei 
agrare în urma căreia zeci de 
mii de hectare au fost expropriate 
de la feudali și împărțite țărani
lor a avui rol deosebit în
viata satelo . Au fost

.oltării

bazele primelor gospodării și 
ferme de stat. Planul de pers
pectivă elaborat dc guvernul de 
la Damasc cuprinde o serie de 
nói măsuri și proiecte pentru 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
comunicațiilor, urbanisticii și ser
viciilor publice, a rețelei de in- 
vățămînt -yi sanitare.

Pe plan extern, 
Arabă Siria promov 
tică de pace și ■ dc apărare a 
intereselor naționale, de neade- 
rare la blocurile militare și de 
colaborare cu toate statele, indi
ferent de orînduirea lor socială.

Intre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Arabă Siria 
au fost stabilite relații prietenești 
care au la bază principiile res
pectului st avantajului reciproc.

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei 
independenței“, poporul român 
transmite poporului sirian cele 
mai bune urări în lupta sa pen
tru prosperitate și pace.

Republica
:a o poli-

Zece din cele 37 de comitate 
în care se cunosc rezultatele 
trec sub controlul conservato
rilor. care câștigă 199 dc locuri, 
iar laburiștii pierd 188 de man
date. Liberalii și independenții, 
sînt, dc asemenea, in pierdere.

Referitor la alegerile muni
cipale de ioi, sc apreciază că 
acestea au fost privite ca for- 
mind unul din cele mai negre 
capitole din istoria partidului 
laburist.

Surse guvernamentale au 
declarat că primul ministru 
Wilson este hotărit să continue 
politica sa economică nepopu
lară. in ciuda insucceselor e- 
lectorale. Premierul speră ca 
pină în 1970. cind ar urma să 
aibă loc noi alegeri parlamen
tare. situația economiei brita
nice se va îmbunătăți, și odată 
cu ea. și poziția electorală a 
laburiștilor. în rindul membri
lor partidului laburist se ma
nifestă, insă, un profund pe
simism. și nu este exclusă o 
ofensivă a acestora pentru 
schimbarea politicii actuale.

Reuniunea

Un nou

„proces

al mai mu

felor" ?

MONETARA
PARIS 15 — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: Guvernul Francez 
iși menține opoziția sa cate
gorică față de crearea de noi 
nnilăți monetare internațio
nale. lie direct, fie prin inter
mediul Fondului Monetar In
ternațional Sccastă poziție a 
lost anunțată la Paris înaintea 
reuniunii miniștrilor dc finanțe 
ai „celor șase" — care sc va 
ține la München, in zilele de 
17 și 18 aprilie — și care va 
examina problema îmbunătăți
rii sistemului monetar dc cre
dit. La această reuniune, gu
vernul francez se va opune 
creării unor noi unități dc 
rezervă internațională, cit și 
oricărei reforme a creditelor 
în cadrul F.M.I.

Kubitchek din nou
în Brazilia

Frămînlotfl viața politică braziliană o oferit observatorilor nu 
puține «urprizc! fostul președinte Quadros, nevoit să demisio
neze în condiții care nici pină astăzi nu sini — pentru marea 
majoritate a brazilienilor — pe deplin clarificate ; succesorul 
său. Goularl. răsturnat de la putere de un puci militar dar cu 
largul concurs al lui Carlos Lacerda, care acționase «i 
trișa unui all fost președinte. Kubilchrk : Lacerda in 
declarată fața de guvernul lui Caslello Branco. pentru 
venire la putere acționase din plin ele., ele.

împo- 
opoziție 
n cărui

R. P. BULGARIA.
imagine parțială a noului 
complex de locuințe „Vos- 

lok" din Sofia

A. SIRIA. — Vedere din Damasc

In capitala Stelor U- 
nite a început vineri re
uniunea consilierilor mi
litari ai țărilor membre 
ale pactului S.E.A.T.O., 
reuniune premergătoare 
a sesiunii 
S.E.A.T.O.,
deschide la 18 aprilie Ia 
Washington.

