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BELGRAD 3. — Trimisul spe
cial Constantin Mitea transmi
te : Miercuri dimineață a sosit 
în R.S.F. Iugoslavia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, și Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru el Co
mitetului Executiv, al Prezidiu-

DEZBATERI PE MARGINEA MĂSURILOR PRIVIND

MUNCA EDUCATIVĂ IN RÎNDUL TINERETULUI
SUGESTII REZULTATE DINTR-O 
ANCHETĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂ-
ȚIREA MUNCII ORGANIZAȚII
LOR U. T. C. DIN INDUSTRIE

Receptivitate

„In centrul activității de formare a tineretului — se spune 
în hotărîrea cu privire la îmbunătățirea muncii educative 
în rîndul tineretului — va trebui să se afle educarea prin 
muncă și pentru muncă". Acest obiectiv cardinal al activi
tății organizației noastre izvorăște din experiența muncii 
de pînă acum, și cere — pe baza unor exigențe sporite — 
amplificarea ei, concretizarea în forme și acțiuni mai variate 
care, în final, să dea rezultatele scontate. Ce să cuprindă 
acestea pentru ca în mobilizarea tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, creșterea aportului lor în producție, 
organizația U.T.C. să se afirme ca educator priceput, recep
tiv la fenomenele noi ale vieții economice ?

Peste 200 de tineri din Uzinele „23 August" din Capitală 
au formulat idei, propuneri, sugestii care pot constitui un 
punct de plecare în dezvoltarea experienței de pînă acum, în 
ancorarea activității organizației U.T.C. pe un teren cit mai 
fertil al muncii cu tineretul din industrie.

— Uneori, spuneau tinerii, 
conducerea secției subaprecia- 
ză capacitatea de care dispune 
organizația U.T.C. Cu toate că 
aceasta cunoaște cerințele ti
neretului, preocupările sale, nu 
este consultată cînd se iau 
unele hotărîri în probleme 
majore. Tot din această pri
cină s-a ajuns la inițierea unor 
acțiuni paralele, care bineîn
țeles n-au avut efectul scontat. 
După părerea noastră colabo
rarea permanentă este elemen
tul esențial.

în ce forme se poate mate
rializa ? Consemnăm părerea 
tovarășului ALEXANDRU 
ROȘU, inginer șef cu pregăti
rea fabricației :

— Colaborarea presupune 
să se asigure organizației U.T.C. 
baza materială pentru desfă
șurarea acțiunilor sale. Pentru 
aceasta este necesar ca mă
surile luate de conducerea 
unității să fie particularizate 
pentru specificul muncii tine-

retulul, îndeosebi acolo unde 
el reprezintă o pondere mai 
mare în totalul personalului.

Preluînd ideea, ing. BRAGA 
ION ZONEL a subliniat ne
cesitatea ca organizația U.T.C. 
să fie informată în orice mo
ment, cu direcțiile principale 
în care să acționeze. „Această 
cunoaștere se poate asigura 
prin participarea secretarului, 
locțiitorului sau a unui mem
bru din comitetul U.T.C. la 
ședințele comitetului de direc
ție, atunci cînd se dezbat pro
bleme de natură să orienteze 
și acțiunile organizației U.T.C. 
Astfel se creează cadrul unei 
activități concrete, in care fie
care tînăr își poate valorifica 
mai deplin posibilitățile, devine 
mai răspunzător pentru sarci
nile pe care Ie are de îndepli
nit".

LIDIA POPESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)
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să funcționeze

Un cenaclu al elevilor 
prezintă cîteva garanții 
foarte însemnate. Școala 
constituie un mediu aparte, 
care face ca, indiferent de 
structură și înzestrare, 
membrii ei să suporte o 
modelare unificatoare t 
cantitatea de cunoștințe, 
stilul de gîndire, ritmul ac
tivității intelectuale, cu 
toate incontestabilele va
riații individuale, sînt, în 
mare, comune. Criteriul de 
grupare, vîrsta coincid 
de obicei in școală cu dez
voltarea intelectuală reală. 
De aceea cenaclul școlar 
rezolvă mai simplu pro
blema omogenității (inte
lectuale șl culturale). Apoi 
școală este șt un mediu 
concret de lucru, care 
obligă la concentrare ți

• lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., pentru a face o 
scurtă vizită de prietenie la in
vitația tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iu
goslavia.

La gara din Osiek, oaspeții 
români au fost așteptați și sa
lutați de tovarășii Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iu
goslavia, președintele Uniunii

Comuniștilor din Iugoslavia, 
Edvard Kardeli, membru al 
Consiliului Federației și al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., Mika 
Șpiliak, președintele Vecei E- 
xecutive Federale și membru 
al Prezidiului C.C. al U.CJ., 
Mialko Todorovici, secretar al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I., Vladimir Bakarici, pre
ședinte al C.C. al U.C. din 
Croația, membru al Consiliu
lui Federației, Kocea Popovici, 
membru al Consiliului Federa
ției și al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Iakov Blajevici, preșe
dintele Scupștinei Croației și 
membru al Consiliului Federa
ției, și Vladimir Popovici, 
membru al Consiliului Federa
lei și al Prezidiului C.C. al 
U.C.I.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
șl Iosip Broz Tito își string cu 
căldură mîinile și se îmbrăți
șează. Cei doi conducători de 
partid și de stat trec în revistă 
compania de onoare aliniată 
pe peronul gării.

Cu trenul special au sosit la

Osiek și Mlrko Tepavaț, pre
ședintele Comitetului regional 
al Uniunii Comuniștilor din 
Serbia pentru Voivodina, Liubo 
S. Babici, consilier al secreta
rului de stat pentru afacerile 
externe, Iakșa Petrici, ambasa
dorul iugoslav în România, La
zar Lilici, șeful Protocolului în 
Secretariatul de Stat pentru 
Afacerile Externe, precum și 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
României în Iugoslavia, care 
au întâmpinat la frontieră pe 
conducătorii de partid și 
stat români.

Oaspeții români au fost 
lutați cordial de numeroși 
tățeni din Osiek aflați pe pe
ronul gării și pe străzile ora
șului.

Coloana de mașini s-a în
dreptat apoi spre cabana Tig- 
veș a fermei de vînătoare 
„Cerbul". în după-amiaza a- 
celeiași zile, conducătorii de 
partid și de stat români, răs- 
punzînd invitației gazdelor, au 
participat la o partidă de vînă
toare.

de
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Hotărîrea C.C. al P.C.R. 
cu privire la îmbunătățirea 
muncii educative în rîndul 
tineretului prevede, între 
alte măsuri, înființarea u- 
nui centru de cercetări pen
tru problemele tineretului.

Nimic mai normal ca în 
secolul prin excelență al 
științei, cum este al nostru, 
și într-o țară a progresului 
multilateral, cum este Re
publica Socialistă România, 
problemele complexe ale 
tineretului, vital ca număr, 
ca forță de producție și cre
ație pentru dezvoltarea ac
tuală și viitorul țării, să fie 
studiate și să li se caute 
rezolvări științifice. Ceea ce 
constituie o noutate de ca
pitală importanță este în
ființarea unui centru care 

♦să cerceteze coordonat și 
convergent problemele tine
retului din țara noastră.

Acad.
MIHAI BENIUC

Nici aceasta nu ar trebui 
să surprindă, deoarece e în 
spiritul timpului nostru, ca
racterizează acțiunile parti
dului comunist desfășurate 
pe plan național în opera 
de construire și desăvîrșire 
a socialismului. In zilele 
noastre, cînd interferența și 
necesitatea colaborării din
tre științe se impune pentru 
rezolvarea problemelor ridi-, 
cate de viață, aproape că nu 
mai rămîne domeniu de cer
cetare care să nu solicite 
munca unor colective mari, 
divizate pe specialități, care 
să îmbrățișeze din toate 
părțile sale, în ansamblu, 
obiectivul urmărit. Dar 
problema tineretului, pri-

vită în complexitatea ei, 
nici nu admite altfel de a- 
bordare. Cu atît mai mult 
inițiativa unui centru de 
cercetări trebuie salutată 
cu tot entuziasmul. Se a- 
mintește în hotărîre de so
ciologi, psihologi și peda
gogi, ca specialiști care să 
studieze această delicată și 
vitală problemă atît pentru 
tineret ca atare, cit pentru 
viitorul țării în condițiile ei 
de dezvoltare socialistă. De
sigur, nici nu se poate con
cepe centrul fără aceste ca
tegorii.de cercetători.

Mi-aș permite să atrag a- 
tenția asupra unui aspect al 
problemei, important pentru 
viitoarele cercetări. Există o 
ramură a psihologiei, care 
se numește defectologie. 
Păcat că nu există, însă o

VOR B I R I

ROMÂNO
Miercuri, 3 ianuarie, au în

ceput convorbirile între tova
rășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, și Iosip Broz 
Tito, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, 
președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia.

Din partea română, la con
vorbiri participă tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C.

cazangiu Nicolas Condria, de la 
L Foto : O. PLEC AN

Prima zi de muncă din noul an a început, ca de
Uzinele „Grivița Roșie

CENACLURI L
solidaritate. Nu este puțin 
pentru un cenaclu ca legă
turile dintre membrii săi să 
fie continue, strînse. Cu 
toate că în cenaclu se ma
nifestă elevii, există to
tuși autoritatea profeso
rului, care deși nu di
rijează formal activita
tea, o influențează e- 
fectiv, o determină în 
fond. O problemă esențială 
pentru un cenaclu — pres
tigiul conducătorului — are 
șanse de a se rezolva mai 
simplu în școală, unde 
profesorul se impune mai 
ușor, prin decalajul de 
vîrstă, cunoștințe, prin în
săși poziția sa în „legisla
ția" școlară. O ultimă ga
ranție este vîrsta membri
lor cenaclului, vîrsta unei 
structuri In formare, ne

definitivate, deci perfecti
bile, educabile. Și — nu în 
ultimul rînd — vîrsta că
utării de sine, a visării.

Și cenaclu și cerc ? 
Ori cenaclu 

ori cerc î

Modul de organizare a 
cenaclului diferă la ora 
actuală de la liceu la liceu î 
în funcție de numărul pro
fesorilor disponibili pen
tru această activitate, de 
structura și concepția lor, 
de grupul de elevi intere
sați de literatură — de în
clinațiile și cerințele lor. 
în unele școli cenaclul și 
cercul de literatură se con
fundă, sînt două funcții ale 
aceleiași grupări.

Birceru Roxana : „Ședin
țele — lunare — ale cercu
lui nostru au două părți. 
Una e constituită din pre
zentarea și dezbaterea unei 
teme de istorie literară sau 
teorie (curente, momente, 
personalități, noțiuni lite
rare), cealaltă din cenaclul 
propriu-zis. Majoritatea 
membrilor cercului sînt in
teresați în primul rînd de 
studiul literaturii, de cul
tura literară. Deocamdată, 
gustul pentru creație e mai 
puțin dezvoltat. Preocupa
rea principală este fixarea 
temelor cercului, redacta
rea lucrărilor și completări
lor la lucrări, pregătirea 
particulară, de către fie
care elev, a temei de dis
cutat. în general s-au urmă
rit lucrările fundamentale 
ale Istoriei literaturii și s-a

IUGOSLAVE
P.C.R., Andrei Păcuraru, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Va- 
sile Șandru, adjunct al minis
trului afacerilor externe, șl 
Aurel Mălnășan, ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia la Belgrad.

Din partea iugoslavă partici
pă Edvard Kardeli, membru 
al Consiliului Federației și al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., Mi
ka Șpiliak, președintele Vecei 
Executive Federale șj*membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Mialko Todorovici, secretar al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al U.C.I., Vladimir Bakarici, 
președinte al C.C. al U.C. din 
Croația, membru al Consiliu
lui Federației, Kocea Popovici,

membru al Consiliului Fede
rației și al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Iakov Blajevici, preșe
dintele Skupștinei Croației și 
membru 
rației, 
membru 
rației și
U.C.I., Mirko Tepavaț, preșe
dintele Comitetului regional al 
U.C. din Serbia pentru Voi- 
yodina, Liubo S. Babici, con
silier al secretarului de stat 
pentru afacerile externe, Iakșa 
Petrici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia în România.

în cadrul convorbirilor a 
avut loc un schimb de păreri 
asupra problemelor internațio
nale actuale și asupra unor 
probleme de interes comun.

al Consiliului Fede- 
Vladimir Popovici, 
al Consiliului Fede- 
al Prezidiului C.C. al

CITIȚI
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ECONOMICA
• ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICA A PRODUC

ȚIEI ȘI A MUNCII ARE UN ROL HOTARÎTOR 
1N ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE PLAN PE 
1968, se afirmă în articolul semnat de ing. Petre 
Turcu, director în Comitetul de Stat pentru Pro
blemele de Organizare și Salarizare.

• EXISTA CONDIȚII CA ÎN ACEST AN, ÎN 
ORGANIZAREA PRACTICII ÎN PRODUCȚIE A 
ELEVILOR ȘCOLILOR PROFESIONALE SA SE 
FACĂ SALTUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE NECESAR 
— sînt de părere specialiști din ministere și di
rectori de școli care au răspuns la întrebările adre
sate în cadrul anchetei noastre.
• MINUSURILE ÎN ORGANIZAREA MUNCII ȘI 

ELABORAREA DOCUMENTAȚIILOR PENTRU 
LUCRĂRILE DE INVESTIȚII SĂ NU SE MAI 
REPETE ÎN ACEST AN. (Această concluzie a 
fost desprinsă pe baza cercetării unei scrisori tri
misă redacției)

E ELEVILOR?
neglijat actualitatea lite
rară. Poate și din această 
cauză „creatorii" sînt pu
țini. Totuși se simte că ni
velul cultural, cunoștințele, 
gîndirea, limbajul literar 
evoluează. Se simte aceasta 
în discuții, care sînt din ce 
în ce mai subtile, mai 
exacte, mai puțin puerile".

E foarte adevărat că nu 
poate fi concepută creația 
originală în afara culturii 
literare, că școala trebuie 
să se preocupe de comple
tarea, de aprofundarea 
acestei culturi la cei inte
resați. Dar aceasta nu jus
tifică neglijarea creației 
(deși uneori structura 
grupului de elevi invită la 
aceasta). Un mod de a con
juga cele două direcții su
gerează cenaclul Liceului 
nr. 7 din Timișoara (orga

nizat și condus de prof. 
Dorina Mărgineanțu).

Băcanu Smaranda: „Pe
riodic, în ședințele cenaclu
lui nostru (săptămînale), se 
introduc teme de istorie și 
teorie literară. Se prezintă 
lucrări, se discută la obiect, 
precis, se comunică foarte 
multe lucruri noi, intere
sante, utile. Am vrea chiar 
să lărgim orizontul acestor 
preocupări — să le numim 
„științifice" — introducînd 
de pildă, teme de istoria 
artelor. în afară de aceasta, 
în fiecare ședință de cena
clu. există un „moment 
poetic", în cadrul căruia se 
prezintă printr-o informare 
succintă și prin lectură un 
poet, român sau străin, sau 
o anume direcție poetică 
(de pildă poezia germană 
modernă sau poezia fran

ceză — „de la Villon la 
Prevert"). Punem însă ac
centul pe poezia română 
contemporană. Dar ele
mentul esențial al ședinței 
de cenaclu rămîne prezen
tarea și discutarea lucrări
lor originale. E foarte sti
mulativă pentru elevi exis
tența și viața acestui cena
clu, care îmboldește la 
creație, și încă la o creație 
susținută, ritmică".

Depinde deci strict ce
naclul de compoziția dată 
a seriei de elevi ?

Prof. Grațiela Ștefan: 
„Dependența aceasta este 
relativă. Am putut verifica 
faptul că cenaclul însuși 
poate precede și determina

ILINA GRIGOROVICI

(Continuare în pag. a Il-a)

Ieri la Casa de cultură a ra
ionului „Grivița roșie" a avut 
loc în cadrul zilelor vacanței 

un carnaval al elevilor.
în pag. a 2-a : însemnări 

de vacanță.

Foto; C. CONSTANTIN
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PULSUL 
SEDIILOR 
DE VACANTĂ

Un film al vacanței elevi
lor din regiunea Galați este 
practic imposibil de realizat. 
Fantezia a pus in mișcare ini
țiativele și sediile de vacanță 
— școlile, căminele culturale, 
cluburile fi casele de cultură 
sînt asaltate de oaspeți: oas
peți la carnavaluri, sugestiv 
intitulate „carnavalul vacan
ței", la seri distractive, con
cursuri. De aici, din a- 
ceste sedii de vacanță, 
se pleacă in excursii, vi
zite la muzee, expoziții, în
treprinderi și șantiere. La Li
ceul de muzică și artă plas
tică din Galați organizația 
U.T.C. a invitat elevii să pre
gătească o seară culturală cu
prinzând un montaj literar-

| muzical intitulat „România
. veșnic tînără" — un omagiu

dedicat aniversării Republicii.
Liceul nr. 1 din Te

cuci a organizat poate cel mai 
izbutit carnaval. Parada cos- 

i tumelor, folclorul românesc
; exprimat prin dansuri popu

lare, fragmente din „O noap
te furtunoasă" și „O scrisoare 
pierdută", Albă ca zăpada, 
epigrame și alte surprize — 
sînt numai cîteva din punctele 
de atracție ale carnavalurilor, 
în sfirșit, în școlile din ora- 

v

(Urmare din pag. I-a) 

creația elevilor. La înfiin
țarea sa cenaclul nostru de 
pildă însuma puțini .au
tori". Era greu să strîngem 
în intervalul dintre ședințe 
materialul necesar întru
nirii cenaclului. De aceea 
eram obligați să organizăm 
foarte frecvent întîlniri cu 
scriitori și critici, să adu
cem cumva din afară sub
stanță ședințelor noastre 
La ora actuală însă selec
tarea și repartizarea în 
perspectivă a materialului 
este absolut necesară, pen
tru că el e mereu mai mult 
Putem fi deci și exigenți 
Pe de altă parte, deși cena
clul este destinat elevilor 
din ultimele clase ni se 
adresează acum și elevi 
mai mici pe care îi avem 
în vedere, îi invităm, îi 
orientăm. Să fie numai o 
întâmplătoare bogăție de ap
titudini ? Cred mai curînd 
că existența însăși a ce
naclului. cu ședințele, cu 
riijloacele lui de difuzare, 
dacă nu creează aptitudini, 
oricum le determină să se 
manifeste și să se cultive 
Poate de aceea trebuie 
organizat oricum cena
clul, trebuie încercat. E și o 
problemă de răbdare."

Actualitatea 
literară in preocu
pările cenaclului

Așadar cenaclul poate și 
precede și determina in- 
trucîtva activitatea de 
creație a elevilor. Impor
tant în această direcție 
credem că e familiarizarea 
cu literatura actuală Este 
unanim constatat că nu se 
poate debuta acum altfel 
decît o cer obișnuințele 
momentului. Există un lim
baj actual, o lume de idei, 
de probleme. Informația 
literară la zi este absolut 
necesară pentru debutanți 
De aceea credem că cena
clul trebuie să suplinească 
„neactualitatea" programei 
școlare (de fapt numai par
țial explicabilă)

Lumovici Jean. „Ar fi ne
cesar să adăugăm temelor 
de cenaclu, care în general 
completează programa șco
lii, teme legate de litera
tura actuală. S-ar putea 
realiza în fiecare ședință 
de cenaclu un medalion al 
unui scriitor tânăr"

Băcanu Smaranda : „Im
portantă e și familiaritatea 
cu presa literară. De pildă 
într-o formă mai mult sau 
mai puțin spontană. se 
poate semnala ce e mai 
important în ultimele re
viste, se pot citi poezii, co
menta articole"

Dumitriu Liviu : „Totuși 
lectura particulară rămîne 
cea mai potrivită formă de 
informare și de fapt sin
gura serioasă, efectivă în 
cîteva minute cîte se pot 
rezerva într-o ședință 
„medalionului" nu se co
munică de fapt mai nimic 
sau numai lucruri de 
suprafață. Dacă nu se poate 
conta pe lectura privată a 
fiecăruia. înseamnă că ce
naclul nu are soliditate.

Totuși se poate face 
ceva în direcția familiari
zării cu literatura actuală : 
întîlniri cu scriitori și cri
tici. Acestea nu sînt de 
fapt propriu-zis instructive. 
Sînt mai curînd plăcute și 
stimulatoare. Apropierea, 
discuțiile sau chiar sporo
văială sînt un mod al ar
tiștilor de a se arăta totuși 
comuni, simpli".'

Este întâlnirea cu scrii
torii o modalitate eficientă 
de informare ? Sau numai 
o destindere interesantă ?

Prof. Grațiela Ștefan: 
„Am organizat multe ase

șui Focșani se află în plină 
desfășurare o inițiativă a co
mitetului orășenesc U.T.C. 
Este vorba despre concursul 
„Eroi și personaje celebre din 
romane și filme". Un concurs 
asemănător se pregătește și în 
orașul Odobești. Și filmul con
tinuă.

V. MOINEAGU

SPORT LA
SCARA 700

Liniștea nu s-a așternut ca 
de obicei în încăperile nume
roase, nici prin cluburi, nici 
prin cămine. Aproape 700 de 
elevi de la școlile profesio
nale, școlile tehnice și liceele 
de specialitate din întreaga 
țară le-au luat locul obișnuiți- 
lor locatari întîlnindu-se aici 
în minunatul peisaj al co
drului de brad, în poiana 
peste care se privesc față în 
față munții Bucegi și Pos
tăvarul.