Consiliului
care se va

în centrul atenției consilieri
lor stau probleme legate de 
războiul dus de Statele Unite 
în Vietnam. în cuvîntul de 
deschidere, președintele Comi
tetului șefilor de stat major ai 
S.U.A.. generalul Wheeler, a 
făcut o prezentare a situației 
militare din Asia de sud-est, 
subliniind aportul adus de 
membrii pactului S.E.A.T.O. în 
războiul din Vietnam. El a 
menționat că S.E.A.T.O. tre-

MARFA VIE“
„SCLAX IU. O CONDI
ȚIE ÎMPOTRIVA NA
TURII".

MONTESQUIEU
Anti-slavery Society, 

organizație britanică îm
potriva sclaviei — în
ființată acum aproape un 
a ear șî jumătate — a îna
intat recent un raport că
tre Organizația Națiunilor 
Unite, care semnalează 
menținerea celei mai de
gradante instituții a so
cietății omenești — scla
via. După estimațiile ra
poartelor. cel puțin 250 000 
oameni sint privați de li
bertate. considerați rei — 
«biecte — ca acum cîteva 
mii de ani. aflindu-se m 
deplina proprietate a stă- 
pinilor cu drept de viața 
și de moarte asupra lor. 
Documentația probează 
prin fapte și drtc precise 
— mărturii culese de la 
fața locului — existența 
negoțului cu ..marfă vie“, 
comerțul cu sclavi, prac-

I

ficat în numeroase țări și 
mai ales Ln 
Arabică.

Normele judiciare din 
antichitate, perpetuate a- 
tiî cit erau necesare so
cietății si in Evul Mediu, 
prevedeau ca motive pri
vative de libertate (in a- 
faia dc naștere și căsăto
rie. la Roma) războiul, 
care aducea prizonieri, os
tilitatea religioasă. con
damnarea judiciara și ur
mărirea unui profit lucra
tiv Ultimul dintre mobi- 
lurile sclaviei s-a păstrat 
pina in epoca noastră, in 
secolul revoluțiilor și ci
vilizației : profitul urmă
rit cu rapacitate de oa
meni. pe seama vinzărli 
și cumpărării semenilor 
lor.

Sclavia. înrobirea sufle
tului omenesc vindnt ca 
marfă, proprii stăpinilor 
antichității, a fost tran
sferată. împreună cu ar
senalul de inumanități. 
Orientului mijlociu. Aici.

Peninsula
fiecare oraș avea piața sa 
de sclavi și negustori spe
cializat’ care aduceau 
Iranului, de pildă, sclavi 
din Europa. Bagdadului 
eunuci din Itil, sau gărzi 
turcești din Asia Centrală. 
Africa Orientală a 
multă vreme punctul 
plecare al traficului 
sclavi negri care sc în
drepta către Egipt și 
Maghrcb pe cale continen
tală. ori către califateîc 
golfului Persic și ale 
Mării Roșii pe cale ma
rină.

Și dacă secolul XVI a 
adus dispariția sclaviei 
din Europa in formele ei 
vechi (înfloritoare insă 
in America unde au fost 
aduși milioane de robi a- 
fricani). secolul XVIII a 
produs o sie reacție anti- 
sclavagislă. impulsionată 
de necesitatea schimbării 
relațiilor 
(filozofi 
Voltaire, 
nomiști 
au atacat

fost 
de
Cil

de producție 
ca Montesquieu. 
Marivaux, eco
ca Adam Smith 
principiile scla-

un nouDar ceea cp a constituit, poa
te. mai mult decit o surpriza, 
ceea ce a apărut ca un veritabil 
paradox, a losl atitudinea adop
tată toamna trecută de Lacerda 
lată dc Vechii sâi adversari. Ku
bitchek și Goularl. pentru înlă
turarea cărora luptase din toate 
puterile. Intr-un mesaj adresat 
lui Costa c Silva, care pe a- 
lunci era doar desemnat pentru 
postul de președinte. Lacerda 
i-a propus ca să includă în vui
torul său guvern pe cei doi foști 
președinți, aflați atunci in exil, 
privați de drepturi politice pe 
timp de 10 ani. In același timp, 
cei doi au fost im itați să ade
re la „frontul opoziționist“ ini
țiat de politicianul din Guana- 
bara.

j Seria de surprize nu s-a oprit 
insă aici. în timp ce toată lu- 

| mea considera că avansurile la- 
I c.erdiste vor rămîne fără răs-
, puns, Juscelino Kubitchek și-a 

dat consimțămintiil. Cu toate a- 
cestea, planul realizării noului 

I front opoziționist părea greu de 
înfăptuit în condițiile în care 

I Kubitchek nu se putea întoarce 
I in țară, din cauză că guvernul 
I Branco, spre sfîrșitul mandatului 

său, nu numai că nu-și domolise 
zelul împotriva forțelor politice 

I tradiționale, dar trăgea la șapi- 
j rograf, cu xnteza, noi și noi legi 
i draconice.
1 In-cele din urmă. însă, ștafe

ta a fost predată. Și, oricîte de
clarații de fidelitate fată de li
nia predecesorului său ar fi fă- 

| cut noul președinte, nu se pu- 
1 tea ca in viața politică braziliană 
j să nu se facă simțit — deocam-

dată in mică măsură 
suflu. Costa e Siha. n-a anulat, 
așa cum s a cerut, și se cere și 
in prezent cu tărie de către for
țele politice tradiționale, puzde
ria de acte instituționale și de
crete care încorsetează viata po
litică braziliană. Ministrul de 
justiție a admis, insa, posibili
tatea revizuirii întregului ansam
blu legislativ creat de Castello 
Branco.

In aceste condiții Juscelino 
Kubitchek a putut pun«* proble
ma reîntoarcerii sale în țară, iar 
guvernul și-a dat consimțămîn- 
tul. Desigur, fostul președinte a 
trebuit să declare că se reîn
toarce doar pentru a locui că 
simplu cetățean. în propria sa 
tară. Se știe că la sfirșitul lui 
martie, declarindu-se de acord 
cu constituirea linei „a treia for
țe politice" de către Carlos La
cerda. președintele Silva s-a a- 
rătat intransigent în ceea ce pri
vește prezența în această . forță" 
a lui Kubitchek. („Frontul" pre
conizat de Lacerda este denu
mit „a treia forță" deoarece, 
pînă in prezent, in Brazilia sint 
recunoscute ca legale 
două forțe politice : 
guvernamental Alianța 
ioare națională — ARENA — 
și partidul de . opoziție Mișcarea 
democratică braziliană — 
M D.B.).

Restricțiile împotriva lui Ku
bitchek — privare de drepturi 
politice, exil etc — au fost impu
se datorită popularității de care 
se bucura acesta în rîndurile 
populației. Avind depline drep
turi în cadrul unui front opozi- 
ționist, Kubitchek ar fi putut 
crea o forță politică de temut. 
Aceleași considerente a avut în 
vedere și Costa e Silva cind 8-a 
pronunțat împotriva reintegrării 
fostului președinte în viața po
litică. La Rio de Janeiro se con
sideră însă că lucrurile s-ar pu
tea schimba dacă chemarea pre
zidențială la „conciliere națio
nală" ar fi urmată de dovezi 
concrete și dacă forțele politice 
ar răspunde acestei chemări. 
Laceraa s-a arătat deja dispus 
să acorde sprijin actualului re
gim. In acest caz „frontul larg", 
„cea de-a treia forță" ar putea 
să-i fie favorabilă lui Costa 
e Silva. Și, mergînd mai depar
te, prezența lui Kubitchek în a- 
cest front ar putea să fie cu atît 
mai binevenită. Iată de ce în 
unele cercuri politice se afirmă 
că privarea de drepturi a fostu
lui președinte ar putea fi anu
lată.