Mircea Irimescu a venit din 
Timișoara, Radu lonescu toc
mai din Sighetul Marmației, 
Teodora Betea din Oradea, 
Ion Bulzan din Cluj, alții din 
Dobrogea, din Moldova sau 
Oltenia. Pe timpul vacanței 
el sînt oaspeții grupului șco
lar, al Uzinelor „Steagul Roșu" 
din Brașov devenit pentru a- 
ceastă perioadă cartierul ge
neral al taberei de iarnă or
ganizată de Comitetul Cen

menea întîlniri cu perso
nalități dintre cele mai în
semnate Desigur. într-un 
fel au fost interesante. Dar 
nu atît cît așteptam E 
foarte greu, e cu totul în
tâmplător cînd reușești să 
realizezi un adevărat dia
log. Elevii sînt totuși timo
rați, întrebările cad stân
gaci, invitații nu intuiesc 
ceea ce se așteaptă de la 
ei, nu simt nivelul real al 
auditorilor, nu găsesc de 
multe ori tonul adecvat 
în plus asemenea ședințe 
sînt mult mai „organizate" 
decît cele obișnuite, se des
fășoară totuși protocolar, 
ori nimeni nu ajunge să se 
simtă bine în această si
tuație. Mult mai vii, mult 
mai exact legate de preo
cupările esențiale ale cena- 
cliștilor, mai „la obiect" 
sînt ședințele „închise", 
nefestive, firești, familiare"

Cenaclul-a telier
Așadar formula întâlniri

lor cu personalități literare 

CENACLURILE
ELEV I L0R

trebuie utilizată cu măsură, 
finind seama de datele 
concrete și desigur de do
rințe. Și de faptul cert că 
autorii nu sînt operă expli
cată, că există o indepen
dență relativă a operei, că 
legătura cu autorul e une
ori greu de refăcut și une 
ori lipsită de sens. Intuiția 
esteticului, lucru esențial 
în cenaclul începătorilor, 
se poate desigur dispensa 
de cunoașterea persoanei 
scriitorilor.

Interesant e faptul con
statat din lectura unui anu
mit volum de creații ale 
unor elevi că mai ales în 
poezie această generație 
simte foarte repede direc
ția adevărului — a adevă
rului propriu, particular 
Naivitatea, nematuritatea 
țin mai mult de substanța 
gîndirii decît de capacita
tea expresiei. Există o eu
forie chiar a expresiei, o 
voluptate a mînuirii limba
jului poetic, o precizie în 
,'ăsirea modernității, cai», 
te fac să bănuiești o largă 
experiență a literaturii 
noastre, aderentă perfect 
necesităților interioare, cu 
o zonă deja amplă de 
„descoperiri" Dacă apro
pierea tânărului de expre
sia poetică autentică se 
realizează ușor, senin, fără 
crize, fără drumuri false, 
atunci primordială e între
ținerea unui climat stimu
lativ și lărgirea orizontului 
cultural. Și aceasta nu se 
realizează prin ședințe fes
tive cu invitați respectabili 
ci printr-un „atelier" lite
rar, în care să se cerceteze, 
să se încerce, să se anali
zeze.

Că este vorba de o struc
tură aparte a acestor tineri 
autori o sugerează și deca
lajul între siguranța reali
zărilor și puținătatea com
petenței critice. Limbajul e 
imprecis, termenii sînt 
pretențioși dar inadecvat 
utilizați, comunicarea e 
tulbure, mai mult decît 
aproximativă. Este acesta 
un dat ? Sau trădează un 
defect de instrucție ? 

tral al U.T.C., în colaborare 
cu Ministerul învățământului 
pentru membrii oomisiilor 
sportive. Odată cu elevii au 
sosit în tabără numeroși pro
fesori de educație fizică, alții 
de muzică și literatură, care 
organizează, împreună cu ele
vii, programul distractiv-edu- 
cativ al vacanței, ce s-a 
anunțat încă din prima zi 
atît de bogat și interesant. 
Tovarășul Gabriel Popescu, 
activist al C.C. al U.T.C., di
rectorul taberei, ne-a schițat 
succint, într-un scurt inter
viu, coordonatele programu
lui.

„Pentru că oaspeții noștri 
sînt în majoritate responsa
bili ai comisiilor sportive din 
școli, întregul program are un 
caracter recreativ sportiv — 
evident, practic și metodic. 
Urmărim să-i inițiem pe res
ponsabilii comisiilor sportive, 
într-un cadru de vacanță, în 
diferite ramuri de sport pen
tru că, la rîndul lor, să știe 
să pregătească, să poată or
ganiza și conduce ei înșiși 
asemenea acțiuni. în acest 
sens, programul îi antrenează 
pe toți elevii prezenți aici, 
fără excepție, la spartachiada 
taberei, organizată pe diverse 
discipline sportive : volei,
handbal, lupte.

în tabără nu se plictisește 
nimeni. Programul, bogat, 
oferă ceasuri de destindere 
activă".

LAL ROMULUS

Care să fie locul 
criticii ?

Prof. Grațiela Ștefan : „E 
vizibil decalajul dintre 
creație și capacitate critică 
la membrii cenaclului. S-ar 
putea să fie o problemă de 
structură. E greu de știut 
dacă scriitorul și criticul 
trebuie să coexiste și să se 
echivaleze în aceeași per
soană. Există la acești copii 
o intuiție spontană sur
prinzătoare, care se mani
festă în creație. Critic's 
presupune însă un volum 
de cunoștințe, o cultură, o 
experiență în mînuirea 
unor anume concepte. E 
deci și o chestiune de 
timp"

Prof. Tudor Opriș : „Am 
observat la elevii cu care 
lucrez că glndirea și lim
bajul critic sînt în urma 
creației E cumva explicabil 
într-un cenaclu. Totuși nu 
lipsesc cu totul aptitudinile 
critice, nici chiar un în
ceput de cultură critică.

An participat la discuții: 
prof. GRAȚIELA ȘTEFAN
— Liceul „I. L. Caragiale" 
București ; prot. TUDOR 
OPRIȘ — Liceul ,Mihail 
Eminescu" București. Elevii: 
BĂCANU SMARANDA — 
Liceul nr. 7 Timișoara ; DU
MITRIU LIVIU — Liceul 
„Mihail Eminescu" Bucu
rești : BÎRCERU ROXANA
— Liceul nr. 8 „Eftlmie 
Murgu" Timișoara ; BENEA 
FLORICICA și LUMOVICI 
JEAN — Liceul nr. 1 Timi
șoara.

Uneori acestea se manifestă 
chiar la cei foarte înzes
trați pentru creație Caut 
întotdeauna să stimulez 
critica, să dezvolt în toți 
apetitul critic. îi provoc pe 
cei pe care-i știu dotați. îi 
oblig cumva să se exprime. 
Prin ei încerc să intervin 
în „masă". Ceea ce intere
sează de fapt acum nu este 
justețea avizului ci deprin
derea unui anume fel- 
aparte — de a gîndi"

Dumitriu Liviu: „Cred că 
nivelul scăzut al criticii se 
datorește și unor cauze ce 
țin de stilul instrucției 
Există un decalaj, între 
„cunoștințe" și „cultură", 
general în liceele noastre 
Am constatat acest lucru 
chiar și în cenaclul Capi
talei care presupune o se
lecție foarte serioasă a ele
vilor. Și acolo din cînd în 
cînd absența culturii pro- 
priu-zise iese la suprafață 
pe neașteptate, surprinză
tor. Există cunoștințe dar 
nu și un mod propriu de a 
le asimila, o gîndire aptă 
să le integreze în structuri 
proprii solide".

Așadar, cenaclul are și 
putința de a modela, de a 
subtiliza gîndirea, de a 
„cultiva" efectiv. Mai ales 
că mulți, probabil majori
tatea autorilor de acum, 
vor rămîne cu timpul nu
mai la această cultură lite
rară. Chiar și acum sînt 
puțini cei care intențio
nează să se dedice cu totul 
literaturii. Unii chiar recu-

Aspect din expoziția interregion ală de artă plastică din orașul 
Iași.

nosc că literatura e pentru 
ei acum mai mult o ches
tiune de psihologie — o 
simplă nevoie de a se ex
prima. Totuși, majoritatea 
vizează literatura autentică 
deși independentă de ideea 
profesiunii. Credem insă că 
în timp rezultatele cele mai 
frecvente vor fi de ordinul 
culturii și pasiunii.

Mai multe niveluri 
ale selecției

De aceea interesante sînt 
inițiativele de „centrali
zare" a vieții de cenaclu : 
organizarea de forme res- 
trînse, presupunînd o selec
ție foarte serioasă. De 
pildă realizarea cenaclului 
elevilor din Capitală. Dife
rența dintre calitatea aces
tuia și cea a oricărui alt 
cenaclu de liceu este ime
diat sesizabilă

Credem că ar fi o for
mulă de încercat și în alte 
orașe (bineînțeles acolo 
unde există o mișcare de 
cenacluri în licee care să 

ceară această etajate, s-o 
poată alimenta).

Lumovici Jean: „Pentru 
noi ar fi foarte importantă 
constituirea unui cenaclu al 
elevilor timișoreni, pentru 
că în majoritatea liceelor 
cenaclul și cercul se cam 
confundă, ceea ce face să 
se neglijeze uneori crea
ția originală. Organizarea, 
funcționarea cenaclului în 
liceu e determinată într-o 
măsură însemnată de do
rințele tovarășului profesor 
care se ocupă de el. Un ce
naclu al orașului ar putea 
fi organizat de U.T.C. și ar 
trebui să pornească de la 
dorințele elevilor, ar activa 
independent de programa 
școlii pentru limba română, 
orientîndu-se numai după 
necesitățile creației origi
nale. mai ales că se pare că 
există, chiar în acest mo
ment, o sugestie de profil 
particular care reunește 
creațiile unor anume cen
tre. (Cenacliștii înșiși vor
besc acum de o poezie a 
Bwewreștiului, de una — 
diferită — a Sucevei de 
pildă)".

Ni se par interesante ini
țiativele menite să preci
zeze și să dezvolte notele 
particulare care se mani
festă pe harta gîndirii lite
rare (și e cu atît mai eloc
ventă apariția acestor note 
în creația unor începători) 
ca și cele ce vizează întîl
nirea acestor grupuri.

O asemenea modalitate 
de cunoaștere reciprocă a 
constituit-o tabăra experi
mentală de creație de la 
Bușteni, în care delegații 
cenaclurilor din principale
le orașe cu asemenea acti
vitate au putut realiza co
munitatea ca și diversita
tea preocupărilor lor.

Băcanu Smaranda : „Pen
tru foarte mulți dintre noi 
tabăra de la Bușteni a în
semnat foarte mult. Am cu
noscut preocupările colegi
lor noștri din alte orașe, 
am cunoscut un adevărat 
climat de creație, am sta
bilit legături pe care le în
treținem și acum; ne in
formăm reciproc asupra ac

tivității cenacliștilor, ne 
trimitem cele mai recente 
lucrări, ne comunicăm pă
rerile. E și interesant acest 
schimb susținut de păreri, 
e și stimulator pentru ac
tivitatea noastră. De aceea 
sperăm să avem și alte o- 
cazii de a ne întâlni, de a 
ne consolida prietenia".

La ora actuală nu există 
o modalitate oficială de a 
se informa reciproc. Deși 
toate cenaclurile din școii 
își consemnă activitatea în 
reviste, acestea sînt prea 
puțin încăpătoare pentru a 
o ilustra exact și nu pot 
circula, din cauza număru
lui lor minim".

Benea Floricica : „Am iz
butit să realizăm o revistă 
a cercului de literatură în 
exclusivitate — ceea ce nu 
e puțin lucru. Dar deocam
dată nu am reușit să scoa
tem mai mult de trei exem
plare dactilografiate. In a- 
ceste condiții e normal ca 
revista să circule puțin, să 
fie puțin cunoscută, modul 
cel mai sigur de populari
zare rămînînd totuși gazeta 
de perete a cenaclului. Dar 
avem niște planuri noi. 
Vom încerca să facem abo
namente la revistă. Speram 
ca numărul lor să ne per
mită să o șapirografiem. 
Dacă reușim acest lucru 
popularitatea cenaclului va 
cîștiga foarte mult".

Dumitriu Liviu : „La noi 
în liceu la ora actuală re
vista cenaclului n-are nici 
un fel de ecou în masa ele
vilor. Revista e bucuria di
recțiunii, pentru că e o 
expresie concretă a unei 
activități. Dar cred că o 
revistă adevărată ar trebui 
să circule, să fie parcursă 
și comentată de elevi, nu să 
fie expusă pentru vizita
torii camerei cenaclului 
nostru".

Lumovici Jean : „De mult 
noi intenționam să scoatem 
o revistă a elevilor cena- 
cliști din oraș. O revistă 
redactată de noi. Pînă a- 
cum însă n-am izbutit să 
obținem aprobarea ei. Poa
te și în această direcție 
U.T.C. ar trebui să aibă 
mai multă perseverență și 
autoritate".

Prof. Tudor Opriș: „în- 
tr-adevăr am dori să avem 
la dispoziție mai multe mij
loace de popularizare a ac
tivității noastre. Elevii ce- 
nacliști au apărut pentru 
prima oară în „lumea ti
parului" prin mica plachetă 
realizată de tabăra de la 
Bușteni. Am vrea să nu ră- 
mînem la acest debut. Ce
naclul Bucureștiului inten
ționează să scoată o revistă 
proprie. Am obținut, dato
rită înțelegerii binevoitoare 
a redactorilor, o prezență 
mai susținută în emisiunile 
pentru tineret ale Radiodi
fuziunii. Unii dintre cena- 
cliști au apărut, dar cu to
tul sporadic, în presa lite
rară. „Cred că dacă timpul 
va confirma satisfacția 
noastră de acum, va trebui 
să se facă ceva mai mult 
pentru popularizarea crea
ției elevilor (prin presa 
pentru tineret în primul 
rînd), prin radio, prin edi
tarea în măsura posibilită
ților de plachete — sinteză".

Desigur că manifestarea 
„publică" a cenaclurilor de 
elevi ar fi binevenită. Mo
dalitățile sînt multiple : e- 
misiuni de radio, pagini pe
riodice în presa pentru ti
neret, apariții mai frecven
te în presa literară, ca și 
prin simpozioane, serate li
terare sau momente lite
rare în cadrul diferitelor 
manifestări festive liceale 
sau neliceale.

în acest sens, legătura 
cenaclurilor cu mai multe 
Instituții de cultură, cu cît 
mai multe nuclee de viață 
culturală poate oferi frec
vente prilejuri de popu
larizare.

Dinu Cernescu DE LA MINISTERUL
DOUA PIESE

Furios pentru nu știu ce 
accesoriu tehnio care amenin
ța să întârzie repetiția viitoru
lui său spectacol pe scena 
Teatrului „C. I. Nottara", Di
nu Cemescu și-a mai găsit 
totuși, acum cîteva zile răga
zul și amabilitatea necesare 
pentru a răspunde succint în
trebărilor noastre :

— Ce credeți despre viito
rul spectacol pe care-l regi
zați ?

— Că punînd în scenă cele 
două piese ale lui Michel de 
Ghuelderod, „Escurial—Co
lumb", realizăm nu numai un 
act de cultură, acela de a pre
zenta publicului un valoros 
dramaturg contemporan, dar 
și o experiență constructivă de 
valorificare a registrului acto- 
riceso traversînd prin aceste 
personaje o serie de partituri 
remarcabile.

— Remarcabile prin ce a- 
nume ?

— Prin diversitatea situații
lor limită în care stnt aduse 
aceste personaje. Mai mult, 
fiecare rol deține în sine o se
rie de ipostaze sensibil dife
rite, ceea ce obligă actorul la 
o virtuozitate remarcabilă ; o 
virtuozitate care există în 
temperamentul fiecărui artist 
dar la care se apelează de 
prea puține ori. De pildă, în 

în 
în 
Și

„Cristofor Columb" există 
total aproape 20 de roluri 
care apar doar doi actori. v. 
schimbărilor de ipostaze și 
atitudini scenice le sînt rezer
vate doar un interval de cî
teva secunde, ceea ce, obligă 
oricum la o performanță.

— A existat în mod practic 
un motiv care să fi determi
nat optarea dv. pentru aceste 
piese ?

— A fost, cred, ideea lor 
comună, aceea a personalității 
și a eroului. Există de altfel 
și dorința mea nemărturisită 
de a face din acest spectacol, 
spectacolul virtuozităților ac
toricești și cele două piese îmi 
oferă pretextul necesar.

— Vom datora deci aceste 
virtuozități lui...

— ...Ștefan Iordache, Mihai 
Pruteanu și Ștefan Radoff în 
cadrul secenografic al lui Mi
hai Mădescu de la Teatrul de 
Stat din Piatra Neamț.

E. C.

VEȘTI PENTRU TURIȘTI
• La Poiana Brașov, în a- 

propierea noului hotel turis
tic, s-a dat în exploatare un 
tele-schi modern, de mare vi
teză. El are posibilitatea să 
transporte în fiecare oră, pes
te 300 de schiori. Pornirea, o- 
prirea și alte comenzi se e- 
fectuează automat. Agregate

Acest peisaj dungat este rezultatul cultivării terenului în 
fîșii. în viitor, fîșiile cultivate cor fi despărțite prin șanțuri 

speciale, care vor reține apa ploilor

ÎNCĂPĂȚÎNARE
Un tânăr din Roissy (Fran

ța) vrînd neapărat să fie re
format, a înghițit o furculiță, 
dar, spre necazul său, nu s-a 
simțit prea rău, așa că s-a 
hotărît asupra unei bucăți 
dintr-o farfurie de fier, care 
însă culmea, nu l-au incomo
dat prea tare. Atunci a în
ceput să mănînce pahare, 
dublînd mereu „doza" pînă 
a ajuns în sfîrșit la o inter
venție chirurgicală. Tribuna
lul forțelor armate l-a con
damnat la 4 luni închisoare 
pentru mutilare voluntară 
dar l-a trimis totuși în fața 
comisiei de reformă. Deci 
recalcitrantul cu apetit de 
«truț a izbutit pînă la urmă 
să se sustragă de la obliga
țiile militare, deși cu prețul 
sănătății sale sau, cine știe, 

poate cu un stomac de fachir.

ISVĂțĂMlHTULUI
Concursul de admitere în învățămîntul superior pe anul univer

sitar 1968/1969 se va desfășura după cum urmează :
ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE ZI ȘI SERAL :
— etapa 1, între 5 și 15 iulie 1968
— etapa 2, între 5 și 15 septembrie 1968, numai la facultățile și 

secțiile care nu și-au completat locurile planificate in urma con
cursului din iulie ;

ÎNVĂȚĂMÎNTUL FĂRĂ FRECVENȚA i
— între 5 și 15 septembrie 1968
Condițiile de admitere și probele cerute pentru fiecare facultate 

și secție se vor anunța la timp prin presă, prin afișare la institutele 
de învățămînt superior și prin broșura „Admiterea în învățămîntul 
superior 1968".

O 
PENTRU

FOTOGRAFIE 
ALBUMUL DV.

MARIN SORESCU

Marin Sorescu a debutat cu placheta „Singur prin
tre poeți" (1963) după care se părea că ne vom îmbo
găți cu un nou parodist. Volumele următoare, „Poe
me" (1965) și „Moartea ceasului" (1965) reunite în co
lecția „Albatros" într-un Singur volum (1967) au ară
tat însă un poet meditativ, grav, neobișnuit. Biografia 
nu conține nimic neobișnuit. Originar din Oltenia, po
etul a urmat la iași facultatea de filologie, după care 
a lucrat in redacția Vieții studențești și Luceafărului. 
Marin Sorescu e un scriitor de mare mobilitate : de 
la texte satirice și parodii a trecut la poezie densă, 
bogată în idei, a publicat cronici literare excelente (în 
revista Luceafărul a scris eseuri despre texte literare 
preferate). Marin Sorescu e autorul cîtorva piese de 
teatru, una anunțată de mult în repertoriul bueu- 
reștean : „Iona", piesă scrisă pe pretextul biblic dar 
dezbătând idei contemporane. Multiplele disponibili
tăți și inteligența lui artistică sînt garanții pentru noi 
surprize, așteptate de la Marin Sorescu.

le și dispozitivele noului tele- 
schi au fost livrate de uzine
le de autocamioane, de trac
toare și de alte unități indus
triale din regiunea Brașov.

• O veste bună pentru a- 
matorii de drumeție. Com

LAPTE CONGELAT
Tehnicienii ne dau asigu

rări că laptele proaspăt con
gelat și conservat la tempe
ratură joasă își păstrează 
gustul și calitățile timp de 
mai bine de trei ani și ju
mătate.

PARTENONUL VA FI
SALVAT?

Ca atâtea alte monumente, 
Partenonul din Atena suferă 
de „boala pietrei" : marmura 
din care este construit este 
alocată de acizii atmosferici. 
Unii chimiști au propus ca 
pietrele să fie acoperite cu un 
strat de parafină sau de lac. 

plexul turistic „Caraiman", si
tuat în centrul stațiunii Buș
teni, s-a îmbogățit cu o nouă 
construcție, care poate găz
dui 80 de persoane. Ea cu
prinde camere cu 2—3 și 6 
paturi, fiecare încăpere dis- 
punînd de confortul hoteluri
lor modeme.