Dacă evenimentele evoluează 
în această direcție, se presupu
ne că și alți politicieni exilați 
s-ar putea întoarce în țară în 
perioada următoare.

PHENIAN 15 (Agerpres). 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R. P. D. Coreene a dat 
publicității o declarație de 
protest împotriva acțiunilor 
militare de provocare comise 
de partea americanii împotri
va Republicii. Populare Demo
crate Coreene. în declarație 
se arată că ia 13 aprilie fdr- 
tele americane au deschis foc 
cu arme automate de dife
rite calibre împotriva posturi
lor politiei administrative ci
vile, situate in zona demilita- 
rizată

Poporul coreean, se spune 
în declarația M.A.E., cere cu 
liotărîre ca Statele Unite să 
ia măsuri corespunzătoare 
pentru curmarea imediată a 
acțiunilor dușmănoase împo- 
riva R. P. D. Coreene și să 
retragă necondiționat toate 
trupele americane din Coreea 
de sud.

în cadrul ședinței ordinare 
a Comisiei militare de armis
tițiu din Coreea, reprezentan
tul principal al R. P. D. Co
reene. gcneralul-maior Pale 
G iun Gur a protestat împotri
va provocărilor care au avut 
loc la 13 aprilie in zona de
militarizată.

VIETN AMUL DE SUD. — 
Subunitate a patrioților in 
timpul unui atac prin sur

prindere

S.LA.Ï.O.

ION D. GOIA

predai 
cursu- 

științe

Un tînăr profesor 
Școala superioara din 
horo (S.L'.A.) a fost 
fiind acuzat că a 
teoria lui Darwin la 
rile sale de
turale. Această măsură 
temenit a doua zi după 
Camera reprezentanților a sta
tului Tennessce a adoptat cu 
majoritate de voturi hotărîrea 
de a anula legea care inter
zice predarea teoriei darwint- 
ste în școlile statului. Hotărî- 
rea Camerei reprezentanților 
se află acum în - dezbaterea 
Senatului.

Legea amintită a fost a- 
doptată în 1925 și a fost a- 
plicată ctirînd după aceea în 
renumitul „proces al maimu
țelor“.

numai 
partidul 
renova-

buie să joace un rol mai activ 
în planurile militare america
ne în Asia de sud-est.

La lucrările reuniunii 
participă reprezentanții Fran
ței și Pakistanului, care s-au 
pronunțat. împotriva politicii 
duse de Statele Unite în Viet-

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT > PE SCURT
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• COLONELUL Etienne Eya
dema. șeful statului major al 
armatei togoleze, a hotărit vi
neri seara dizolvarea „Comite
tului de reconciliere națională ‘ 
și constituirea unui guvern for- 
ma( din 12 membri. Eyadema 
conduce acest, guvern in cali
tate de președinte al republicii 
și ministru al apărării naționa
le. Intr-un mesaj radiodifuzat. 
Eyadema a arătat că a luat a- 
ceastă hotărire „la cererea

populației șî pentru a asigura 
liniștea in interiorul țării“. In 
această tară africană, armata a 
preluat puterea la 
a.c.

13 ianuarie

păcii care 
la 16 aprilie 
fost interzis

• MARATONUL, 
trebuia., să aibă loc 

, în Grecia și care a
1 de guvern, va avea ‘loc in luna 

iunie, după alegerile parlamen
tare. Această hotărîte a fost

luată de Comitetul de organi
zare al marșului pentru pace. 
Pentru a preveni eventualele 
încercări de organizare a mar
șului. autoritățile grecești au 
anunțat că în zilele de 15 si 16 
aprilie sînt interzise adunările, 
mitingurile sau demonstrațiile 
in aer liber, precum și circu
lația pe căile rutiere care duc 
la Maraton.