„Anul 
soarelui 

agitat"
În perioada 1964—1965 as

trofizicienii au efectuat nu
meroase observații în cadrul 
programului denumit „anul 
soarelui calm". Calm foarte 
relativ, fiindcă chiar în acea 
epocă soarele a fost bîntuit 
de erupții și furtuni magne
tice. Anul 1968 se anunță 
însă, foarte la propriu, ca 
anul „soarelui agitat". Activi
tatea solară se înscrie în trei 
ritmuri periodice : un ciclu de 
11 ani, cunoscut de multă 
vreme și în punctul maxim al 
căruia se situează anul 
„calm" cu o activitate solară 
relativ redusă ; un ciclu de 80 
de ani și un altul de 400 de 
ani, a căror existență a fost 
recent stabilită. Un calcul 
simplu a arătat că în 1968 
punctele active ale celor trei 
cicluri vor coincide. După a- 
precierile astrofizicienilor un 
asemenea moment nu s-a 
mai ivit de cîteva mii de ani. 
Se așteaptă, deci, o eferves
cență solară excepțională și 
fenomene de o amploare de
osebită.

Australienii au publicat pri
mele fotografii obținute în 
Noua Galie de sud cu un 
dispozitiv care transformă în 
lumină vizibilă razele radio, 
provenite de la soare. 
Fotografii de genul celor ob
ținute de australieni vor adu
ce, probabil, în 1968 revelații 
asupra soarelui, comparabile 
cu cele aduse de primele fo
tografii „de aproape" ale Lu- 
nei.



AZI PA GIN A ECONOMICA
ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUCȚIEI Șl MUNCII

COMPLEXUL

A.

L A
AVICOL BOCȘA II

înțelegere a fost; 
dar răspundere?

Rezultatele obținute în cadrul 
primei etape a acțiunii de orga
nizare științifică a producției și 
a muncii au arătat cît de mari 
sînt rezervele materiale și umane 
de care dispun unitățile noastre 
industriale, pentru a ridica acti
vitatea economică a fiecărei în
treprinderi la un grad maxim de 
eficiență. S-a dovedit încă o dată 
că nivelul eficienței economice a 
activității unor fabrici și uzine 
care au aceleași condiții de în
zestrare tehnică este mult dife
rențiat numai datorită modului 
diferit în care se rezolvă proble
mele de organizare a producției 
și a muncii.

Acțiunea a reușit să convingă 
atît cadrele de conducere din 
întreprinderi cît și pe cei care 
au elaborat studiile, că aborda
rea științifică a problemelor de 
organizare a producției și a mun
cii este în măsură să pună în 
valoare rezerve însemnate, să de
vină o cale sigură de creștere 
substanțială a eficienței econo
mice a întreprinderii.

în cadrul primei etape a ac
țiunii de organizare științifică a 
producției și a muncii — spunem

primă etapă avînd în vedere ca
racterul continuu, permanent, al 
căutărilor în acest complex do
meniu — care a mobilizat o masă 
mare de cadre cu experiență în 
problemele de organizare a pro
ducției și a muncii — s-a des
prins posibilitatea realizării unui 
important volum de producție 
peste cifrele prevăzute în planul 
cincinal, precum și importante re
zerve de creștere a productivită
ții muncii. La cele cîteva mii de 
locuri de muncă din diferite ra
muri de activitate studiate în a- 
ceastă perioadă, prin organizarea 
lor rațională s-a reușit să se obți
nă o creștere medie a productivi
tății cu 15—20 la sută față de 
realizările anterioare.

Organizarea rațională a locuri
lor de muncă nu este singura 
metodă de creștere a productivi
tății. La aceasta se pot adăuga 
influențele pozitive rezultate din 
elaborarea de studii pe teme de 
mare eficiență : mișcarea rațio
nală a materiilor prime și mate
rialelor, folosirea metodelor mo
deme de programare și optimi
zare a producției, organizarea 
activității de aprovizionare, folo-

Ing. PETRE TURCU 
director în Comitetul de Stat 

pentru Probleme de Organizare 
și Salarizare

sirea rațională a capacităților de 
producție, organizarea rațională 
a activităților auxiliare. Concomi
tent au fost abordate studii pe 
problemele organizării conducerii 
producției : elaborarea structurii 
organizatorice optime, utilizarea 
unui sistem informațional rațio
nal etc. care vor conduce necon
diționat la creșterea productivită
ții muncii și a eficienței econo
mice. De altfel, numai în în
treprinderile industriale în care 
s-a desfășurat acțiunea sînt cîteva 
sute de mii de locuri de muncă 
ce vor trebui studiate și organi
zate rațional, ceea ce solicită din 
partea întreprinderilor o activi
tate și mai laborioasă.

Fără îndoială că în oadrul pri
mei etape a acțiunii de organi
zare științifică a producției și a 
muncii nu s-au putut elabora stu
dii pe toate problemele cuprinse 
în tematica întocmită la nivel 
central, în majoritatea cazurilor

studiile întreprinse cuprinzînd 
numai o parte din sectorul, sec
ția sau atelierul respectiv. De a- 
ceea apare necesitatea ca în pe
rioada următoare să se treacă la 
extinderea și generalizarea nnor 
măsuri și la alte locuri de muncă 
similare, ateliere, sectoare și do
menii de activitate. Cifrele de 
plan prevăzute pentru anul 1968, 
care depășesc prevederile iniția
le din planul cincinal, vor putea 
fi realizate numai dacă în între
prinderi va exista o continuă 
preocupare pentru extinderea și 
generalizarea soluțiilor rezultate 
din studiile făcute pînă in pre
zent, precum și pentru elabora
rea de noi studii.

După încheierea primei etape 
a acțiunii de organizare științifi
că a producției și a muncii în 
majoritatea întreprinderilor s-a 
urmărit aprofundarea și valorifi
carea mai completă a studiilor 
elaborate. Acest lucru a permis

unor întreprinderi să-și supli
menteze propunerile privind spo
rul de producție sau creșterea 
productivității muncii o dată cu 
propunerile de plan pentru anul 
1968 ca urmare a valorificării mai 
complete a studiilor după perioa
da de încheiere a primei etape a 
acțiunii de organizare. Exemple 
care pot fi date în acest sens 
sînt unele întreprinderi ale Mi
nisterului Energiei Electrice, ale 
Ministerului Industriei Metalur
gice și ale Ministerului Indus
triei Ușoare.

Unele întreprinderi au conti
nuat activitatea pe linia organi
zării științifice a producției și a 
muncii menținînd în continuare 
colectivele de lucru și elaborind 
noi studii. Astfel la UREMOAS. 
s-au continuat studiile privind 
structura organizatorică a între
prinderii fiind comasate cîteva 
servicii desființate o seamă de 
posturi de conducere, eliminate 
trepte ierarhice intermediare în 
scopul apropierii conducerii de 
producție ; în prezent se studiază 
posibilitatea reorganizării activi
tății unor secții de producție în 
vederea comasării și se vor con-

tinua studiile privind organizarea 
compartimentului de concepție. 
La Uzinele „Republica" continua
rea studiilor privind organizarea 
conducerii producției va permite 
ca în 1968 să reducă substanțial 
personalul tehnic-administrativ 
prin eliminarea de paralelisme, 
încărcarea rațională a fiecărui sa
lariat, simplificarea evidențelor 
etc.; exemple similare pot fi 
date și la Uzina de mecanică 
fină-București, întreprinderea 
Textilă Dacia, C.I.L. Pipera etc.

în încheiere am vrea să subli
niem cu precădere următoarea 
idee : ceea ce s-a obținut pînă 
acum pe linia organizării științi
fice a producției și a muncii este 
numai un început, un început 
bun, care arată că dezvoltarea 
modernă viitoare a industriei 
noastre este de neconceput fără 
organizarea științifică a produc
ției și a muncii; că numai asi- 
gurînd caracterul continuu și sis
tematic acțiunii se pot îndeplini 
în mod exemplar sarcinile de 
plan pe 1968, se poate atinge ni
velul de productivitate din țările 
puternic dezvoltate industrial

ia laminorul Bluming 
de 1300 mm.

MONTAREA 
UTILAJULUI 
TEHNOLOGIC

La laminorul Bluming de 
1300 mm de la Hunedoara a 
început montarea utilajului 
tehnologic. Stadiul de exe
cuție a construcției metalice 
la cele 12 celule de încălzire 
a llngourilor „înainte de la
minare** se află în avans față 
de grafic. Concomitent se 
lucrează la așezarea și cen
trarea pe fundații a instala
țiilor stației de compresoare, 
care va trebui să asigure 
circa 45 mo aer comprimat 
pe minut pentru laminor și 
halele de ajustaj. In cursul 
«nulul trecut, pe acest mare 
fantier siderurgie s-au tur
nat peste 44 000 mo betoane 
fi au fost montate construcții 
metalice pentru transportul 
cărora au fost necesare 260 
vagoane de ctte 20 tone.

< ancheta'
l NOASTRĂ ) 
L. A

s-au târguit și apoi s-au îm
păcat încheind un proces ver
bal prin care se permitea 
cheltuirea a încă 15.000 lei 
pentru retușuri. Dar a- 
ceste retușuri pentru noi
s-au dovedit a fi fa
tale. Nu prin altceva decît 
prin întârzierea cu care se
realizează. In loc să se lucre
ze aici — noi asigurînd spa
țiul, cazarea și hrana (con
tra cost) pentru muncitori, se 
transportă tronson cu tronson 
la Timișoara. Cîte două și 
trei săpt&mîni se lucrează la 
fiecare tronson. Treaba a în
ceput în jur de 15 noiembrie 
și avem 12 tronsoane...

E clar, pînă în primăvară 
se va executa o lucrare ce, 
practic, o echipă de zece oa
meni ar fi terminat-o în cel 
mult o jumătate de lună.

Complexul avicol de la 
Bocșa II n-a intrat încă 
în exploatare la întreaga 
capacitate dar fondurile be
neficiarului au și început a 
fi solicitate. Instalația de 
hrană nu are capacitatea ne
cesară, fapt ce a impus procu
rarea și instalarea a încă 18 
hrănitori tronconice în fie
care hală ; pentru că instala
ția de ventilare și încălzire 
satisface numai 50 la sută din 
nevoi, se impune completa
rea capacității sale prin pro
curarea a noi utilaje, iar ne- 
protejarea motoarelor de la 
aeroterme și a celor monta
te la celelalte utilaje cu a- 
paratajul necesar provoacă 
cheltuieli suplimentare din 
cauza scurtcircuitării acesto
ra după perioade de funcțio
nare exagerat de scurte. (în 
trei luni 50 din 307 motoare 
electrice au trebuit înlocuite).

Am calculat, împreună cu 
specialiștii unității, pagubele 
aduse prin aceste nereali- 
zări ! obținerea unei pro
ducții de ouă cu circa 80 
la sută sub nivelul prevede
rilor inițiale ; înregistrarea 
unei mortalități de peste 7 
la sută a nucleului de bază ; 
nerealizarea producției glo
bale cu circa cinci milioane 
și jumătate lei. O întrebare 
apare firească ; cine suportă 
aceste pierderi ? După o an
chetă minuțioasă a organelor 
tutelare, redacția așteaptă un 
răspuns clar din care să re
zulte vinovății și măsurile a- 
doptate.
Iată și principalele cauze : 

1) acoperirea reciprocă a de
fecțiunilor de către proiec
tant, constructor și instalator 
și, ale acestora, de către be
neficiar ; 2) începerea con
strucției fără ca în vreun fel 
soluțiile adoptate să fi fost 
verificate ; 3) indisciplină în 
realizarea planului de inves
tiții concretizată în desfășu
rarea lentă a lucrărilor de 
construcții și de remediere 
a defecțiunilor ; 4) lipsa unui 
control sistematic din partea 
organelor tutelare și îndeo
sebi, a direcției de resort din 
Departamentul I.A.S. ; 5)
slaba calificare și fluctuația 
cadrelor de constructori și 
instalatori.

La Complexul avicol Boc
șa II aceste defecțiuni sînt 
cunoscute. Eliminarea lor și, 
mai ales, reducerea influenței 
negative ce o pot produce în 
viitoarea activitate a unității 
se așteaptă a se realiza prin- 
tr-un complex de măsuri teh- 
nico-orga.nizatorice. Le amin
tim însă în scopul de a se ține 
seama de ele pe șantierele 
viitoarelor complexe agro
zootehnice. Pentru că nimă
nui nu-i este îngăduit să 
cheltuie oricum banii statu
lui, o părticică oricît de mi
că ar fi — din avutul po
porului.

Din Bocșa II (regiunea Ba
nat) am primit la redacție o 
scrisoare. Succint, pe două 
pagini de caiet, erau însuma
te o seamă de minusuri sem
nalate în activitatea fermei 
avicole de tip industrial din 
localitate generate de superfi
cialitatea conjugată — în pro
bleme majore — a proiectan
tului și constructorului. Am 
pornit pe urmele scrisorii.

...Cu doi ani și ceva în ur
mă, aici, la numai cîțiva ki
lometri de Reșița s-a hotărît 
ridicarea unui modern com
plex de creștere industrială 
a pasărilor. O cuprinzătoare 
echipă de proiectanți 
I.S.P.A. — București 
șezat atunci la treabă 
alcătuirea proiectului, 
proiectul a fost gata, 
du-l, toată lumea — inclusiv 
beneficiarul (Departamentul 
întreprinderilor Agricole de 
Stat) l-au apreciat ca fiind, 
la nivelul celor mai actuale 
realizări pe plan mondial. A- 
cum, însă cînd el se poate ci
ti și transpus aevea, nimeni 
nu mai spune același lucru. 
„Mai ales în domeniul insta
lațiilor mecanice e un hibrid 
nereușit de idei și 
spunea tovarășul 
BOGDAN, directorul 
Berzovia, unitate de care de
pinde ferma avicolă Bocșa II. 
Și, apoi, după părerea mea, 
cea mai gravă greșeală este 
aceea că s-a hotărît (și nu es
te prima dată) realizarea în 
practică a unei idei, fără ca 
cineva să se gîndească i “ 
verifice mai întîi, cel 
printr-o largă anchetă 
rîndul practicienilor, 
s-ar fi procedat așa de 
început n-ar fi intrat racleții 
în halele noastre de păsări, 
iar solul artificial nu s-ar fi 
realizat din șipci de lemn. 
Ambele se dovedesc a fi so
luțiile cu cele mai puține a- 
coperiri atît calitative (în 
scopul în care au fost conce
pute) cît și economice. De alt
fel,se preconizează ca la în
ceputul anului 1968 racleții să 
fie scoși (aproape 1 000 000 lei 
valoare de investiție) și înlo- 
cuiți cu baterii (alte aproape 
100 000 lei investiții), iar cu 
înlocuirile șipcilor de lemn 
deformate sau rupte s-au 
cheltuit deja cîteva zeci de 
mii de lei în numai trei luni 
si ceva de activitate si numai 
la jumătate capacitate de 
exploatare.

Discuția a fost întreruptă 
de cineva care a anunțat: Ce 
facem, a fost inundată hala 
din capăt. Indicațiile date au 
fost precise, calme, dovedind 
multă... experiență în rezol
varea unor astfel de avarii. 
S-au luat măsuri. Nimeni n-a 
întrebat însă „din ce cauză ?". 
Erau cunoscute. Ceva asemă
nător se întâmplase de mai 
multe ori pînă atunci și la 

• celelalte hale.
— Adăpătorile, ele consti

tuie hiba — explică tovarășa 
Ludmila KELLER — adjunct 
al șefului de fermă. Curg pe 
toate părțile, iar apa antre
nează gunoiul care înfundă 
pompele și fosele. Acum iar 
o să stăm o jumătate de zi 
fără apă la păsări și mîine 
vom recolta cu cîteva mii de 
ouă mai puțin.

— Dar nu s-a întreprins ni
mic în scopul preîntîmpinării 
acestor defecțiuni î

— Ba da. Au venit în ne
numărate rînduri (peste o 
sută de zile au stat aici dife- 
riții delegați — n.a.) to
varăși de la Departamentul 
I.A.S., de la I.S.P.A., de la 
întreprinderea 6 construcții 
— Craiova, de la Trustul 2 
instalații București. Proiec
tantul, constructorul și insta
latorul și-au găsit părți de 
vină reciproce, s-au certat,

de la 
s-a a- 
pentru

Cînd 
citin-

soluții 
Virgil 
I.A.S.

Gh.izda.vu V.0

Modemul banc de rodaj al Fabr leii de motoare electrice Pitești. La pupitru, unul din apreciafii muncitori ai acestui tinăr colectiv de muncă — Gheorghe Bogdan 
Foto: O. PLECAN

ÎN LIBRARIISE POATE ASIGURA

EFICIENȚĂ MAXIMĂ

PRACTICII ÎN PRODUCȚIE ?

DA, AFIRMA SPECIALIȘTII
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în 
Daci 

‘ la

Problema formării muncitorilor calificați prin școala pro
fesională comportă la ora de față multiple discuții — și sînt 
în curs de elaborare măsuri concrete. Practica în producție, 
ca latură esențială a însușirii deprinderilor necesare pentru 
exercitarea meseriei ocupă un loc primordial. Pentru că în 
compartimentul instruirii practice se fac de mai multă vreme 
simțite serioase lacune, am adresat specialiștilor, în cadrul 
anchetei noastre, cîteva întrebări :

1) . CARE ESTE RAPORTUL DINTRE TEORIE ȘI PRAC
TICĂ ? ESTE EL JUDICIOS STABILIT DE-A LUNGUL DU
RATEI DE ȘCOLARIZARE ?

2) . CE EFICIENȚĂ ARE — ȘI PRIN CE ÎMBUNĂTĂȚIRI 
AR PUTEA DEVENI ȘI MAI MARE — PERIOADA DE 
PRACTICĂ ?

3) . CARE DINTRE MODALITĂȚILE EXISTENTE ÎN DI
FERITE LOCURI PRIVIND INSTRUIREA PRACTICĂ VI 
SE PARE A FI CEA OPTIMĂ ?

— Acea prevedere a legis
lației — arată ing. D. RIZESCU 
din Direcția Invățămînt a 
M.I.Ch. — care formulează ca 
principiu acordarea pentru ins
truirea practică a unui minim de 
cel puțin 50 la sută din totalul 
orelor destinate școlarizării. A- 
ceasta cu atît mai mult în cazul 
școlilor din rețeaua ministerului 
nostru. Operatorului chimist din 
industria modernă, de exemplu, 
îi sînt necesare cunoștințe teo
retice mai profunde. Și pentru 
aceasta e nevoie să privim din- 
tr-un alt unghi lucrurile. Să fie 
afectat un număr mai mare de 
ore de curs și de aplicații prac
tice îndeosebi în cabinete școlare, 
ateliere și laboratoare tehnologice.

— înțelegeți să se facă aceasta 
pe seama reducerii practicii în 
producție la instalațiile existente 
în întreprinderi ?

— Fără îndoială!
Iată însă că luăm cunoștință și 

de o altă opinie.
— Noțiunile teoretice prevă

zute a fi însușite de elevul șco
lii profesionale depășesc cu mult 
volumul de cunoștințe necesar 
unui muncitor în producție și 
chiar ale unui maistru — ne 
spune ing. A. VASILESCU, di
rector în Ministerul Petrolului. 
In loc să se urmărească a se pre

da elevilor numai acele noțiuni 
de care au nevoie, în loc să se 
meargă după principiul „puțin și 
hun“, se abuzează, după părerea 
mea, în dauna cunoștințelor de 
bază necesare meseriei, în dau
na lucrărilor practice.

— Militați pentru o 
„strictă", la obiect, a 
muncitor ?

— In principiu, da.

pregătire 
viitorului

Nu ar 
dăuna cu nimic o reducere in
tr-un anumit sens a numărului de 
ore teoretice pe parcursul anilor 
de școlarizare. Cred că este ca
zul ca stabilirea cuantumului teo
riei sau al practicii să nu se facă 
groso-modo, pe ansamblu, ci 
în funcție de meseria pentru care 
școlarizăm tinerii. A merge pe 
un principiu unic, valabil peste 
tot, așa cum se procedează une
ori, este o greșeală. Pentru că 
sînt, într-adevăr, meserii ce me
rită un volum mai mare de cu
noștințe teoretice și mai puține 
deprinderi practice în înțelesul 
strict al acestui cuvînt. Și invers. 
Tendința de aliniere a progra
melor și planurilor de învăță- 
mînt pentru mai multe meserii 
are drept rezultat o pregătire 
mult prea generală.

în mai toate școlile profesionale 
există, în principal, două moda
lități de practică : cea pe lîngă 
muncitor (o practică realmente

observatorie și, indiscutabil, ine
ficace) și, mai arareori, organi
zarea unor echipe de elevi care 
să lucreze sub conducerea unui 
instructor de practică. Ambele se 
efectuează, ca desfășurare, fie 
comasate, fie alternativ o bună 
bucată de vreme și-a făcut, de 
pildă, loc ideea că alternarea zi
lelor de practică cu cele de teo
rie nu este întru totul nimerită, 
în special întreprinderile au mo
tivat că ar repartiza cu „bună
voință" utilaje unor elevi, anu
mite comenzi de executat dar 
cum să se facă așa ceva din 
moment ce elevul vine 2—3 zile, 
lasă lucrul baltă, și mai revine 
în săptămîna viitoare ? Deci, care 
ar fi soluția cea mai bună ?

— După constatările noastre
— este de părere ing. GH. MI- 
HALCA, directorul Grupului 
școlar „30 Decembrie" — Arad
— metoda comasării în ultimul 
an dă puține rezultate creînd 
de fapt un dezechilibru între teo
rie și practică. Fiind numai la 
practică, elevii se dezobișnuiesc 
să mai învețe, uită unele cu
noștințe teoretice la o serie de 
discipline primite anterior, la 
cursuri. Observăm aceasta după 
terminarea practicii comasate cînd 
își dau examenul de absolvire.

— In școlile noastre — e de 
părere VASILE ZAPA, director 
adjunct la Grupul școlar chimie
— Pitești — se face în anul 
III practică continuă. Procedeul 
e bun și cred' că poate fi gene
ralizat.

Cele două puncte de vedere 
expuse mai sus nu sînt deci nu
mai aparent opuse. Un lucru 
iese în orice caz cu claritate în 
evidență. Ar trebui să existe o 
mai mare adaptabilitate a perioa
dei de practică la condițiile din 
întreprinderi și necesitățile șco
lii.

— Cel mai eficient loc de in
struire practică — afirmă ing. 
GH. MIHALCA — este atelierul 
școală condus de oameni compe-

tenți, in care să se producă lu
cruri utile. In prezent, în multe 
școli, lucrările efectuate de elevi 
în timpul practicii sînt pur de
corative. Asemenea ateliere pot 
avea loc în imobilele școlii (de 
preferat) sau in întreprindere. Cu 
o condiție însă: să se renunțe la 
mentalitatea potrivit căreia uti
lajul care nu corespunde în fa
brică e bun de... aruncat la 
școala profesională. Atelierele 
școală trebuie înzestrate cu uti
laje asemănătoare celor din în
treprinderi.

— Organizarea instruirii prac
tice în întreprinderi — comple
tează tovarășul VASILE TĂUTU 
directorul Grupului școlar „Hidro
mecanica" din Brașov — nu are 
și nu poate întruni, după păre
rea mea, nici un fel de cerințe 
didactice, pedagogice. Producția 
întreprinderii, procesele ei teh
nologice nu pot fi subordonate 
scopului pe care și-l propune 
școala, acela de a-i forma didac
tic pe viitorii muncitori. Cînd s-a 
stabilit organizarea instruirii prac
tice în întreprinderi s-a sperat 
probabil că uzinele se vor ocupa 
așa cum trebuie de viitorii lor 
muncitori. Mi se pare util în 
momentul de față ca și elevii 
anului II să facă instruirea prac
tică în astfel de ateliere. Ar ră- 
mîne ca practica de acomodare 
cu viitorul loc de muncă să se 
facă în anul III în întreprinderi, 
într-o perioadă de timp comasată 
sau nu, în funcție de condițiile 
locale.

Am reprodus cîteva opinii au
torizate cu privire la necesitatea 
îmbunătățirii organizării instrui
rii practice în producție cu con
vingerea că în schimbul de pă
reri pe marginea acestei impor
tante laturi a activității școlilor 
profesionale se vor pronunța și 
alte soluții menite, în final, să 
contribuie la perfecționarea mo
dalităților de instruire practică.

I. BODEA
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PRELUCRAREA 
METALELOR CU PUTERI 

ȘI VITEZE MARI
Lucrarea prezintă proce

deele noi de prelucrare a 
metalelor, care utilizează ac
țiunea unor sarcini de tipul 
celor produse prin 
Pentru obținerea 
mecanice necesară 
rii se utilizează 
violenți sau lenți, amestecuri 
carburante de gaze lichefiate 
sau sub presiune înaltă, des
cărcări electrice în lichide și 
cîmpuri magnetice puternice 
de scurtă durată.

Cartea se adresează tehni
cienilor și inginerilor din 
fabricile constructoare de 
mașini șl din institutele de 
cercetări.

explozie, 
energiei 

prelucră- 
expiozivi

Al. Rău, Cosma 
D., Gh. Ilin
ELABORAREA OȚELULUI 
ÎN CUPTOARE ELECTRICE 

CU ARC
Prezenta lucrare, elaborată 

de un colectiv cu bogată ac
tivitate de producție, de cer
cetare și în învățămîntul su
perior de specialitate, cu
prinde totalitatea noțiunilor 
privind construcția cuptoare
lor și procesele care au loc la 
elaborarea și turnarea otelu
rilor electrice.

Lucrarea se adresează tu
turor tehnicienilor și ingine
rilor din oțelării și turnăto
rii, servind în același timp și 
studenților facultăților 
specific de prelucrare 
cald.

Ing. GHEORGHE FECIORU

RECEPTIVITATE 'LA
A PEL UL PR OD UC ȚI EI

(Urmare din pag. l-a)

Birourile organizațiilor U.T.C., 
arătau tinerii, iau cunoștință 
de sarcinile de plan cu ocazia 
consfătuirilor de grupă sindi
cală dar în procesul de pro
ducție apar mereu elemente 
noi de care organizația U.T.C. 
trebuie să știe pentru a con
tribui operativ, competent, la 
rezolvarea lor. Dinu Tudor, 
Victor Dinu, maistrul Constan
tin Dicu, Ion Zezeanu, Leo
nida Vanghele și alții au pro
pus să existe obligativitatea 
ca între conducerea secției și 
biroul organizației U.T.C. să 
aibă loc consultări periodice 
și toate acțiunile să se organi
zeze în comun. „Numai prin- 
tr-o colaborare, realizată la 
toate nivelele, sublinia EMIL 
TELEGUȚĂ, secretar al orga
nizației de bază P.C.R. din 
secția locomotive prelucrări, 
schimbul A — se va ajunge 
să se țină seama de particu
laritățile tinerilor, de proble
mele pe care le ridică munca 
lor, numai astfel se va ajunge 
ca tinerii să-și aducă din plin 
contribuția la realizarea sar
cinilor de plan".

Orice uzină este o poartă 
deschisă spre nou : se asimi
lează produse noi, se moderni
zează cele existente, se aduc 
utilaje de mare tehnicitate. 
Toate acestea reclamă conti
nua perfecționare profesională

a întregului personal și mai 
ales a tinerilor. Participanții 
la anchetă au arătat că orga
nizația U.T.C. poate accelera 
și ea acest proces folosind 
experiența specialiștilor tineri. 
Ing. șef Alexandru Roșu, ing. 
Constantin Rizea, Nicolae 
Gheorghe, locțiitor al secreta
rului comitetului U.T.C. pe 
uzină, tovarășul Enache Marin, 
secretar al comitetului P.C.R. 
pe uzină, au susținut că ar fi 
bine ca în perioada de acomo
dare cu viața de uzină, cu rit
mul ei, organizația U.T.C. să 
însărcineze pe specialiștii ti
neri să răspundă de integrarea 
absolvenților școlii profesio
nale în procesul de producție. 
Specialistul, prin natura pro
fesiei sale, are datoria să în
drume 
această 
sarcină 
privită 
dere.

Alți interlocutori (Mihai Cîr- 
ligeanu, Ion Marin, Nicolae 
Ivan, Gheorghe Poenaru etc.) 
au insistat și asupra altor 
posibilități proprii pe care le 
are organizația U.T.C. pentru 
a dinamiza perfecționarea ca
lificării : concursurile pe me
serii (există un număr limitat 
de meserii care se repetă de 
la an la an) olimpiade, schim
buri de experiență la nivelul 
unității și cu alte întreprinderi, 
expoziții tehnice, simpozioane 
tehnice etc.

tinărul muncitor iar 
datorie, dublată de o 
a organizației, va fi 

cu mai multă răspun-

— După părerea mea, a com
pletat ing. RIZEA, tinerii 
s-au obișnuit cu acțiunile de 
pînă acum și ar trebui să le 
stimulăm pasiunea pentru ele 
prin ceva nou. Aș vedea, de 
pildă, necesară organizarea 
unor consfătuiri cu caracter 
periodic la nivelul uzinei, și 
la nivel mai larg cu tinerii 
ingineri, strungari, lăcătuși, 
electricieni etc., în care să se 
dezbată probleme legate de 
specificul meseriei, să se 
schimbe opinii. Astea ar putea 
trece în răspunderea organi
zațiilor U.T.C.

Ori de cîte ori un tînăr 
rămîne sub normă — se ana
lizează cauzele, mai ales în 
ședințe. Adunările uteciștilor 
se țineau lunar, acum vor avea 
loc la trei luni o dată, și ori
cum ele nu ofereau cadrul 
prompt, eficient de rezolvare 
a unor probleme operative. 
Observația făcută de un mare 
număr de tineri ni se pare în
dreptățită. Adoptarea unor 
forme de educație operative, 
în care rolul hotărîtor să-1 
aibă opinia publică este de o 
strictă necesitate. Intervenția 
opiniei publice — la nivel de 
echipă, brigadă, atelier, prin 
discuții imediate și la obiect, 
prin forme sugestive de edu
cație vizuală (panouri, foi vo
lante, caricaturi) trebuie să 
devină factorul educativ cel 
mal Important.

Interlocutorii au făcut și 
alte propuneri din care redăm 
cîteva :

0 Realizarea de monografii 
ale uzinei șî secțiilor cu parti
ciparea tinerilor. în acest fel 
se dezvoltă interesul pentru în
tregul proces de producție, 
tinerii au posibilitatea să cu
noască istoricul, perspectivele 
de dezvoltare a unității (ing. 
Rizea C., Florea Popa, Pavel 
Radu).

o Organizarea unor „Zile ale 
tineretului uzinei** care să 
devină tradiționale (o dată pe 
an) în cadrul cărora să aibă 
ioc ample manifestări cultu
rale, sportive, carnavaluri, săr
bătorirea fruntașilor etc. (ing. 
Rizea Constantin).

o Organizarea unui ciclu de 
expuneri privind activitatea 
uzinei, produsele pe care le 
execută, relațiile cu alte țări 
(Nicolae Gheorghe, locțiitor al 
secretarului comitetului U.T.C. 
pe uzină).

★

Sintetizate, pe scurt, acestea 
sînt opiniile și sugestiile re
zultate din consultarea tineri
lor de la Uzinele „23 August". 
Caracterul concret ai acestora 
ajută organizația U.T.C. să-și 
orienteze mai bine activitatea, 
să impună stilului ei de muncă 
un cadru propriu, dinamic, 
prin care tinerii să se afirme 
ca participanțj activi în pro
cesul de producție.



FIȘE ALE UNUI
J^-Filozofie

Cantemir
In rîndul figurilor lumi

noase care la începutul seco
lului al XVIII-lea deschid 
mari perspective gîndirii filo
zofice din țara noastră se în
scrie Dimitrie Cantemir. în
zestrat cu marele dar al cu
getării, cărturarul moldovean 
născut în anul 1673 va ajunge 
pînă la cele mai îndepărtate 
epoci de gîndire filozofică. în 
scrierile sale ca într-un calei
doscop își dau întîlnire pro
blemele care țin fie de filizofia 
pură, de etică, de filozofia 
istoriei ori de istoria propriu 
zisă, de umanism și sociolo
gie. Cărturarul moldovean a 
fost el însuși un cunoscător

direct al diferitelor școli filo
zofice din vremea sa, a stră
bătut alte pămînturi și țări 
pentru a ajunge la mărturii 
scrise, răsfoind ca un pasionat 
cercetător textele de filozofie 
clasică, adâncind înțelegerea 
lor, făcînd sensibile în opera 
lui idei de mare valoare — 
care îl așează printre mințile 
enciclopedice ale timpului său. 
Ar fi suficient să amintim 
certa semnificație a unor 
opere ca „Micul compendiu 
de logică" (1701), „Divanul 
sau gîlceava înțeleptului cu 
lumea" (1698), „Descrierea 
Moldovei" (1716), „Istorie ie- 
roglifică" (1705), „Hronicul 
vechimii româno-moldo-vla- 
hilor" (1723).

Concepția fundamentală 
care stă la baza celor mai 
multe opere cantemiriene este 
aceea a unui raționalist și 
mare umanist. Deși ispitit de
seori să caute așa numita 
„imagine tainică a științei sa
cre" , D. Cantemir acordă în
totdeauna un primat gîndirii 
care pornește de la cunoaște
rea cauzală a lucrurilor, de la 
rînduiala firească a existenței, 
de la relațiile omului cu a- 
ceastă existență, în care se în
scrie, ca subiect. Adept al 
teoriei „dublului adevăr" — 
care delimitează două concep
ții despre lume — una laică 
și alta divină — fiecare avînd 
un adevăr al ei, Cantemir 
avansează ideea după care 
este necesar să ne apropiem 
mai mult de adevărurile ex
perienței, verificate în lucru
rile ce ni se înfățișează cu legi 
proprii de dezvoltare. în com
pendiul său de logică — pri
mul în țara noastră, Cantemir 
pune în lumină necontenitul 
efort al spiritului uman de a 
explica lumea înconjurătoare 
pornind de la un determinism 
al acesteia. Ca un mare uma
nist — el apelează la Ideile 
epocii sale, depășindu-le de 
cele mai multe ori prin ana
lizele Întreprinse și soluțiile 
propuse. De aceea consideră 
că lumea materială suferă 
schimbări, în funcție de care 
se corectează și adevărul des
pre ea, lucrurile se supun unei 
dialectici permanente creînd 
noul.

O trăsătură dominantă a o- 
perei sale este patriotismul, 
dezvăluind în preocupările sale 
problema unității originare a 
neamului românesc, conștiința 
acestuia care s-a păstrat în 
ciuda tuturor asupririlor la 
care a fost supus. Întorcîndu- 
se în trecutul nostru istoric, 
Cantemir aduce în lumina pre
zentului în care trăiește aspi
rațiile de veacuri ale unui 
popor dornic și îndreptățit 
să-și cucerească libertatea și 
independența sa. Acea înso
rită — dar și gravă — „Des
criere a Moldovei" strînge de 
la o pagină la alta tot ce are 
mai de preț acest pămînt — 
de la obiceiuri și tradiții — 
pînă la gîndire, atitudini de 
viață. Ideea unei continuități 
a neamului nostru o însem
nează în acel „Hronic" în care 
se întîlnesc românii de pre
tutindeni. Pătruns de o nemăr
ginită încredere în virtuțile 
poporului său, Cantemir se a- 
propie cu multă căldură de 
țărănimea asuprită de veacuri. 
Și poate cu gîndul la aceasta 
mărturisea fără ezitare că 
omul va fi odată „nu rob, ci 
stăpîn al lumii".

VASILE VETIȘANU 
de la

Institutul de Filozofie 
al Academiei

Folclor

Nunta
în concepția folclorică, 

nunta Însemnează al doilea 
moment ho țări tor în viata 
omului, poate cel mai impor
tant. Prin căsătorie, tinerii 
intră „în rândul oamenilor", 
adică preiau deplin asupra 
lor toate datoriile ce le re
vin ca membri ai societății. 
In primul rînd, el asigură — 
prin copiii care vor urma — 
continuitatea speței umane 
în genere și a „neamului", 
adică se integrează în linia 
strămoșilor bărbatului, du
când „spița" mai departe. De 
aceea, nunții i se dă o aten
ție deosebită în viața folclo
rică, ea constituind un mă
reț spectacol, atit prin durata 
în timp, cit și prin desfășu
rarea în spațiu. Acest cere
monial complex are multiple 
finalități, unele foarte vechi, 
altele dintre cele mai noi. 
Funcțiunea cea mal veche e 
cea de rit de trecere la si
tuația amintită, de „om în 
rîndul oamenilor". Acesta 
constă la rîndu-i dlntr-un 
complex de rituri : de fruc
tificare, tinzând să asigure o 
numeroasă și sănătoasă pro
genitură ; de prosperitate, 
căutînd să prilejuiască tinerei 
perechi o viață fericită, de 
inițiere, urmărind să îi dea o 
sumă de învățături, în ceea 
ce privește conduita socială 
și morală corespunzătoare. E 
apoi un ceremonial impre
sionant prin desfășurarea lui 
solemnă șl sărbătorească, me
nit să rămînă memorabil, în
semnând pentru toată viața 
momentul cel mai de "Seamă. 
Caracterul acesta sărbătoresc 
contribuie ca toată acea ini
țiere de care am vorbit să 
rămînă încrustată adînc în 
memorie, în sufletul ținerilor 
căsătoriți. întreg spectacolul 
e și un prilej de veselie si 
petrecere nu numai pentru 
noua pereche și familia ei. 
dar șl pentru întreaga colec
tivitate umană în ca,re se in
tegrează ea prin acest act so
lemn. Petrecerea însă se în
cadrează în caracterul solemn 
șl sărbătoresc al întregului 
ceremonial ; ea contribuie — 
ca și mai toate ceremonialu- 
rile folclorice — să înalțe 
sufletește omul, iar nu să-I 
coboare. în fine, o sumă de 
acțiunii secundare au ca scop 
să înlăture tot ceea ce ar 
putea stînjeni buna desfă
șurare a ceremonialului — de 
care depinde, după credințe 
foarte vechi. însăși trăinicia 
și fericirea viitoare a căsă
toriei — între caTe și acțiuni 
pentru alungarea „duhurilor 
rele", a ființelor supranatu
rale răuvoitoare omului.

Cu un timp înainte, au loc 
stărostia și pețirea, prin care 
se asigură consimțămîntul fa
miliilor la viitoarea căsăto
rie. Marile diferențieri so
ciale din trecut au făcut să 
ee perpetueze din cele mai 
vechi timpuri obiceiul răpirii 
fetei, în cazul cînd aceste di
ferențieri deveneau piedici, 
prin refuzul părinților de a-șl 
mărita fata după cel iubit. în 
vederea ceremonialului nun
ții, se aleg nunii sau nașii, 
care vor veghea de a- 
proape viața viitoare a în
surățeilor. Tînărul își denu
mește vomlceii care îl vor 
asista la ceremonial, iar fata 
își alege, cu același scop 
druștele — toți și toate din
tre cei de aceeași vârstă șl 
apropiați de ei. De aseme
nea, se hotărăște cel care va 
purta în tot timpul steagul — 
simbolul ceremonialului nun
ții — și va da semnalul la 
diferitele momente ale desfă
șurării alaiului nupțial. Se 
aleg șl lăutarii, de multe ori 
„de peste șapte sate", adică 
dintre cei mal vestiți. Pre
gătirea steagului se face de 
asemenea cu un anumit ce
remonial. în ajun, are loc 
chemarea, adică invitarea la 
nuntă, trimișii mirelui um
blând din casă în casă, ros
tind anumite vensuri cu un 
ceremonial anume. Același 
■cop îl urmăresc ceremonia- 
lurile din dimineața nunții : 
facerea cununii miresei șl 
bărbieritul ginerelui. Ei sînt 
îmbrăcațl sărbătorește, nu 
numai ca să corespundă ce
remonialului, dar și ca să se 
obișnuiască a avea ținuta co
respunzătoare momentelor 
solemne din viață. Apoi are 
loc conăcărla în cadrul că
reia se rostește orația de 
nuntă, rostitorii înfățișîndu-1 
pe mire ca pe un „fecior de 
împănat". Se aduce bradul, 
simbol al vieții triumfătoare 
peste vicisitudinile naturii. 
Alaiul mirelui vine să o ia 
pe mireasă. Tinerii din alai 
sînt călări și simulează o ră
pire războinică a miresei. La 
casa mirelui are apoi loc pri
mirea miresei, maTCÎnd tre
cerea ei din „neamul" ei în 
cel al mirelui. Si la plecare 
și la sosire, se face schimb de 
daruri între cele două fami
lii. în casa mirelui are loc 
„masa mare", unde se cântă 
cîntece bătrânești (balade), 
menite să dea tinerilor căsă
toriți învățături pentru viață, 
prin relatarea unor întîm- 
plări cutremurătoare șl •- 
xemplare din trecut.

în tot timpul nunții se în
treprind acțiuni de purificare 
prin apă ; de fructificare șl 
prosperitate, prin aruncarea 
de boabe de grîu etc., de ghi
cire a viitorului, de alungare 
a „duhurilor rele", prin zgo
mote și chiote, exprimînd în 
același timp veselia.

OVIDIU PAPADIMA

Arheologie

Tropaeum

Traiani
Pe cota cea mai înaltă a 

colinei Adamclisi ce domină 
dealurile din sudul Dobro- 
gei, la 2 km depărtare de 
orașul întemeiat de împăra
tul Traian — Tropaeum 
Traiani — se înaltă azi rui
nele celui mai însemnat mo
nument zidit de romani în 
regiunea Dunării de Jos ; 
restaurarea lui a fost recent 
hotărîtă printr-un act de 
stat.