Aden. La reuniunea F.L.O.S.Y., 
vor participa liderii organiza
ției. Abdullah al Asnag si Ab- 
del Quawee Mackawee. Acesta 
din urmă, care se află în pre
zent la Cairo, a declarat că este 
posibil ca la reuniune să se ho
tărască formarea unui 
F.L.O.S.Y. în exil.

York din călătoria pe care o 
întreprinde in mai multe țări 
din Asia.

guvern

vagismnlui), veacul al 
XlX-lea, analizat științific 
de Marx și Engels, a con
semnat legiferarea aboli
rii sclaviei (18.33 . in An-, 
glia. 1848 in Franța. 1869 
S.U.A.). secolul XX a 
deschis calea condam'»arii 
internaționale a sclaviei 
prin ari. 4 al Declarației 
asupra drepturilor omului 
din 1948.

Cu toate acestea. in 
plin secol atomic, sclavia 
a continuat să dăinuie în 
unele enclave chiar sub 
proteguire legală. Abia in 
1962. sub presiunea eveni
mentelor petrecute in Ye
men. regele Feisal al A- 
rabiei Saudite — tară con- 
siderată centrul traficului 
uman — a desființat le
gal sclavia : decretul abo
liționist prevedea despă
gubirea stăpinilor de oa
meni cu o sumă ce echi
vala cu 2000 dolari pen
tru fiecare sclav eliberat. 
De atunci, guvernul ur
mător de la Riad a anun
țat că pînă in momentul 
dc față s-au plătit circa 
5 000 000 dolari compen
sații — ceea ce înseamnă 
că au fost puși în liber
tăți cam trei mii dc oa
meni. Or. rapoartele îna
intate către Organizația

Națiunilor Unite mențio
nează cifra ' dc 100 000 
sclavi existenți in Arabia 
Saudită. la data emiterii 
-„decretului . eliberator“ 
(1962).

Experții trag îndreptă
țită concluzie a diminuă
rii posibilităților de pre
cizare a cifrei exacte in 
urma interzicerii legale și. 
totodată, a menținerii in 
fapt a sclaviei in această 
tară, de altminteri princi
pala gazdă a bursei de 
„marfă vie“. La Mecca 
sau Dakkal-El-Abid se in- 
lilncsc regulat neguțătorii 
de oameni cil clicnții lor 
care cumpără bărbați 
voinici, temei, tineri și 
copii sănătoși, ca pe cea 
mai obișnuită și neînsu
flețită marfă. In Maskat 
și Oman, menționează ra
poartele prezentate rece n-t 
la O.N.U., tirgurile de 
sclavi sini neclintite, ca 
acum o sută de ani, afa
ră de prețuri, crescute 
sensibil din pricina clan
destinității (dc fapt nu 
totdeauna și pretutindeni 
prea riguroasă), dar mai 
ales de teama denunțării 
la organismele internațio
nale : o femeie sau un 
bărbat cu o forță de mun
că remarcabilă — circa

2 000 dolari, un copil — 
500 dolari. Sclavia și co
merțul cu sclavi, anacro
nisme inadmisibile ale e- 
poeji noastre, devine și 
mai impresionanta cind 
se aplică copiilor. Un zia
rist englez relata cutre
murat imaginea unor co
pii pe care i-a imlilnit in- 
Ir-un sat între Oman și 
Arabia Saudită cu lanțuri 
la picioare, vinduți in 
piața ca sclavi, sortiți sa 
ramină pină la sfirșitul 
zilelor proprietate pri
vată a stăpinilor. Pricină 
pentru care, datele și do
vezile. rapoartelor înain
tate Comisiei O.N.U. pen
tru drepturile omului au 
fost transferate și comi
tetului pentru discrimina
rea și protejarea minori
lor. Secretarul general al 
Națiunilor Unite. U. 
Thant. a încredințat stu
diul 
unui 
egiptean, 
ză in momentul de față, 
împreună cu comisia dc 
specialitate. modalitățile 
necesare unei intervenții 
eficace pentru abolirea 
definitivă a acestui înjo
sitor aspect al contempo
raneității.
VIORICA TĂNASESCU