Nici unul dintre vestigiile 
antice de pe teritoriul pa
triei noastre nu a suscitat 
atîtea discuții în ceea ce 
privește data construirii, as
pectul inițial cit și semnifi
cația sa, ca monumentul 
triumfal din Dobrogea. în 
1882 Grigore Gh. Tocilescu a 
Inițiat, pe colină si în orașul 
învecinat, primele săpături 
arheologice destinate eluci
dării enigmei care învăluia 
anticele ruine. 13 ani mai 
tîrziu, bazindu-se pe rezulta
tele cercetărilor întreprinse, 
pe inscripția descoperită și 
datată în anii 108/9, Tociles
cu sugera în lucrarea publi
cată la Viena, ca moment is
toric glorificat de monu
ment, luptele din Dobrogea 
din 102 și 105 împotriva da
cilor, iar pe Traian ca ini
țiator al construcției. împo
triva acestei opinii s-ra ridi
cat A. Furtwăngler care a 
legat ridicarea monumentului 
de comemorarea victoriei 
din 28 î.e.n. repurtate în 
Dobrogea așupra dacilor si 
bastarnilor de generalul ro
man Marcus Licinius Cras
sus. A. Riegl a emis părerea 
că monumentul aparține e- 
pocii Iul Constantin cel Mare 
sec. IV). Influențați de fac
tura stingace a sculpturilor 
decorative care împodobeau 
monumentul, în căutarea u- 
nei soluții de compromis, un 
grup de cercetători a accep
tat teza lui Tocilescu, dar a 
postulat refacerea monu
mentului în see. IV, în tim
pul domniei lui Constantin 
cel Mare.

Din cercetările efectuate 
la Adamclisi între 1943—1958 
(a căror rezultate au fost 
înmănuncheate în 1959 de 
Floarea B. Florescu într-o 
cuprinzătoare monografie) au 
reieșit fără echivoc omoge
nitatea materialului pietros 
și a betonului ciclopean fo
losit, unitatea concepției ar
hitectonice, a execuției con
strucției și basoreliefurilor, 
Implicit zidirea într-o singu
ră etapă — în epoca împă
ratului Traian — a monu
mentului ; refacerea ulte
rioară este exclusă.

Primul tropaeum (monu
ment înălțat de învingători 
pe cîmpul de luptă, cu sem
nificația de simbol a unei 
victorii) a fost ridicat de 
greci în cinstea triumfului 
de la Marathon (490 î.e.n.) ; 
obiceiul a fost preluat în 
secolul III î.e.n. si de ro
mani.

Ruinele monumentului de 
la Adamclisi apar azi gub 
forma unei movile înalte de

20 de m, dar păstrează su
ficiente elemente pentru a 
ne sugera monumentalitatea 
sa de odinioară. Nucleul 
este format dintr-un turn 
rectangular din blocuri de 
piatră (12,68 m înălțime) con
tinuat de un alt turn hexa
gonal, (înalt de 6 m) ter
minat cu o platformă. Pe 
aceasta se află trofeul pro- 
priu-xls de arme, la picioa
rele căruia erau reprezen
tat! sculptural un ofițer ro
man si mal multi prizonieri 
daci tngenunchiațl. Monu
mentul avea în vechime un 
vestmint circular din blocuri 
de piatră cioplită (perime
trul lui depășea 95 m) cu 
două frize șl un brîu de me
tope. Cea mai mare parte a 
celor 48 de metope păstrate 
ilustrează scene de luptă 
dintre romani șl daci, ofe- 
rindu-na azi informații Ico
nografice, (date asupra por
tului șl îndeletnicirilor da
cilor) de o valoare deose
bită.

Trofeul de la Adamclisi, cel 
mai grandios monument al 
antichității romane păstrat 
pe teritoriul patriei noastre, 
rămîne un document Istoric 
sl etnografic unic al istoriei 
vechi a poporului nostru.

HORIA G. MATEI

DICȚIONAR ENCICLOPEDIC

Pionierat didactic
„Societatea medicilor și 

naturaliștilor" fondată la 
Iași în 1833 de către dr. 
I. Cihac și dr. M. Zotta 
reprezintă primul nucleu 
de cercetare organizat, în 
care pe lîngă alte preocu
pări vor apare cele dintîi 
lucrări științifice românești. 
Personalități de seamă ale 
vieții culturale și științifice 
românești și de renume 
mondial printre membrii a- 
cestei societăți sa numără : 
G. Asachi, mitropolitul Ve- 
n;amin Costachi, generalul 
Kipelev, Al. Humbold, A. 
Gmelin, J. J. Berzelius etc. 
„Albina românească" ecoul 
vieții culturale și științifice 
ieșene publică sporadic lu
crări de chimie, scurte note 
informative, uneori. O lu
crare de chimie de propor
ții privind studiile asupra 
unor analize de ape mine
rale efectuate de dr. Zotta 
și dr. Cihac, care apare 
concomitent în „Albina" și 
în revista „Buchner’s Che- 
mische Annalen" reprezin
tă recunoașterea valorii 
științei românești.

Intensificarea activității 
științifice impune organi
zarea învățămîntului chi
mic. Ia ființă în capitala 
Moldovei prima școală șu

ii perioară — Academia Mi- 
■| hăileană (1835), în care, 
‘. pentru prima dată se pre- 
I dă un curs de chimie în 

limba română la nivel un.1- 
H versitar. Primii profesori 
| de chimie — C. Zefirescu 
a și T. Stamate — încearcă,

cu mijloacele rudimentare 
existente, introducerea unor 
lucrări practice de chimie.

Acțiuni similare sînt în
treprinse concomitent și în 
București. Dr. Carol Davfl- 
la, de numele căruia e le
gată înființarea Școlii su
perioare de medicină și 
farmacie, pune bazele în- 
vățărrtîntului chimic în ca
drul acestei școli, fiind șl 
primul profesor de chimie 
bucureștean. Lecțiile sale 
publice captivau prin en
tuziasmul clocotitor și prin 
competența științifică.

Dacă la aceasta aaăugăm 
faptul că lecțiile sale erau 
însoțite de experiențe ma
gistral executate de către 
desăvîrșitul experimenter 
A. Bernath. avem argumen
tele apariției primei școli 
românești de chimie. Carol 
Davilla și A. Bernath au 
slujit chimia românească 
cu multă dăruire. Ei organi
zează primele laboratoare 
de chimie (pentru analize 
medicale, toxicologice, ali
mentare, tehnologice etc). 
La școala de chimie din 
București s-au format Con
stantin Istrati și Petre Poni, 
adevărații fondatori ai în
vățămîntului chimic supe
rior.

Odată cu înființarea uni
versităților de la Iași (1860) 
și București (1864), studiul 
chimiei în țara noastră in
tră pe un făgaș nou.

Lector univ. dr.
CLAUDIA 

ISVORANU-PANAIT

Istoria presei

„Curierul românesc"
Primele încercări pentru 

înființarea unor periodice 
românești se produc la sfîr- 
Situl secolului al XVIII-lea.

Temeliile durabile ale pre
sei noastre se pun însă nu
mai la 8 aprilie 1829, dată la 
care Ion Eliade Rădulescu 
înființează la București zia
rul Curierul românesc. Avînd 
la început caracter de heb
domadar cu abonament anual 
de 2 galbeni, tipărit cu litere 
chirilice, ziarul își propunea 
să publice informații politice 
din presa europeană, însem
nări asupra dezvoltării lite
raturii române, știri folosi
toare comerțului, comunicate 
și dispoziții ale guvernului 
român, vînzări si mezaturi 
negustorești etc.

Chiar de la început, 
Curierul anunța că va avea 
corespondenți permanenți în 
orașele Craiova, Iași, Brașov, 
Sibiu, Blaj, Arad și alte ți
nuturi, urmărind astfel să 
devină o oglindă a vieții ro
mânilor de pe ambele ver
sante ale Carpatilor.

Cu anumite întreruperi, 
determinate de vicisitudinile 
politice și îndeosebi de exi
larea lui Eliade după revolu
ția din 1848, „Curierul ro
mânesc" va apărea pînă la 
1859.

în 1836, ziarului politic 1 
s-a adăugat și o publicație 
literară intitulată Curier de 
ambe sexe, care va apărea 
pînă la 1847.

La „Curierul românesc" șl 
„Curierul de ambe sexe" 
sub lozinca lui Eliade,

„scrieți băieți, numai scrieți", 
au debutat Vasile Cîrlova, 
Grigore Alexandrescu, Cezar 
Bolliac, C. A. Rosetti și D. 
Bolintineanu și au colaborat 
aproape toți scriitorii din 
Țara Românească, precum 
si o bună parte din scriitorii 
moldoveni și transilvăneni, 
dîndu-se un mare avînt lite
raturii române de pretutin
deni. Datorită relațiilor si 
corespondentei lui Eliade cu 
C. Negruzzi si George Bari- 
țiu, ortografia „Curierului" a 
fost acceptată șl în Moldova 
și Transilvania, punîndu-se 
astfel bazele unei orientări 
literare și ortografice unitare.

Alături de literatura origi
nală, „Curierul" a dat o ma
re atenție și literaturii de 
traduceri, contribuind la în- 
cetățenirea în limba română 
a unor scriitori ca Voltaire, 
Moliăre, Lamartine, Victor 
Hugo, Alfieri, Ariosto, Lord 
Byron etc.

Pentru a lărgi informația 
asupra manifestațiilor, scrie
rilor si autorilor români din 
toate provinciile, „Curierul" 
va reproduce în coloanele 
sale si numeroase articole si 
studii din cele ce vor apărea 
în periodicele înființate ulte
rior la Iași (Albina româ
nească) si Brașov (Foaia 
pentru minte, inimă și lite
ratură și Gazeta de Transil
vania).

VASILE NETEA 
doctor în istorie

Mănăsti

rea Vatra

Moldoviței
Mănăstirea 5 atra Moldovi- 

I tei are, în privința pictuxi- 
I lor murale, multe asemănări 
I cu cea de la Humor. Zugră

vită în 1537, picturile « mu- 
' rale se datoresc aceleiași școli 
I de artiști, care a înflorit pe 
I vremea lui Rareș și a mitro

politului Grigarie Roșea. 
I Unele compoziții și figuri pic- 
Itate depășesc în măiestrie pe 

acelea ale Humorului și Vo- 
ronețului rareșian și, câteoda
tă, apropierea de viață și 
complexitatea imaginilor de 
acolo au făcut pe unii oer- 

I cetitori să găsească asemuiri 
i cu arta italiană.

Picturile naosului cuprind 
I cîteva lucrări cu totul remar

cabile. în primul rînd, „Răs
tignirea", pentru care s-a fo
losit admirabil ooncavitatea 
concii de nard. Dintre toate 
imaginile cu aceeași temă din 
nordul Moldovei, „Răstigni
rea" de la Moldovița este cea 
mai bine realizată artistic, în- 
treeînd-o și pe cea din Doro- 
hoi.

Friza cu patimile, ce se 
desfășoară pe peretele de sud, 
trecînd pe cel de vest și apoi 

I pe cel de nord, cuprinde o 
seamă de compoziții intere
sante, în oare se vădesc pași 
spre realism. „Rugăciunea pe 
Muntele Măslinilor", „Pătrun
derea oștenilor în grădina 
Ghetsemani", „Lepădarea lui 
Petru" sînt printre cele mai 
izbutite.

în pridvorul deschis, „Ju
decata de apoi" este asemă
nătoare cu cea de la Voro- 
neț. Orânduirea și scenele sînt 
aceleași, dar „Moartea dreptu
lui" și „Moartea păcătosului" 
lipsesc. în cetele păcătoșilor, 
aici, apar și catolicii, men
ționați și de inscripție. Călu
gării oatolici sînt pictați cu 

! aapete rotofeie și poartă rasa 
caracteristică. Mai târziu, vor 
apare în frescele bisericilor 
și bogatul nemilos, preotul 
nedemn, morarul care dă 
făină rea, cei ce înșeală la 
cîntar, curtezanele, bețivanii, 
treeîndu-se de la criteriile de 
dogmă religioasă la cele mai 
larg morale și sociale, și vă- 
dindu-se astfel tendințe de 
laicizare.

Exteriorul Moldoviței are 
oîteva compoziții demne de 
interes și o strălucită tratare 
în construcție și colorit. Pe 
fațada de sus predomină „Im
nul acatist" și „Arborele lui 
Ieseu". Sub ultimul registru al 
imnului, „Rugul lui Moise" și 
„Asediul Constantinopolului".

„Asediul Constantinopolu
lui", mai bine păstrat 
la Moldovița, este și 
mai complex tratat. Fo
losind, ca și primitivii fla
manzi, perspectiva de sus, dar 
și cea de jos a cetății, artis
tul moldovean a izbutit să 
ne de>a o vedere panoramică a 
Constantinopolului, cu zidul 
interior, cu colinele pe care 
se găsesc case ou frontoane 
triunghiulare si unele bise

rici în stil moldovenesc. Pre
zența a numeroase turnuri, 
unele pătrate ca acelea din 
fund, ale bisericilor, altele de 
veghe cu mai multe caturi, dă 
cetății un aspect măreț. For
fota unei cetăți împresurate 
este sugerată pînă în detalii, 
în turnurile din față și pe 
metereze se văd arcași șl tu
nari trăgînd în vrăjmașii care 
se apropie pe apă și pe us
cat de cetate. Pe meterezele 
din primul plan, grupuri de 
ofițeri și dregători, de epis- 
copi și preoți. Oastea tur
cească din dreapta are aceeași 
desfășurare amplă ca și la 
Humor, cu tunari care trag, 
cu ieniceri și numeroase cete 
de spahii cu suliți, ce apaT 
printre văile munților.

Inegală și fiind pictată de 
mai multe mâini, pictura Mol
doviței aduce, in lucrările ei 
reprezentative, o mai vădită 
apropiere de viață, mai multă 
mișcare, uneori folosind ad
mirabil elementele arhitectu
rale. Măreția figurilor, unele 
tratări mai realiste ale chi
purile»-, gnația unor mișcări 
și vioiciunea coloritului, cu 
fericite armonii, arată dez
voltarea artei picturale din 
vremea lui Ștefan cel Mare

PENTRU

„Cimpiile

Elizee" din

Dobrogea

Când cu aproape 2 600 de 
ani în urmă, grecii din Mi
let acostau cu corăbiile lor 
țărmul vestic al Pontului 
Euxin pentru a funda cetă
țile Histria, Tomis, Callatis 
populațiile geto-dace care 
hălăduiau pe aceste melea
guri, Intre Carpati ș! Mare* 
Neagră, cunoșteau deja stu- 
păritul și cultura cerealelor 
și aveau în mare cinste vița 
de vie și vinul.

Despre existența milenară 
a viticulturii in această parte 
a Europei grăiesc mărturiile 
scrise ale Istoricilor greci și 
numeroasele vestigii scoase 
la iveală cu ocazia săpături
lor făcute în diferite regiuni 
ale tării ca edificii, unelte 
viticole și vase pentru vin, 
monede vechi și „stele" fune
rare, decorate cu struguri și 
frunze de viță de vie, inscrip
ții sculptate în piatră etc. 
Aceste mărturii istorice aco
peră o perioadă de aproape 
3000 de ani. Viticultura și vi- 
nificația trebuie să fi fost 
mult mai veche pentru a se 
forma o tradiție atît- de pu
ternică, reflectată în scrieri 
si opere de artă.

In adevăr, marele geograf 
grec Strabon (58 î.e.n.—25e.n.) 
scria în secolul I al erei noas
tre că „la gurile Dunării, 
geții erau mai favorizați decît 
sciții din Crimeea din punct 
de vedere al condițiilor de 
sol și climă, favorabile cul
turii vitei de vie". Istoricul 
împăratului Tiberius, Velle
ius Paterculus (19 î.e.n.-32
e.n. care primise misiunea de 
a cerceta provinciile estice 
ale imperiului raporta, de 
asemenea, că în regi
unea cuprinsă între Du
năre și Marea Neagră, vița 
de vie crește înaltă cît co
pacii. Homer (sec. IX î.e.n.) 
însuși, în Odissea, precizează 
că „în afară de grîu și orz, 
pămînturile acestor ținuturi 
erau cultivate cu vită de vie, 
supraîncărcate de struguri, 
care n-avea nevoie de îngri
jiri speciale din partea lo
calnicilor". De altfel, vechile 
legende grecești situau „Cim- 
piile Elizee" în Dobrogea de 
astăzi.

La cucerirea Daciei de că
tre romani (101 e.n.), viticul
tura era aci în plină floare. 
Pe moneda comemorativă 
„Dacia Augusta", bătută de 
împăratul Traian cu această 
ocazie, noua provincie .este 
reprezentată de o femele în 
fata căreia doi copii poartă 
unul un spic de grîu, iar altul 
un ciorchine, simboluri ale 
principalelor bogății ale 
acestor pămînturi. Frumoasa 
si bogata Dacie trebuie să fi 
impresionat deosebit de pu
ternic pe romanii cuceritori, 
ca să merite apoi superlati
vul de fericită „Dacia felix", 
ne întîlnit la nici o altă 
provincie romană.

Dacă vechimea culturii vi
ței de vie trebuie mai mult 
să o deducem din puținele 
dovezi rămase, despre obți
nerea vinului din struguri și 
folosirea lui nu numai în 
viața de toate zilele, dar șl 
ca articol de schimb în re
lațiile comerciale dintre sciți, 
celți, greci șl romani, docu
mentele sînt mult mai nume
roase și mai interesante. Ast
fel, la muzeul arheologic din 
Constanta, printre alte 
obiecte și unelte de vinifica- 
tie, un lin mare de piatră pe 
care se presau struguri și se 
prelingea mustul, arată că 
vinul se pregătea la fata lo
cului din recolta viilor locale, 
nu adusă de aiurea

Cît despre cultul lui Ba
cchus (Dionysos), foarte răs- 
pîndit pe aceste locuri, tre
buie să fi avut rădăcinile sale 
în cultul lui Sabazios, zeul 
trac, adoptat mai tîrziu ca 
Dionysos de greci. Statuiete 
de Tanagra ale zeului Saba
zios, purtind în mina-dreap
tă un strugure și în stînga 
un cocoș, se întîlnesc destul 
de des ca și reproduceri ale 
aceleiași figuri pe vase de 
lut ars.

Cultul vinului era foarte 
popular și multi din cei care 
îl practicau erau constituiri 
în asociații de băutori, așa 
precum în evul mediu și 
chiar astăzi tntîlnim sub for
ma unor „confrerii" în vestul 
Europei. Pe o piatră de cal
car din vechea cetate a His- 
triei se pot citi următoarele 
cuvinte semnificative : „No
roc ! Pentru succesul piosu
lui și gloriosului nostru stă
pîn, împăratul Marcus Anto- 
nius Augustus și Iulia Au
gusta... a fost ridicată aceas
tă piatră de Asociația vechi
lor adoratori ai lui Dionysos".

Prof. dr. docent 
M. I. NEAGU

TINERET
Muzică

Momentul 

Stephă

nescu
Primul spectacol de ope

ră în limba română, (la 8 
mai 1885 la Teatrul Națio
nal avea loc reprezentarea 
operei „Linda de Chamo
nix" de Donizetti), introdu
cerea în școlile românești 
de artă a studiului științi
fic al cantoului (in 1896 
Stephănescu a scris și un 
tratat special intitulat „Des
pre mecanismul vocal"), 
compunerea primei simfo
nii românești, formarea u- 
nei generații de cîntăreți de 
prestigiu european (printre

alții — tenorii Băjenaru, 
Gabrielescu și Dumitrescu, 
baritonii Teodorescu și Po- 
povici-Bayreuth), — iată 
cîteva momente hotăritoare 
în evoluția artei muzicale 
românești indisolubil le
gate de activitatea compo
zitorului, profesorului, diri
jorului Gheorghe Stephă
nescu.

Reîntors în țară după 
strălucite studii la Paris (a 
avut printre profesori pe 
Auber, Ambroise Thomas). 
G. Stephănescu desfășoară 
jumătate de veac, cu o re
marcabilă perseverență, o 
vastă activitate pentru im
punerea valorilor naționale.

Istoria artei muzicale ro
mânești consemnează ade
seori lupta dramatică a lui 
Stephănescu pentru menți
nerea primelor înjghebări 
de operă românească, pen
tru crearea unui repertoriu 
românesc, pentru educarea 
în clasele Conservatorului 
a cîntăreților, instrumen
tiștilor necesari formațiilor 
bucureștene. (După premie
ra din 1885, cronicarul zia
rului „Doina" scria : „Vom 
construi edificiul nostru 
național pe baza căruia va 
trebui să scriem cu litere 
neșterse ca cel dinții pe 
G. Stephănescu).

Paralel cu o vastă activi
tate organizatorică și didac
tică, Stephănescu scrie un 
impunător număr de lucrări 
care l-au situat în fruntea 
creatorilor din vremea șa, 
continuînd astfel opera lui 
Flechtenmacher, Wach- 
mann, Caudella.

Feeria „Sînziana și Pe
pelea", Simfonia in la ma
jor, „Uvertura națională", 
suita de cîntece pe versuri 
de Eminescu, Alecsandri, 
Bolintineanu, Vlahuță, lu
crările de cameră (octetul, 
sextetul, Scherzoul intitulat 
„Omagiu lui Haydn"), pie
sele vocal simfonice (can
tata „Sentinela română"), 
muzica de scenă ne contu
rează un artist fecund (a 
scris peste 600 de lucrări), 
multilateral, puternic legat 
de melosul popular („Ceea 
ce face ca un autor să fie 
genial — scria Stephănescu 
— sînt ideile sale muzicale, 
inspirațiile sale. Muzica 
vorbește inimei și oricitâ 
știință, oricîtă dibăcie ar 
avea un artist, dacă nu ne 
poate mișca acela nu este 
artist desăvirșit").

Un loc special în creația 
lui Stephănescu îl au lucră- 
cile simfonice și de cameră, 
printre primele opusuri de 
acest gen din istoria mu
ticii românești.

„Uvertura națională" _
compusă în 1876 — este pri
ma lucrare simfonică ro
mânească bazată pe melo
dii de origine populară 
creată după principiul dez
voltării simfonice.

Interesantă prin melodi- 
citatea, sugestivitatea or
chestrației este și Simfonia 
scrisă in 1869.

Stephănescu creează un 
interes artistic crescînd 
de-a lungul celor patru 
părți ale Simfoniei, grație 
prelucrării bogate a ideilor 

| muzicale conducătoare, gra
ție folosirii unei scriituri 
polifonice meșteșugite

„G. Stephănescu — scria 
în 190 i criticul muzical 
Mărgăritescu — reprezintă 
în muzica noastră ceea ce 
Alecsandri și Grigorescu 
sînt în domeniul poeziei și 
al picturii".

IOSIF SAVAPETRU COMARNESCU
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Premiile concursului
Vasile Alecsandri"

Tradiționalul concurs de creație 
„Vasile Alecsandri" organizat de 
Comitetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă a înregistrat în anul 
1967 un număr de 148 piese de 
teatru într-un act, 42 de piese de 
teatru școlar, 26 piese pentru tea
tru de păpuși și 8 piese de teatru 
în limba maghiară.

Juriul de selecționare a acor
dat următoarele premii și men
țiuni i

Piese de teatru într-un act: — 
Premiul I „Vizita" — de Aurel 
Storin ; — Premiul II „O glumă 
de doi bani" — de Gheorghe 
Vlad și „Viceversa" de Ștefan 
Haroîamb ; — Premiul III — „La 
o piatră de hotar" — de Ion D. 
Sîrbu.

Piese pentru tineretul școlar și 
pionieri : — Premiul III — „Vica 
și cele trei Americi" — de Ște
fan Iureș ; — mențiune — „Ele
fantul de piatră" — de Marius 
Bozianu; — „Hai să păcălim 
luna" — de Cecilia Rădulescu.

Piese pentru teatru de păpuși t 
— Premiul I — „Dacă s-a termi
nat cerneala" — de Alecu Po- 
povici; — Premiul II — „Cea 
mai frumoasă surpriză" — de 
Xenia Roman ; — Premiul III — 
„Sfatul vulpii" — de Aurei Ior- 
dache ; — mențiune — „Degețel 
și voinicul de plastilină" ■— de 
Maria Marin ; — „Papirnaptar" 
(Calendarul de hîrtie) — de Szeie 
Vera, Rorincz Erzsebet, Kcrekes 
Agnes și Kovacs Gydrgy.

Spectacol al artiș-

tilor mongoli

în cea de a doua zi a turneului 
pe care-1 întreprind în regiunea 
Brașov, artiștii din Ansamblul 
popular mongol au prezentat 
miercuri seara un spectacol în o- 
rașul Sf. Gheorghe. Cîntecele 
> ipulare mongole din folclorul 

xhi și nou au fost primite cu 
C. ldură de public.

TELEFOANE CU 5 NUMERE

LA GALATI

începînd de la 1 ianuarie, tele
foanele din Galați au 5 numere, 
în loc de 4. Operația de „comu
tare" a avut loc în urma unoi 
lucrări de extindere și moderni
zare a centralei telefonice a ora
șului în scopul îmbunătățirii ser- 
v ii abonaților telefonici.

(Agerpres)
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CORESPONDENȚII
R E G
T R A
PRIMELE
VEȘTI
DIN ȚARA

zile ale anului 1968
al

• Primele 
au înscris un frumos succes 
constructorilor și montorilor din 
cadrul Ministerului Energiei E- 
lectrice. La centrala electrică de 
termoficare Craiova s-a reali
zat în cadrul probelor teh
nologice 
sistemul energetic național al 
cehii de-al doilea grup 
315 megavați. Prin intrarea 
în funcțiune a acestuia, în pri
mul trimestru al acestui an, ter
mocentrala de la Craiova va a- 
tinge parametrii proiectați, lu- 
crînd la întreaga sa capacitate de
1 000 megavați.

M. DUMITRESCU
• începutul acestui an a înre

gistrat pentru muncitorii texti- 
liști din Pitești un nou succes : 
intrarea în funcțiune a secției de 
filatură, primul obiectiv cuprins 
în planul de dezvoltare al între
prinderii „Textila". Noua sec
ție va produce în prima etapă
2 000 tone fire cardate de bum
bac anual, urmînd ca în final să 
se obțină 3 875 tone pe an. în 
fluxul tehnologic au fost introdu
se utilaje de înaltă tehnicitate. 
Cu un avans de 2 luni și jumă
tate se lucrează la cea de-a doua 
etapă de construcție a secției, ur
mînd ca aceasta să intre în pro
ducție în prima jumătate a anu
lui curent.

primul paralel la

de

0 nouă linie

electrică

I O N A L I
N S M I T

eelicieări
CELOR 

EREI GEMEN!

in diferite institute cele mai 
tinere condeie, peneluri fi 
harfe.

IOAN RUS

în registrele Oficiului stă
rii civile a Sfatului popular 
Brănești din raionul Bujor, 
au fost înscriși în evidență 
zilele trecute trei gemeni : 
un băiat și două fete. Asis
tența nașterii celor trei copii 
gemeni au asigurat-o medi
cul specialist Gheorghe Da- 
chin și colegul său dr. Ion 
Rolea. După aproape o noap
te de emoții, de apeluri fe
brile la cunoștințele de spe
cialitate legate de diagnostic 
tînăra mamă Maria Nour, 
în vîrstă de 27 de ani, a dat 
naștere la cei trei copii. Fe
licitări tinerei mame, care a 
dat naștere celor trei ge
meni și personalului medico- 
sanitar care a trecut cu suc
ces un examen dificil.

V. MOINEAGU

Un nou cenaclu stu-
denfesc la Cluj

„ECHINOX"

„REP '67"
Tînărul forestier loan Ne

grea expune în aceste zile 
în una din sălile Casei de 
cultură din Suceava prima 
sa expoziție de fotografii ar
tistice intitulată : „Rep’ 67“. 
Cele 33 de pelicule surprind 
aspecte inedite din univer
sul cotidian al omului con
temporan, din multitudinea 
valorilor spirituale ale Tării 
de Sus. în mod deosebit re
țin atenția : „Scurt circuit", 
„Pămînt", „Cîinele pămîntu- 
Ini'*, „Uneltele mele", „Exp' 
67“ care relevă un autentic 
talent cu perspective certe.

ION BELDEANU

In prima zi a noului an 
a început să funcționeze li
nia electrică de 220 Kv 
Hunedoara-Timișoara, care 
traversează cele două re
giuni, pe o lungime de pes
te 160 km. Datorită noii 
magistrale, capacitatea de 
transport a energiei elec
trice in această parte a țării 
se dublează în condițiile 
unei siguranțe sporite, ceea 
ce va satisface întregul ne
cesar de energie pentru in
dustrie, iluminatul public 
și consumul casnic din Ba
nat. Concomitent a fost 
pusă sub tensiune stația de 
220 Kv/110 Kv, cu o capa
citate de 200 MVA, prima 
de acest fel din sistemul 
energetic al Banatului. 
Noua stație, echipată cu 
auto transformator și apa- 
rataje electrice fabricate în 
țară asigură alimentarea 
cu energie electrică a unui 
mare număr de întreprin
deri industriale, unități a- 
gricole socialiste și locali
tăți din regiunea Banat.

Slut tm telespectator din 
• orașul Boia Mare, numele nu 

are importanță. Apreciez dez
baterea publică din ziarul 

• „Scînteia tineretului", „Etica 
spectatorului din tribună" și 
cred că va da rezultate po- 

• zUive.
Am urmărit și eu meciul 

dintre Juventus și Rapid si 
• cînd am văzut manifestările 

nesportive ale unor spectatori 
ceriați cu disciplina, cu toată 

a pasiunea ce o am pentru sport, 
am renunțat să mai vizionez 
meciul fi am închis televizo- 

A ruL Ospitalitatea harnicului 
” nostru popor este proverbială 

și cunoscută in cele mai în- 
_ depărtate colțuri ale lumii. 
@ Din această cauză ne întâlnim 

în fiecare an cu mii de tu- 
— riști străini, care admiră fru- 
O musețile patriei și sînt im

presionați de primirea și os- 
xțfr pitalitatea ce li se ofer#. Dar 

nu pot admite ca o mină de 
huligani să-și facă mendrele 

9 și să umbrească, față de stră-

Cosă nouă pen
tru „covoarele

fermecate"
cu 
ui- 
din 

e

Recfinsămîntul ani

ini, prin prezența lor în tri
bune, această ospitalitate. £m 
nu cred că marea majoritate 
a oamenilor cinstiți nu oa ac-

PERTU
SPECTATORI
ționa și-i va scoate de pe 
stadioane pe acești „specta
tori" certați cu cele mai ele
mentare noțiuni de compot-, 
tare in societate.

Fotbalul este un joc. Aid 
câștigă echipa cea mai pre
gătită. Cit despre încurajarea 
formației noastre, mai bina 
t-ar gîndi șl compozitorii la un 
cinteo sportiv, care să aibă o 
asemenea popularitate ca să-l 
știe toți spectatorii si să-l 
cânte acel uriaș cor al tribu
nelor, dînd astfel aripi echipei.

După câte am observat, în 
fotografia apărută în ziar, acea 
figură de suporter era un H- 
nar. Cred că școala care o 
urmează și organizația U.T.C. 
de-acolo ar avea multe do 
spus în această privință. Do 
altfel, după cîte știu, la arelo 
de educație fizică din școli 
nu am auzit vreodată să so 
vorbească elevilor despre etica 
și DISCIPLINA SPORTIVĂ 
cu exemple concrete, pozitive 
și negative luate chiar de 1* 
unele comnetiții școlare. Asta 
e treaba dirigintelui. Și cum. 
de obicei dirigintele e profe
sor de științe naturale, nici 
prin vis nu-i treo asemenea 
lucruri.

•
 Mă grăbesc să răspund la 

dezbaterea dv. deoarece ridică 
probleme importante, la care

•
 mă gîndeam de mult.

Sînt un cetățean care iu
besc sportul, îmi place să-l 

£ văd și mă bucur cînd sporti- 
™ vii orașului meu, sau ai țării 

noastre, își înving adversarii. 
Q Mă bucur cînd văd un joc 

frumos, curat, bărbătesc, co
rect. O tehnică bună, o tao- 

Q tică clară, unele inițiative per
sonale, inspirate, îmi plac. Mă 
mai duc la stadion sau în 

0 sălile de sport, pentru că îmi 
plac și spectatorii. Mă incintă 
entuziasmul lor, freamătul viu 

™ al tribunelor mă emoționea- 
• ză. Mă amuză gesturile re

flexe ale unor pasionați, ca 
și glumele plăcute ale unor 

• mucaliți. Mă duc la specta
colele sportive ca să mă re
creez, să mă destind și să 
aplaud jocul frumos.

Din nefericire, uneori plec 
indispus de la astfel de spec- 

@ tacole, din cauza ieșirilor ne
demne ale unor jucători, con- 
ducători sportivi și mai ales 

0 a unor cetățeni din tribune. 
Vă mărturisesc că nu pot su- 

—, porta grosolăniile și cînd văd 
W asemenea manifestări la se

menii mei, sufăr cu adevărat.

Huiduielile, înjurăturile, ame
nințările, expresiile vulgare, 
lipsa de obiectivitate, îmi fao 
rău, mă întristează, mă revol
tă. Injuriile adresate arbitri-

bil în alte împrejurări rfnt 
oameni.

Și, într-adevăr, la locul lor 
de muncă în afara stadionu
lui, sînt oameni. Pe unii din 
ei, am avut prilejul să-i cu- 
noso. Sînt oameni serioși cu 
responsabilități Importante în 
viață, unii chiar cu funcții de 
educatori. Dar cum se trans
formă la meciuri, e ceva, de 
neînchipuit. Partea gravă este 
că la manifesările lor urîte, 
se adaugă alții și, ceea ce o 
mai dureros, se atașează și 
copiii. Și cu asta se ajunge Ia 
o situație, care într-adevăr te 
pune pe gînduri. Tu, om se
rios, să ajungi să fii stăpînlt 
de patimă în așa hal, îneît să 
nu-ți dai seama că jignești lu
mea, că otrăvești copiii, că ta 
dezumanizezi, e pur și sim
plu revoltător. Dacă aseme
nea manifestări se petrec în 
alte părți ale lumii, asta-i pri
vește pe cei de acolo.

In societatea noastră socia
listă, viața și morala e alta. 
Morala noastră e cinstea, e 
dreptatea, e demnitatea, e 
spiritul uman, e mîndria de 
om, la care trebuie să ținem.

INFLUENTA
NOCIVĂ A
„VULGARITĂ-între 3 și 10 ianuarie, în 

întreaga țară se desfășoară 
recensămîntul animalelor 
domestice. Acțiunea are 
drept scop obținerea de date 
statistice complete despre 
efectivul de animale, în ve
derea fundamentării științi
fice a planurilor anuale și 
de perspectivă, precum și 
analizării dezvoltării zoo
tehniei din punct de vedere 
al evoluției și structurii 
șeptelului.

Pentru conducerea și în
drumarea competentă a lu
crărilor, care prevăd înre
gistrarea tuturor animale
lor, indiferent de locul unde 
se găsesc acestea în momen
tul respectiv — la sediul 
gospodăriei, în tîrguri, o- 
boare, în transport etc, a 
fost înființată o comisie 
centrală, precum și-comisii 
regionale, orășenești, raio
nale și comunale alcătuite 
din membri ai comitetelor 
executive ale sfaturilor 
populare, cadre de condu
cere din instituții și organi
zații de stat și specialiști 
de pe teritoriile respective.

TILOR“ ASU
PRA COPIILORRecent s-au întîlnft într-o 

sală a Facultății de filolo
gie din Cluj studenții de la 
această facultate, de la Con
servator, 
stătutul 
filozofie, 
didactice, 
începutul 
naclului 
de la Arte plastice au 
pus tablouri, poeții au 
versuri, iar compozitorii 
interpreta au oferit celor 
prezenți cîteva lucrări ori
ginale. In fiecare miercuri ei 
se vor îhlllni pentru a su
pune confruntării rodul ore
lor lor de strădanie crea
toare. La sugestia studenți
lor, se va organiza cu regu
laritate în cadrul recitaluri
lor comune de poezie, mu
zică și artă plastică, mani
festări ce vor face cunoscute

Covoarele noi, gingașe, 
arabescuri de un colorit 
mitor, și-au mutat sediul 
Persia la Breaza. Breaza 
cunoscută de locuitorii mul
tor meridiane ca localitatea 
unde se țes cele mai frumoa
se covoare „persane". Tocmai 
de aceea spațiul și posibili
tățile tehnice nu mai puteau 
ține pasul cu cerințele din ce 
în ce mai mari. Și soluția a 
fost găsită. Recent s-a hotă- 
rît ca în această localitate să 
se construiască un vast atelier 
de țesut, dotat cu mașini mo
deme. El va cuprinde o hală 
de țesătorie, spălătorie, uscă- 
torte, călcătorie și un atelier 
de preparat fire și, de aseme
nea, titeva dgpozite pentru 
păstrarea materiei prime și a 
produselor finite. In ceea ce 
privește produsele finite, ele 
nu vor întîrzia aici mai mult 
de 2—3 zile.

SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI

I. TEOHARIDE
(Agerpres) '

TE LE VIZ I U NE

au
«1

Prof. OLIMPIU BONJUG 
Liceul Nr. 1 Tulcea

Germaniei ; 8. Iugos-
9. Cehoslovacia ; 

Spania șl Portugalia. 
României ocupă lo-

V. RAVESCU

Noua Fabrică de confecții din Vaslui

pentru corn

4 ianuarie 1968

• Un purtător de cuvînt 
al Federației internaționale

Volga (orele 9,30 ;
16,15 ; 18,30 ; 20.45).

® La Fabrica de pielărie și în
călțăminte „Clujana", ieri a in
trat în funcțiune o secție de în
călțăminte cu 5 linii tehnologice. 
Aici vor fi produse în cursul a- 
cestui an 1 500 000 de perechi 
încălțăminte, iar pentru atinge
rea parametrilor proiectați se vor 
realiza anual 2,5 milioane pe
rechi încălțăminte. Tot anul a- 
cesta urmează să intre în func
țiune încă 2 linii tehnologice

ION RUSU

Arte plastice, In- 
politehnic, istorie, 

alături de cadre 
pentru a inaugura 
de drum al ce- 

„Echinox". Studenți 
ex- 

citit 
fi

lor sau jucătorilor, manifestă
rile brutale, individuale sau 
în grup, mă jignesc pe mi
ne, mă fac să mă simt umilit 
că sînt în tribună alături de 
astfel de indivizi, care proba-

1

FONDUL

D E
(Urmare din pag. I-a)

AUR
științăefectologie, adică o 

organizată ca atare care să 
studieze efectul, ce-1 au asu
pra omului, de data aceasta 
în mod deosebit asupra ti- 

Bneretulul, anumite luări de 
contact cu realitatea, rezul
tatele obținute individual 
sau colectiv prin compor
tare și muncă, eșecul, suc
cesul etc. Efectul unei acți
uni sau unui contact cu 
realitatea joacă un rol im
portant la orice etate, dar 
pentru tineret, care stă în 
mijlocul evenimentelor vie
ții, a experienței generații
lor trecute și a perspective
lor de viitor, ca pe o placă 
turnantă sau ca la o răscru
ce, efectul, pozitiv sau nega
tiv, poate fi decisiv pentru 
profilarea personalității tî- 
nărului, aflător încă în 
școa'ă sau deja în cîmpul 
muncii. Fără o cunoaștere 
precisă a efectului unei ac
țiuni sau unei situații, va
riabil de la o etate la alta, 
de la un individ la altul, de 
la un grup social la altul șl 
de la o epocă istorică la 
alta, nu se poate aștepta o 
influență decisivă în bine, 
mai ales la tineret, care 
desprinzîndu-se, treptat sau 
mai repede din sînul fami
liei și de școală, stabilește 
legături multilaterale cu 
viața unde el însuși trebuie 
să se integreze ca element 
productiv și creator, și nu 
oricum, ci cu maximum de 
eficiență. Aceasta de la în
ceput, adică de cînd tînărul 
este socotit un tînăr și pînă 
în pragul maturității, pe 
oare el pune piciorul. Căci 
arta vieții, mai cu seamă a 
vieții contemporane cu sur
prinzătoarele schimbări su
ferite în urma descoperiri
lor științifice, a culturaliză
rii masive și noilor orîndu-

iri politice de eliberare na
țională, de trecere revoluțio
nară spre socialism și co
munism etc. poate fi în
vățată și bine și rău. Iar 
ca s-o înveți rău, nu se cere 
mai puțină cheltuială de e- 
nergie decît ca s-o înveți 
bine. Dezvățul e de multe 
ori mai greu decît învățul. 
De aceea e mai bine să 
nu fie nevoie de dezvăț. 
Efectologia ar fi uin auxiliar 
de preț în îndrumarea justă 
a personalității în curs de 
formație, plină de dinamism 
și scutită de sclerozări a ge
nerațiilor tinere.

Avem un tineret setos de 
informație, posedînd cunoș
tințe bogate și o concepție 
despre lume incomparabil 
superioară față de cele din 
trecut. Dar, ca orice tineret 
el este susceptibil de înrîu- 
rire, care poate fi bună și 
rea. Cu o cunoaștere preca
ră a structurii' vieții tinere
tului în condițiile istorico- 
sociale create la noi de so
cialism și cu aplicarea în 
scopuri educative a unor 
dogme depășite nu se poate 
obține cel mai bun rezultat.

Pentru transformarea 
generațiilor tinere, ce se în
scriu pe orbita socială în- 
tr-o inepuizabilă sursă de 
energii naționale, entuzias
te și pricepute, ridicînd pro
ducția și creația în toate do
meniile de progres uman la 
înălțimi nemaiatinse, este 
nevoie de mult mai mult. De 
aceea nu poate fi privită și 
primită decît cu satisfacție 
maximală ideea înființării 
centrului de cercetări, care 
să ajute substanțial tinere
tul să devină pe deplin, în 
ceea ce privește munca sub 
aspectele ei de producție și 
creație, parte integrantă din 
fondul de aur al Republicii 
Socialiste România.

9;
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Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ — sala Comedia : REGI
NA DE NA VARA (ora 19,30) ; 
sala Studio : CASTILIANA (ora 
19,30). Opera Română : ÎN
TOARCEREA DIN ADÎNCURI 
(ora 19,30). Teatrul de stat 
operetă : SECRETUL
MARCO POLO (ora 19,30). 
trul de Comedie : CAPUL 
RĂȚOI (ora 20,00). Teatrul , 
cia Sturdza Bulandra" : LIVA
DA CU VIȘINI (ora 20,00) ; 
sala Studio : KEAN (ora 20,00). 
Teatrul „C. I. Nottara" : LO
VITURA (ora 19,30) ; sala Stu
dio : CÎND LUNA E ALBAS
TRĂ (ora 20,00). Teatrul „Barbu 
Delavrancea" : MORIȘCA (ora 
19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
IVANOV (ora 20,00). Teatrul 
„Ion Creangă" : TOATE PÎNZE- 
LE SUS (ora 9,30) ; CEI TREI 
MUȘCHETARI (ora 16,00). Tea
trul „Țăndărică" : ILEANA
SÎNZIANA (ora 17,00).

de 
LUI 
Tea-

DE 
„Lu-

UN BARBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Patria (orele 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Republica (orele 
8,30; 10,30; 12,45; 15; 17; 19,15;
21.30) , București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21).