acestei probleme 
cunoscut sociolog 

cari! examinea-
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• UN PURTĂTOR de cuvint 
al Frontului de Eliberare a su
dului ocupat al Yemenului 
(F.L.O.S.Y.) a anunțat că con
ducerea F.L.O.S.Y. se va în
truni la Taez (Yemen), luni, in 
scopul de a hotărî asupra atitu
dinii pe care urmează să o ia 
Frontul față de misiunea lordu
lui Shackleton care a sosit în

• MINISTRUL d® 
canadian, Paul Martin, 
luni la Londra unde va conduce 
delegația canadiană la Confe
rința ministerială britano-cana- 
diană în problemele comerțului, 
care se va deschide in capitala 
Marii Britanii la 19 aprilie. 
Paul Martin urmează probabil 
sa se întîlnească cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant, cind 
acesta se va întoarce la New

s

??

externe 
va pleca

• FOSTUL secretar general 
al N.A.T.O.. Paul Henrv Spaak. 
a declarat unui 
agenției Reuter 
să fie numit în 
ședințe al unui 
N.A.T.O., ce va 
problema relațiilor dintre 
15 parteneri atlantici. SDaak a 
precizat că va pleca la începu
tul săptămînii viitoare la Paris, 
pentru a discuta cu membrii 
Consiliului permanent al 
N.A.T.O. problemele legate de 
misiunile ce revin grupului 
amintit.

corespondent al 
că a acceptat 

funcția de pre- 
grup special al 
fi însărcinat cu 

cei

DEMOCRAȚII“
..Președintele și primul ministru au analizat si

tuația pe plan internațional și au constatat o iden
titate de vederi in aprecierea că lumea tinde spre 
progres și libertate.

..Președintele și primul ministru au convenit 
că cele două țări ale lor au un mare rol în pro
movarea libertății și că trebuie să acționeze îm
preună pentru apărarea ideii de democrație și 
progres.

...Președintele și primul ministru au căzut de a- 
cord că trebuie întărit principiul dreptului și e- 
chitații in lumea întreagă așa cum acum aceste 
principii călăuzesc întreaga viață a țărilor lor.

...Președintele și primul ministru declară că vor 
continua eforturile nobile sprijinind pacea, civi
lizația, democrația și progresul“.

Cine sînt acești bravi „apărători ai dreptului și 
echității în lumea întreagă“ ? Cine sînt acești ma
tadori, acești campioni ai „progresului civilizației

" democrației" ? E vorba de cunoscuții, am

spune chiar faimoșii „democrați“ și „progresiști“, 
primul ministru tailandez Thanom Kittikachorn și 
pieședintele-dictator sud-coreean Pak Cijan Hi. 
Cu greu pot fi găsite personalități cu mai mare 
autoritate in materie de „democrație" și „apăra
rea libertății" decit reprezentanții juntei militare 
de la Scul sau cei ai regimului de la Rangkok care 
a suspendat constituția de peste un deceniu și 
a transformat clădirea parlamentului în restau- 
rant-bar.

Parcurgînd în transmisia agenției FRANCE 
PRESSE textul comunicatului comun tailandezo- 
sud-coreean publicat după vizita lui Kitticachorn 
la Seul, am avut senzația că ne aflăm in fața li
nei mostre dc umor galic. Textul era însă foarte 
exact, precum ne-am convins și din relatarea al
tor agenții. Astfel, incit, nu rămîne decit să con
chidem că cele două personalități au un rar ta
lent pentru ridicol și o infimă, aproape inexistentă 
doză de simț al umorului.

E. R.
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