CÎND TU NU EȘTI
rulează
9; 11,15; 13,30; 1
20,45), Gloria 
11,15: 13,30; 16;
Melodia (orele 9;
16: 18,30; 20,45).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15 ; 20,30), Modern (orele 
9,30 ; 11.30 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ;
20.30) .

REGINA DE ZĂPADA
rulează Ia Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează Ia Victoria (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,30; 20.45).
Arta (orele 9—18 în conti
nuare 18.15; 20,30).

la Luceafărul (orele
16,15; 18,30;

(orele 9 ;
18,15; 20,30), 

; 11,15; 13,30;

MANUELA 
rulează la 
15.45 în 
20,30).

PROGRAM 
dimineața

rulează la Doina (orele 9—10 
—11) și TREIZECI DE ANI 
DE VESELIE (orele 12; 14; 
16; 18,15; 20,30).

LOANA
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30, duminică ora 10), 
joi și sîmbătă ora 18 — Dese
ne animate. Munca 
18,15 ; 20.30).

UN TAXI PENTRU 
rulează la Giulesti 
15,30; 18; 20,30).

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21), 
Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Aurora (orele 
8,30; 10,45; 13: 15,30; 18; 20,30). 

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la înfrățirea (orele 
14; 16; 18; 20 — luni, marți,
sîmbătă, duminică). Drumul 
sării (orele 15; 17,30; 20, du
minică ora 11), Cotroceni 
(orele 15,30; 18; 20,30).

ALO, JAPONIA I
rulează la Timpuri Noi (orele 
9-21).

CEA MAI 
rulează 
15,30; 18;

ZECE NEGRI MITITEI 
rulează la Cringași 
15,30; 18; 20,15. De la 4 
rle RĂZBUNĂTORII,

Lumina (orele 9,30 
continuare 18,:

(orele 16 ;

TOBRUK 
(orele 10;

LUNGĂ NOAPTE 
la Buzești 
20,30).

(orele

(orela 
lanua- 
(orele

• Ca urmare a referen
dumului inițiat de agenția 
internațională de presă „A- 
ssoclated Press", titlul de cel 
mai bun sportiv din lume pe 
anul 1967 a revenit atletului 
american Jim Ryun, urmat 
în clasament de Mark Spitz 
(S.U.A.) natație și Mike Hal
lwood (Anglia) motociclism. 
La feminin, primul loc a 
fost atribuit tenlsmanei Bil
lie Jean Moffitt King (S.U.A.).

• Tenismanll români con
tinuă să obțină alte succese 
în campionatele de est ale 
Indiei de la Calcutta. După 
frumoasa victorie repurtată 
în proba de dublu de către 
Ion Tiriac și Ilie Năstase, 
în finala probei de aimplu 
Ion Țlrlac s-a impus în fața 
indianului Mukherjea. Tenis- 
manul român a terminat vic
torios cu scorul de 3—2 (8—4, 
4—6, 6—2, 5—7, 6—4). Meciul a 
durat peste 2 ore și a fost ur
mărit cu interes de aproxi
mativ 3000 de spectatori.

de natație a anunțat presei 
că în cadrul congresului aces
tui for, care a avut loc la 
Tokio, s-a stabilit ca flecare 
țară să poată prezenta la J.O. 
de la Ciudad de Mexico un 
număr de 73 concurențl (38 
bărbați șl 35 femei). Fiecare 
țară va putea alinia 3 con
curențl de probă. Sînt prevă
zute eliminatorii șl semifi
nale pentru probele disputate 
pe 100 m. De asemenea 
fost incluse eliminatorii 
pentru alte probe.

cui 16 în acest clasament, 
înaintea Belgiei, Greciei, O- 
landel, Poloniei, Austriei, 

Norvegiei, Suediei, Turciei, 
Albaniei, Luxemburgului, 
Finlandei etc. Comentatorul 
de specialitate al revistei 
subliniază că echipa Italiei 
nu a suferit nici o înfringere 
în sezonul trecut, însă ea nu 
poate ocupa primul loc de
oarece a obținut victorii în 
fața cîtorva echipe modeste.

e Săptămînalul de specia
litate „France Football" a 
stabilit clasamentul celor mal 
bune echipe reprezentative 
pe anul 1967. Primul loc a 
fost acordat selecționatei 
U.R.S.S., care din cele 18 me
ciuri susținute nu a pierdut 
decît două. Pe locurile urmă
toare s-au clasat după cum 
urmează : 2—3 Italia șl Un
garia ; 4. Anglia ; 5. Bulga
ria ; 6—7. R.D. Germană șl 
R.F. a 
lavia ; 
10—11.
Echipa

• Turneul internațional 
masculin de șah de la Has
tings a fost reluat cu des
fășurarea partidelor din cea 
de-a 6-a rundă. Campionul 
român Florin Gheorghiu a 
remizat cu Andrew Whiteley 
(Anglia).

Clasament: 1—2. Gheor
ghiu (România), Hort (Ce
hoslovacia) 4 puncte ; 3.
Stein (U.R.S.S.) 3,5 puncte ; 
4. Suetin (U.R.8.S.) 3 puncte 
(1) ; 5—8. Ostojic (Iugoslavia), 
Hastston (Anglia) 2,5 puncte 

(1).

15.30 ; 18 ; 20,15), Cosmos țâ
rele 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30). 
De la 4 Ianuarie FANFAN LA 
TULIPE (orele 14,30 ; 16,30 ;
18.30 : 20,30).

REPUBLICA SKID
rulează la Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

MARTIN SOLDAT
rulează Ia Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 9—16 în conti
nuare : 18,15; 20,30), Flamura 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

MARELE RESTAURANT 
rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30 — 2 și 7 ianuarie 
matineu ora 11), Lira (orele 
15,30; 18; 20,30).

AL ȘAPTELEA CONTINENT 
rulează la Dacia (orele 8—21 
în continuare). Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Central (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18; 20,30).

O FATĂ FERICITA
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30, duminică ora 
11), Popular
21).

FANTOMAS 
LAND YARD 

rulează Ia

Floreasca (orele 9 ;

15,30 ; 18 ; 20,30). De la 4 Ia
nuarie ZECE NEGRI MITI
TEI (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

SPARTACUS
ambele serii —
rulează la Colentlna (orele 15 ;
18,30. duminică ora 9.30).

OCOLUL
rulează la
11,45 ; 14 ;

ZOSIA
rulează la
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

CINE VA DESCHIDE UȘA? 
rulează la Rahova (orele
15,30 ; 18 ; 20,30. Duminică ora
10.30) .

VULTURII ZBOARĂ DEVRE
ME

rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30). De la 4 ia

nuarie OPERAȚIUNEA
SSBOW, (orele 15,30 ;
20.30) .

FARAONUL
— ambele serii —
rulează la Pacea (orele
18.30 ; 20,15). De la 4 ianuarie 
ZECE NEGRI MITITEI (ore
le 15,45 ; 19 ; 20,15).

SUBTERANUL
rulează la Clubul Uzinelor 
Republica, sîmbătă și dumini
ca.

CRO-
18 ;

13 :

(orele 15; 17; 19;

CONTRA SCOT-
Viitorul (orala

18,00 — La ordinea zilei I 
Organizarea științifică a pro
ducției și a muncii ; 18,30 — 
Pentru copii și tineretul șco
lar : Noile aventuri ale echi
pajului Val-Vîrtej — „La tele
fon, o moștenire" de Dumitru 
Alstanii și Ștefan Puiu Stă- 
nescu (seria a II-a); 19,00 —. 
„Mult e dulce și frumoasă". 
Emisiune de limbă română ;
19.30 — Telejurnalul de sea
ră ; 19,45 — Agenda dvs.;
19,50 — Buletinul meteorolo
gic ; 20,00 — Film serial s
„Ivanhoe" ; 20,30 — Nuntă la 
Rășinari. Film realizat de So
rin Grigorescu și Mircea 
Gherghinescu ; 20,45 — Albu
mul șlagărelor ; 21,10 — Stu
dioul mic: „Vocea omeneas
că" de Jean Cocteau. Interpre
tează Dana Comnea ; 22,00 —< 
Caruselul varietăților cu } 
Mahalia Jackson, Juliette Gre
co, Stella Vitzi, Vico Toriani, 
Hilde BriMl, Isabelle Aubret, 
surorile Kessler, Pierre Etaix;
22.30 — De la Giotto la Brân- 
cuși : 22,50 — Telejurnalul da 
noapte.



Un „cadou"

neplăcut...
Există două clemente care alimentează uimirea : momentul 

ales și severitatea măsurilor preconizate. La Washington părea 
inevitabilă elaborarea unui program „de apărare" a dolarului. 
Dar de ce președintele a ales prima zi a noului an pentru- a 
oferi americanilor o pilulă cu gust amar ? La conferința de 
presă de la ferma sa din Texas, Johnson a vorbit despre „un 
pas ferm și hotărîtor pe care guvernul S.U.A. l-a întreprins 
pentru îmbunătățirea balanței de plăți". Obiectivul declarat 
este acela de a reduce deficitul balanței de plăți cu 3 miliarde 
dolari. Președintele S.U.A. are reputația unui politician care 
știe să înregistreze pulsul opiniei publice. Totuși el a pășit 
într-un an electoral, cînd va trebui să dea o îndîrjită bătălie 
pentru a reocupa Casa Albă, oferind viitorilor alegători un 
„dar“ care nu Ie poate face plăcere. Pentru că este limpede că 
măsurile prevăzute vor Iovi nu numai într-o pătură restrînsă 
de businessmani. Președintele și-a asumat riscurile unor mă
suri nepopulare deoarece dolarul întîmpină mari dificultăți iar 
deficitul balanței de plăți (4 miliarde dolari în 1967, după cal
cule provizorii) riscă să aibă grave repercusiuni. Corespon
dentul din Washington al agenției FRANCE PRESSE consi
deră că deciziile Casei Albe s-au dovedit „indispensabile și 
urgente", ele reflectînd „gravitatea situației". Uriașele chel
tuieli militare, legate în principal de războiul din Vietnam, 
devalorizarea lirei sterline și masiva hemoragie a aurului care 
s-a produs după aceea sînt, în esență, cauzele unei situații de 
natură să îngrijoreze Washingtonul și să-l oblige la măsuri 
neobișnuite de austeritate. Hotărîrile Casei Albe afectează, 
însă, nu numai economia americană, ci și o serie de țări din 
lumea capitalistă care prin natura relațiilor lor economice cu 
S.U.A. resimt urmările „draconicelor" măsuri. Prevăzînd reac
țiile negative Departamentul de Stat a trimis două misiuni 
„pentru a avea schimburi de păreri cu prietenii noștri" (Nicho
las Katzenbach la Londra, Bonn, Bruxelles, Paris, Haga, Berna 
și Eugene Rostow în Australia, Japonia și alte țări diu Asia). 
Deocamdată „prietenii' au reacționat cu destulă nervozitate 
dacă judecăm după cele scrise de diferite ziare (deși s-au găsit 
și unele glasuri care au cerut indulgență față de gestul ameri
can). Pentru KOELNISCHER RUNDSCHAU este vorba „de o 
veste proastă de Anul Nou". Unele ziare pariziene folosesc 
un limbaj mai aspru. LE FIGARO vorbea, de pildă, de faptul 
că măsurile luate de S.U.A. ar putea să stinjenească dezvolta
rea economică în Europa occidentală. Se face aluzie Ia faptul 
că noul program american de „austeritate" poate fi socotit și 
ca o tentativă de a lovi în țările Pieței comune, semnalîndu-se 
o diferență de tratament între „cei șase" și Anglia (Londra 
este exceptată de Ia interdicția privind exportul de capital 
american). Cele mai lovite ar fi Belgia și Olanda, țări în care 
investițiile de capital american au atins un nivel ridicat Cu
noscutul economist francez Jacques Rueff afirmă că „este pu
țin probabil ca măsurile financiare anunțate la Washington să 
fie eficace". El vede în aceste măsuri „un nou pas" pe calea 
destrămării actualului sistem monetar interoccidental. Dar nu 
numai Rueff profesează pesimismul. Charles Walker, unul din 
conducătorii Asociației bancherilor din S.U.A., a afirmat că 
programul anunțat de președinte „va avea șanse limitate de 
succes atîta timp cît guvernul nu va reduce cheltuielile mili
tare și alte cheltuieli în străinătate Ideea o reîntîlnim, altfel 
exprimată, și în ziarul economic vest-german HANDES- 
BLATT : „Partenerii Washingtonului înțeleg bine că însănă
toșirea dolarului este o chestiune vitală pentru lumea occiden
tală. Totuși le va fi greu să coopereze activ Ia această sarcină, 
atît timp cît focarul principal al incendiului nu va fi combă
tut Toată lumea știe că înainte de orice, războiul din Viet
nam stă la originea celui mai mare deficit din istoria postbe
lică a balanței de plăți a S.U.A.".

In general, se constată că mulți dintre observatori vădesc 
destul scepticism în ceea ce privește perspectivele realizării 
obiectivului preconizat de Casa Albă, acela de a aduce ba
lanța de plăți a S.U.A. „cît mai aproape de un echilibru".

Știri de ultimă oră arată că emisarii Washingtonului au întîm- 
pinat dificultăți. Interlocutorii lor, in general, s-au limitat „să 
ia notă" de poziția americană și au evitat orice angajamente.

EUGENIU OBREA

CONTRADICȚII 
ÎN GUVERNUL DE 

LA ATENA?
Agențiile occidentale de presă 

transmit știri din care reiese că 
promisiunea făcută de primul mi
nistru grec, Gheorghios Papado
poulos, de a amnistia toate per
soanele acuzate de activitate îm
potriva loviturii de stat militare 
de la 21 aprilie 1967, nu a fost 
transpusă în practică. Pînă în 
prezent au fost amnistiate numai 
75—100 persoane, în majoritate 
ofițeri, foști membri ai organi
zației Aspida, persoane aparți- 
nînd centrului și dreptei din Gre
cia. Cei mai mulți patrioți con
tinuă să se afle în temnițele din 
insulele Yaros, Leros și din Gre
cia continentală, fapt ce relevă 
caracterul cu totul limitat al 
amnistiei decretate de guvernul 
grec. Cunoscutul compozitor 
Mikis Theodorakis nu a fost eli
berat, deși premierul Papadopou
los anunțase Sn mod special că el 
va fi amnistiat.

Observatorii politici și diploma
tici din capitala Greciei sînt de 
părere că modul în care a fost 
redactat textul amnistiei, și faptul 
că promisiunea făcută de Papa
dopoulos nu a fost respectată, 
sînt indicii ale unor contradicții 
serioase ivite între membrii regi
mului militar de la Atena.

« TI ,1

„Poporul vietnamez va dobîndi 
cu certitudine victoria"

Cuvîntarea vicepremierului Nguyen

TrinhDuy
în cuvîntarea rostită cu prile

jul unei recepții oferite în cin
stea delegației de partid și gu
vernamentale a R. P. Mongole, 
care a vizitat R. D. Vietnam, 
Nguyen Duy Trinh, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Vietnam, a subliniat 
relațiile de prietenie existente 
între cele două țări și solidari
tatea pe care o manifestă po
porul mongol față de lupta po
porului vietnamez.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că, deși agresorii a- 
mericani au suferit înfrîngerl 
grele în Vietnam, ei nu au re
nunțat la scopurile lor, bom- 
bardînd cu sălbăticie capitala 
R.D. Vietnam și orașul portuar 
Haifong, trimițînd cu febrilita
te noi trupe satelite în Vietna
mul de sud. în cuvîntarea sa 
războinică rostită la San Anto
nio și în declarațiile sale re
cente, Lyndon Johnson, preșe
dintele S.U.A., deși pretinde că 
dorește „tratative de pace", a 
folosit pretextul „apărării secu
rității S.U.A." pentru a intensi
fica războiul și pentru a se 
crampona de Vietnamul de sud, 
a spus Nguyen Duy Trinh. Im
perialiștii S.U.A. proiectează, 
de asemenea, să aducă problema 
Vietnamului în fața Consiliului 
de Securitate al O.N.U. Este

Patrioții sud-vietnamezi 
au atacat baza de la Da Mang

Unități ale Frontului 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud au de
clanșat miercuri dimineața 
un puternic atac cu rache
te asupra bazei americane 
de la Da Nang.

Timp de aproape 10 minute, 
asupra bazei au fost aruncate 
peste 30 de rachete de 122 mm. 
După cum transmite corespon
dentul agenției Associated Press, 
un pușcaș marin american și mai 
mulți soldați saigonezi au fost 
uciși, iar 19 militari, între care 
patru americani, au fost răniți. 
Au fost, de asemenea, distruse 
sau avariate patru avioane ame
ricane și au fost provocate in
cendii.

Corespondentul agenției France 
Presse relevă că nu este pentru 
prima oară cînd baza de la Da 
Nang, una din cele mai mari 
baze de care dispun americanii 
pe teritoriul Vietnamului de sud, 
este atacată de patrioți. Numai 
anul trecut, în primăvară și în

vară, detașamentele de patrioți, 
care controlează întreaga regiune 
muntoasă ce înconjoară baza, au 
lansat atacuri de anvergură, pro- 
vocînd „pagube însemnate" avia
ției americane. Pușcașii marini a- 
mericani care apără baza au în
cercat în mai multe rînduri să 
extindă perimetrul de apărare de 
la 10 la 20 kilometri, dar au fost 
de fiecare dată respinși de pa
trioți.

necesar să se sublinieze că 
O.N.U. nu are nici un drept să 
discute problema Vietnamului. 
Orice rezoluție în legătură cu 
problema Vietnamului, adopta
tă de Consiliul de Securitate al 
O.N.U., este nulă și neavenită.

Poziția poporului vietnamez 
este cît se poate de limpede. Ea 
este poziția în patru puncte a 
guvernului R. D. Vietnam și 
programul politic al Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud. Acestea consti
tuie baza soluționării problemei 
vietnameze.

Guvernul S.U.A. a pretins ne
contenit că dorește să discute 
eu Hanoiul, dar că nu a primit 
nici un răspuns. Dacă guvernul 
S.U.A. dorește într-adevăr să 
trateze, el trebuie, în primul 
rind, să pună capăt fără condi
ții bombardamentelor și tuturor 
actelor de război împotriva R.D. 
Vietnam, așa cum s-a arătat 
limpede în Declarația noastră 
din 28 ianuarie 1967. După ce 
S.U.A. vor pune capăt necondi
ționat bombardamentelor și tu
turor celorlalte acte de război 
împotriva R.D. Vietnam, guver
nul R.D. Vietnam va purta tra
tative cu S.U.A. în problemele 
care interesează.

Poporului vietnamez îi este 
foarte scumpă pacea, dar ea 
trebuie să fie o pace bazată pe 
adevărata independență și li
bertate. Atît timp cît imperialiș
tii S.U.A. își continuă cu încrîn- 
cenare războiul de agresiune, 
cei 31 milioane de compatriot! 
ai noștri din ambele zone, răs- 
punzind la Declarația preșe
dintelui Ho Si Min din 25 de
cembrie 1967, sînt hotărîțl să 
lupte împotriva agresorilor 
S.U.A. pentru a apăra Nordul, 
a elibera Sudul și a păși înain
te spre unificarea pașnică a 
țării. Poporul vietnamez va do
bîndi cu certitudine victoria ! 
Agresorii imperialiști din S.U.A. 
vor fi cu siguranță înfrînți !

în încheierea cuvîntării sale, 
vlcepremierul Nguyen Duy 
Trinh a subliniat că solidarita
tea frățească a țărilor socialiste 
contribuie la apărarea păcii și 
Independenței naționale, la 
consolidarea democrației șl so
cialismului.

Evoluția 
cipriotă 
Intensă activi
tate politică

Agențiile occidentale 
de presă relatează că în 
prezent se desfășoară o 
intensă activitate politi
că legată de constituirea 
în Cipru, de către lide
rii populației turce, a 
unui „guvern provizo
riu".

într-un interviu acordat zia
rului „Bayram", ministrul de 
externe al Turciei, Ihsan Sabri 
Caglayangil, a precizat că „nu 
există nici o legătură între re
centa înțelegere greco-turcă 
privind criza cipriotă și reor
ganizarea comunității turce din 
insulă, prin formarea „cabine
tului administrativ", ce se o- 
cupă de gestiunea propriilor 
afaceri".

în legătură cu hotărîrea gu
vernului cipriot de a declara 
persona non grata pe Zeki 
Kuneralp, director general în 
ministerul turc al afacerilor 
externe, Caglayangil a subli
niat că acesta „n-a făcut sau 
n-a spus nimic care să justi
fice o asemenea decizie. Este 
un act inoportun și contrar u- 
zanțelor de curtoazie interna
țională".

Agenția France Presse anun
ță că ministrul de externe al 
Turciei l-a primit marți după- 
amiază pe Miltiade Delivanis-, 
ambasadorul Greciei la Anka
ra.

Ministrul ad-interim al afa
cerilor externe al Ciprului, An
dreas Araouzos. a primit amba
sadorii mai multor țări acredi
tați la Nicosia. Cu acest prilej, 
el i-a informat că orice even
tuală vizită făcută membrilor 
„guvernului provizoriu", format 
de minoritatea turcă, va fi con
siderată de guvernul Ciprului 
ca o recunoaștere a acestui 
„guvern", ceea ce i-ar lipsi în 
mod automat de acreditarea pe 
lîngă guvernul condus de pre
ședintele Makarios.

Starea sănătății lui Blaiberg 
„deplin satisfăcătoare"

• Dr. Barnard nn a ținut seamă de 
apartheid • „Inima lui Clive poate să 

redea viața altuia"

Starea sănătății Iul Philip Blaiberg este „deplin satisfăcă
toare", anunță spitalul Groote Schuur într-un buletin publi
cat miercuri seara. Pacientul a înghițit normal lichide și s-a 
întreținut cu medicii. Cu excepția acestui buletin de sănă
tate, grupul de medici de la Groote Schuur se abține de la 
declarații în legătură cu starea pacientului lor. Poliția inter
zice ziariștilor și fotoreporterilor să intre în pavilionul unde 
se găsește Philip Blaiberg.

• AGENȚIA FRANCE PRESSE 
anunțind efectuarea la Cape
town a celei de-a doua operații 
de transplantare a unei inimi, 
scrie că echipa de chirurgi a 
profesorului Barnard a efectuat, 
în același timp, și o reevaluare 
a tradițiilor apartheidului din 
Republica Sud-Africană. In 
prima operație, efectuată la 
3 decembrie 1967, „donatorul" și 
„primitorul" erau doi europeni 
— Denise Darval șl Luis Wash- 
kansky. în cea de-a doua ope
rație făcută marți, doi oameni 
aparținind unor grupe rasiale 
distincte, pe care legislația in 
vigoare îi separă în aproape 
toate domeniile vieții, participă 
la această extraordinară aven
tură chirurgicală. Este semnifi
cativ că în virtutea practicilor 
din această țară, medicii de la 
spitalul „Groote Schuur" au 
trebuit să întrebe, înainte de 
operație, pe Philip Blaiberg dacă 
acesta are vreo obiecție că noua 
sa inimă va fi a unui metis. 
El a răspuns că nu are nici o 
importanță culoarea pielei „do
natorului**. In cursul unui in
terviu acordat marți seara pos
tului de radio B.B.C., dr. Bur
ger, directorul spitalului „Groote 
Schuur**, a declarat că nu vede 
nici un inconvenient în faptul 
că se transplantează inima unui 
metis la un european.

Alegînd inima metisului 
Clive Haupt pentru a fi trans
plantată în pieptul Iui Philip 
Blaiberg după criterii strict 
medicale, fără să țină seama de 
deosebirile rasiale care aparțin 
esenței organizării sociale și 
politice din Africa de Sud, pro
fesorul Barnard a provocat o 
mică revoluție. Acest fapt nu a 
fost trecut cu vederea nici de 
ziarele sud-africane. care pu
blică știrile cu titluri semnifica

tive : „Un tlnăr metis își dă 
inima iul Blaiberg" etc.
• „CÎND MEDICII ml-au cerut 

consimțământul pentru a putea 
întrebuința inima lui Clive, e- 
ram atît de emoționați îneît 
n-am putut răspunde deîndată. 
Apoi le-am spus că puteau să 
o folosească, dacă era imposibil 
să-mi salveze soțul", a declarat 
marți Dorothy Haupt, soția tî- 
nărului metis a cărui inimă bate 
acum în pieptul lui Blaiberg. 
„Este o consolare pentru mine 
să știu că inima lui Clive poate 
să redea viața altuia", a adăugat 
văduva Dorothy. Perechea Ha
upt se căsătorise numai cu trei 
luni în urmă. Doamna Muriel 
Haupt, mama „donatorului" Cli
ve Haupt, a petrecut 24 de ore 
la spitalul „Groote Shuur", scrie 
France Presse, și nu s-a hotărît 
să părăsească spitalul decît dună 
cinci ore de la încetarea din 
viață a fiului său. „Ca orice 
mamă sînt îndurerată, a spus ea, 
dar sînt în același timp, mulțu
mită gîndindu-mă la omul care 
poartă inima fiului meu".

Pe de altă parte, amintirile 
despre tînărul metis Clive Ha
upt sînt încă vii în memoria lo
cuitorilor din orașul Capetown. 
Cu cîteva zile înainte de a muri, 
îsi amintește un vecin de-al său, 
Clive își exprimase speranța că 
a doua operație de transplantare 
a unei inimi va fi încununată de 
succes. Pe Clive l-a interesat 
foarte mult prima operație fă
cută lui Washkansky, el a ur
mărit zi de zi proaresele pe care 
le făcea acesta. Cînd a murii 
Washkansky. Clive a spus că 
aceasta d fost o mare pierderi 
si și-a exprimat dorința ca vi
itoarea operație să fie încununa
tă de succes.

ss ȚI r*

SĂRBĂTOAREA
BIRMASIEI

• LA LONDRA s-a anunțat 
că prima unitate engleză, aparți- 
nînd forțelor aeriene militare 
staționate în R. F. a Germaniei, 
va fi retrasă în Anglia la 5 ia
nuarie. Această hotărîre se înca
drează în planul de măsuri eco
nomice, anunțat de guvernul 
britanic, privind reducerea for
țelor sale militare staționate pe 
teritoriul Germaniei occidentale.

• AHMED SEKU TURE a 
fost reales președinte al Repu
blicii Guineea pentru o nouă 
perioadă de șapte ani, a comu
nicat miercuri postul de radio 
Conakry. Președintele Seku 
Ture, singurul candidat în ale
gerile prezidențiale și legisla
tive desfășurate în Guineea la
I ianuarie 1968, a întrunit 99,7 
Ia sută din numărul total al 
voturilor exprimate.

O PRIMA ÎNTÎLNIRE în acest 
an a reprezentanților perma
nent ai țărilor membre ale 
Pieței comune se va ține la
II ianuarie la Bruxelles pentru 
a dezbate o serie de probleme 
comunitare rămase în suspensie 
din anul trecut. Se știe că sfirși- 
tul anului 1967 a fost marcat 
de o înăsprire a relațiilor între 
„cei șase", determinată mai ales 
de opoziția Franței la angajarea 
de tratative cu Marea Britanie

„Episodul radar“
DOCUMENTELE SECRETE DEZVĂLUIE MODUL ÎN CARE 

A FOST PUS LA PUNCT SISTEMUL RADAR
Din documentele secrete britanice puse Ia dispoziția publicului 

londonez Incepînd de săptămîna trecută după expirarea intervalului 
legal de 30 de ani de Ia semnarea lor, s-a aflat că Germania a ajutat 
involuntar Marea Britanie să pună Ia punct sistemul radar, care a 
fost unul din elementele decisive ale superiorității aeriene britanice 
in bătălia pentru Anglia, Ia începutul celui de-al doilea război 
mondial. Potrivit acestor documente, unul din inventatorii britanici 
ai radarului, sir Robert Watson-Watt, a colaborat strins în acest 
domeniu cu savanți ai Germaniei prehitleriste și cu ajutorul finan
ciar din partea guvernului german între anii 1928—1932. Experiențele 
efectuate in comun urmau să contribuie la rezolvarea recepționării 
semnalelor grație oscilografului catodic, din care savantul britanic 
a transportat un exemplar din Germania în Anglia. Atît savanțil 
germani cît și cei britanici, precizează documentele, și-au dat seama 
ulterior de posibilitatea utilizării procedeului pentru reperarea 
avioanelor, dar Marea Britanie a reușit să obțină un avans in acest 
domeniu.

în vederea intrării acesteia în 
C.E.E.

• COMITETUL CENTRAL 
al Partidului Neo Lao Haksat a 
hotărît să creeze o nouă agen
ție de presă sub numele de 
„Khaosan Pathet Lao" anunță 
postul de radio Patet Lao. Noua 
agenție de presă va începe să 
transmită în mod oficial de la
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studiază posibilitatea
deblocării navelor 
din Canalul de Suez
« AGENȚIA REUTER, citind 

ziarul egiptean „Al Ahram", a 
anunțat că oficialitățile R.A.U. 
studiază în prezent posibilitățile 
de deblocare a celor 15 nave co
merciale rămase în Canalul de 
Suez în urma evenimentelor din 
iunie 1967. Ziarul menționează 
că Salah Gohar, ministrul ad
junct al afacerilor externe al 
R.A.U., este în contact cu șeful 
autorităților canalului, Ahmed 
Mashour. în. legătură cu aspectele 
tehnice ale operațiunii de eva
cuare a navelor.

e GUNNAR JARRING, tri
misul special al Secretarului 
general al O.N.U. în Orientul 
Apropiat, a sosit miercuri la 
Ierusalim, venind de la Nicosia. 
El urmează să discute cu ofi
cialitățile izraeliene problema

deblocării celor 15 vase sub pa
vilion străin aflate în Canalul 
de Suez. Agenția France Presse 
scrie că autoritățile de la Tel 
Aviv consideră că degajarea 
Canalului de Suez nu poate 
avea loc fără acordul Izraelului 
și că planurile operației de de
gajare trebuie să-i fie prezen
tate în prealabil.

o AMBASADA Izraelului la 
Washington a anunțat că pri
mul ministru Levi Eshkol va 
sosi la New York joi seara. El 
va avea vineri o întrevedere cu 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, după care se va întîlni 
CU președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson. La 12 ianuarie, Eshkol 
va pleca în Canada unde a fost 
invitat oficial, iar la 16 ianuarie 
se va înapoia la Tel Aviv.

6 ianuarie 1968. „Khaosan Pa
thet Lao" va fi un organ ofi
cial al partidului Neo Lao Hak
sat și va avea ca sarcină să 
transmită documentele oficiale 
ale partidului, precum și infor
mații și fotografii în legătură 
cu lupta poporului laoțian îm
potriva imperialismului S.U.A.. 
pentru salvarea națională.

Plenara C. C. 
al U. T. C. D.
Miercuri a avut loc Ple

nara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comu
nist Dimitrovist care a sta
bilit ordinea de zi a celui 
de-al IX-Iea Congres al 
U.T.C.D. ce se va deschide 
la 10 ianuarie.

• PRINTR-O hotărîre a gu
vernului federal al Nigeriei, de 
la 3 ianuarie în întreaga țară 
au început operațiunile legate 
de schimbarea actualei monete 
nigeriene. Schimbarea banilor 
vechi cu alții noi va dura pînă 
la 21 ianuarie. Guvernul de Ia 
Lagos a adoptat această hotă
rîre ca urmare a faptului că gu
vernul biafrez a lansat pe pia
ță o mare cantitate de monetă 
ceea ce a dus la crearea unei 
situații anormale în domeniul 
activității bancare și a înlesnit 
specula cu valută. Noua mone
tă nu va avea putere circulato
rie pe teritoriul Republicii 
Biafra.

REDACȚIA SI

Imagine din Rangoon
Astăzi se împlinesc 20 de 

ani de Ia proclamarea inde
pendenți de stat a Uniunii 
Birmane — eveniment de sea
mă în istoria poporului bir- 
man.

In cele două decenii care 
s-au scurs de cînd Birmania 
și-a cucerit independența au 
fost obținute realizări impor
tante în toate domeniile. Efor
turi susținute au fost depuse 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale. în prezent sectorul 
de stat din Birmania contro
lează peste 80 la sută din pro
ducția industriei extractive și 
peste 50 la sută din volumul 
global al industriei prelucră
toare. Se dezvoltă industria 
petrolieră — cel mai impor
tant sector industrial. Au in
trat în funcțiune noi între
prinderi de prelucrare a pro
duselor agricole și a lemnului, 
fabrici de ciment ca cea de 
la Thayetmyo sau de lîngă 
orașul Prome. S-au făcut im
portante lucrări de hidroame
liorații (barajul de lîngă 
Kyaukpadaung și proiectele 
Mobye și valea Sittangului), 
s-au construit centrale hidro
electrice. în domeniul agricul
turii, sector în care lucrează 
70 la sută din populația țării, 
a fost elaborat un plan de

dezvoltare a satului, de meca
nizare a muncilor agricole.

S-au înregistrat succese și 
în domeniul culturii. Cu fie
care an sînt admiși din ce în 
ce mai multi tineri în univer
sități iar școlile elementare și 
medii pătrund în cele mai în
depărtate așezări. Numai în 
ultimul an au fost înființate 
peste 1 000 de școli elementa
re și o sută de școli medii. 
Numărul studenților se cifrea
ză în prezent la 25 000, iar 
alți 20 000 de tineri frecven
tează cursurile serale ale fa
cultăților din Rangoon.

în țara noastră sînt cunos
cute și apreciate rezultatele 
obținute de harnicul popor 
birman. Pe plan extern Bir
mania promovează o politică 
de colaborare cu toate țările 
indiferent de sistemul lor so
cial și politic, militează pentru 
o largă înțelegere și coopera
re internațională. Repult'ica 
Socialistă România și Uniunea 
Birmană acționează pentru 
lărgirea continuă a colaboră
rii dintre ele. Relațiile econo
mice și culturale dintre cele 
două țări sînt în continuă dez
voltare spre binele ambelor 
popoare, în interesul cauzei 
păcii.

Fără excepție, observatorii londonezi a- 
firmă că acesta este cel mai dificil înce- 
put de an în Marea Britanie de la veni
rea la putere a laburiștilor. Tradiționala 
vacanță parlamentară a fost scurtată cu 
cinci zile. In ce-1 privește, cabinetul nu 
și-a permis, practic, decît un respiro de 
trei zile.

Pe biroul lui Wilson 
se află un voluminos 
dosar de „probleme 
spre rezolvare", pe 
care TIMES îl defi
nește ca „infernal de 
complicat". Majorita
tea comentatorilor 
constată că cea mal 
urgentă șl dificilă 
chestiune este aceea a 
ajustărilor, sau, mai 
precis, a amputărilor 
bugetare care, potrivit 
unor surse semioficiale 
vor atinge în urmă
toarele 18 luni 800 mi
lioane lire sterline. 
Din acest „dosar al 
amputărilor", unul din 
cele mai dificile și 
controversate capitole 
se intitulează „dilema 
F-lll". Este vorba de 
luarea unei hotărîri în 
privința anulării sau 
reducerii achiziționă
rii de bombardiere nu
cleare americane „F- 
111".

Numeroși membri al 
grupului parlamentar 
laburist, și nu numai 
ai aripii de stingă, 
consideră că principa
lele reduceri bugetare 
trebuie operate în do
meniul cheltuielilor 
militare și nu în cel 
al alocațiilor sociale. 
In ultima vreme, sînt 
tot mai numeroase vo
cile care Insistă ca gu-

Cealaltă versiune, re
luată de TIMES, vor
bește despre un com
promis, în sensul re
ducerii cu 20 a comen
zii de 50 de bombar
diere americane. E in
teresant de semnalat 
că lansînd versiunile 
amintite, fiecare din 
cele două publicații 
consideră necesar să-și 
exprime una și aceeași

lipsită de sens, în a- 
fară de cazul cînd ne 
menținem obligațiile Ia 
est de Suez. Avionul 
e total inadaptabil o- 
perațiunilor insulare șl 
total de prisos în apă
rare din moment ce 
dispunem de submari
ne cu rachete Pola
ris". Așadar, într-un. 
sens mai larg, dilem 
„F-lll" este, în fon<

DOSARUL
vernul să anuleze a- 
chiziționarea celor 50 
de avioane „F-lll" al 
căror preț se ridică la 
425 milioane lire ster
line. Confruntarea în 
jurul unei opțiuni In 
această chestiune s-a 
repercutat pare-se, în 
sinul cabinetului brita
nic. Potrivit unor in
discreții din sferele o- 
ficiale, la ultima șe
dință a guvernului din 
anul trecut, ministrul 
apărării, Denis Healey 
ar fi amenințat cu de
misia în cazul anulă
rii achiziției celor 50 
de bombardiere atomi
ce. Pe o poziție simi
lară se situează și șefii 
comandamentelor mili
tare.

Două versiuni au 
fost avansate în ulti
mele zile. Una, lansată 
de SUNDAY TELE
GRAPH într-o cores
pondență din Washing
ton, sugerează că ho- 
tărirea anulării co
menzii „F-lll“ a și 
fost luată dar că Wil
son nu s-a decis s-o 
dea încă publicității 
din cauza opoziției 
unor cercuri laburiste.

opinie : indiferent care 
din soluții va fi adop
tată, aceasta va accen
tua divergențele, nu 
numai în cadrul frac
țiunii parlamentare la
buriste ci și în sinul 
cabinetului.

Oricum, presiunile 
și contrapresiunile fac 
opțiunea dificilă. Cu 
atît mal dificilă cu cit 
dincolo de implicațiile 
bugetare, dosarul 
„F-lll“ prezintă impli
cații politice mai largi, 
a căror semnificație 
nu poate scăpa. Spe
cialiștii militari nu fac 
nici un secret din fap
tul că bombardierul în 
dispută, aparat cu geo
metrie variabilă, a fost 
revendicat de coman
damentul strategic bri
tanic pentru „susține
rea prezentei britani
ce" în Oceanul Indian 
și „la est de Suez". 
Citind opiniile unor 
specialiști din mini
sterul britanic al apă
rării „SUNDAY TE
LEGRAPH" notează : 
„Prezența lui „F-lll“ 
în arsenalul britanic e

dilema menținerii pre
zenței britanice „la est 
de Suez". Tocmai în 
acest context trebuie 
privită și decizia a- 
nunțată ieri la Wa
shington de a spori cu 
100 milioane dolari a- 
chiziționarea de arma
ment din Anglia, ca o 
compensație la menți
nerea comenzii celor 
50 de bombardiere ato
mice americane. Este 
vorba, evident, mai 
puțin de un gest de 
ușurare a dificultăților 
economiei britanice, 
cît de încercarea de a 
determina Anglia să-și 
mențină pe mai de
parte prezența mili
tară „la est de Suez".

în această lumină 
rezolvarea dosarului 
„F-lll“ ar putea că
păta valoarea unui 
test. Test cu atît mai 
revelator, acum, în 
preajma proiectatei în- 
țîlniri Wilson-Johnson, 
intîlnire asupra căreia, 
nu puțini observatori 
văd planind umbra 
faimosului „acord de 
la Nassau".

EM. RUCAR

Festivitățile de la 

Havana
HAVANA 3. — Coresponden

tul Agerpres, V. Stamate, trans
mite : Poporul cuban a sărbătorit 
la 2 ianuarie cea de-a 9-a ani
versare a victoriei revoluției. In 
Piața Revoluției din Havana a a- 
vut loc marți o mare demonstra
ție consacrată acestui eveni
ment. In tribuna oficială se aflau 
conducători de partid și de stat 
ai Republicii Cuba, în frunte cu 
Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, prim- 
ministru al Guvernului Revolu
ționar, Osvaldo Dorticos, preșe
dintele Republicii, miniștri, co
mandanți ai forțelor armate. Au 
fost prezenți șefi și reprezentanți 
ai corpului diplomatic acreditați 
la Havana, printre care Vasile 
Mușat, ambasadorul României.

Demonstrația a fost deschisă 
de o unitate militară alcătuită

din elevi ai școlilor militare. A- 
poi, în piață și-au făcut apariția 
coloane de elevi și studenți.

Fidel Castro a rostit apoi o cu- 
vîntare, în care s-a referit pe 
larg la succesele înregistrate de 
poporul cuban în opera de 
construire a socialismului. El a 
vorbit despre sarcinile ce revin 
oamenilor muncii din Cuba în 
ridicarea productivității, realiza
rea obiectivelor în domeniul in
dustriei, agriculturii, învățămîn- 
tului și culturii, apărării și con
solidării cuceririlor revoluțio
nare. .în încheierea cuvîntării 
sale, Fidel Castro a exprimat ho
tărîrea Cubei de a sprijini lupta 
eroică a poporului vietnamez și 
a reafirmat solidaritatea poporu
lui cuban cu toate popoarele 
care luptă pentru libertate și 
independență națională.

Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, vizitează 
orașul Benares, considerat 
drept oraș sfînt, simbol al 
hinduismului. După cum a- 
nunță agențiile de presă, 
pentru a preveni dezordinile 
în timpul vizitei primului 
ministru indian, au fost luate 
măsuri excepționale de secu
ritate. In întregul stat Uttar 
Pradesh domnește în prezent 
o stare de agitație în rîndul 
studenților, care protestează 
împotriva folosirii limbii en
gleze ca limbă oficială pe 
întreg teritoriul Indiei. Un 
elicopter special a transpor- 
tat-o pe Indira Gandhi direct 
de la aeroport la Universita
te pentru a se evita orice de
monstrație împotriva ei. Mai 
mult de 3 000 de polițiști au 
fost mobilizați pentru a asi
gura ordinea în oraș. Adună
rile publice de orice fel au 
fost interzise, iar mai mulți 
conducători ai unor organi
zații studențești și partide 
politice au fost reținuți de 
poliție.
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