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Proletari din toate țările, uniți-vă!

(Continuare tn pai. a Il-a)

IN NOUL AN DE INVĂȚAMINT
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în cartierul „Gojdu* din 
municipiul Deva au fost pre
date locatarilor, cu o lună mai 
devreme, două blocuri totali
zînd 60 de apartamente, iar 
liderurgiștii de la Hunedoara 
au primit de curînd 288 de a- 
partamente. Totodată, la U- 
ricanl s-a terminat construc
ția unui bloc de locuințe cu 
aproape două luni înainte de

data prevăzută. De la începu
tul anului și pînă acum, în o- 
rașele și centrele industriale 
din județ au fost clădite cu 
fondurile statului 1267 de 
apartamente. Se află în curs 
de finisare alte 700 de apar
tamente precum și cămine 
pentru nefamiliști, totalizînd 
600 de locuri.

Tovarășul Ing. PAUL PRECUPEȚU, 
director în Ministerul Învățămîntului, 

a răspuns solicitărilor ziarului nostru de a înfățișa citi
torilor tabloul preocupărilor actuale pentru bunul mer, 
al școlii profesionale
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— Legea privind învățămîntul 
în Republica Socialistă România, 
întocmită pe baza Directivelor 
aprobate de Comitetul Central 
al P.C.R., așează învățămîntul de 
toate gradele pe baze moderne 
și asigură ridicarea lui la nivelul 
cerințelor actuale ale dezvoltării 
științei, culturii, ale construcției 
socialiste în țara noastră.

în cadrul legii, un loc deosebit 
ocupă pregătirea muncitorilor ca
lificați, care se va realiza prin 
școli profesionale cu cursuri de 
zi și serale, ucenicie la locul de 
muncă, cursuri de calificare or
ganizate de întreprinderi cu scoa
tere și fără scoatere din produc
ție.

Deși Ia începutul anului 1966, 
potrivit datelor statistice, exista 
un procent de 20.7 muncitori ca
lificați prin școli profesionale, 
rezultă că acest procent este încă 
redus față de nevoile economiei 
naționale. Aceasta se datorește 
faptului că nu a existat un plan 
de perspectivă, științific funda
mentat, pentru pregătirea munci-

torilor, corelat eu dezvoltarea 
economiei naționale. Planul de 
școlarizară elaborat tn fiecare an 
nu a reflectat, în suficientă mă
sură, nevoile reale ale întreprin
derilor. Totodată, rețeaua școlilor 
profesionale, nomenclatorul de 
meserii și durata de școlarizare, 
conținutul învățămîntului aveau 
lipsuri ce se cereau a fi înlătu
rate imediat.

Unele ministere șl organe cen
trale au manifestat o (labă pre
ocupare pentru lărgirea spațiului 
de învățămînt, în aceeași școală 
s-a concentrat pregătirea unui 
număr prea mare de meserii, Iar 
locurile de practică, dotarea ate
lierelor și laboratoarelor, selecțio
narea cadrelor didactice nu asi
gurau întotdeauna pregătirea te
meinică a elevilor.

In documentele de partid «-au 
adresat critici privind durata do 
școlarizare în această categorie 
de școli. Intr-adevăr, pentru u- 
nele meserii durata era prea
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Vă mai amintiți cîntecele 
care răsunau din mii de 
piepturi cu douăzeci de ani 
în urmă pe valea care tre
buia făurită de la Bumbești 
spre Livezeni sau de la 
Salva la Vișeu ? Intr-o zi 
cintecul se lovea de pieptul

ttîncos al muntelui și se în
torcea să ceară sprijinul 
artificierilor, al brațelor 
înarmate cu tîrnăcoape și

IOAN RUSO

(Continuare tn pag. a TV-a)

da ȘERBAN CIOCULESCU
In terminologia presei contemporane s-a re

marcat frecvența cuvîntului „dialog", prin care 
intr-un Iei se traduce caracterul dialectic al 
culturii. Creatorul artistic este în acord sau în 
dezacord cu vremea lui, ae întreabă și își dă 
singur răspunsuri asupra problemelor multiple 
ale timpului său, precum și asupra mijloacelor 
celor mai potrivite ale tehnicii sale. Faimosul 
„turn de fildeș", prin care o anumită estetică de 
tendință aristocratică preconiza mîndra izolare 
a poetului, nu este altceva decît o modalitate 
Indirectă de participare, ea adoptă masca indi
ferenței. dar subînțelege protestul, contestația, 
revolta mocnită. In literatura secolului nostru 
trecut, puțini au fost acei scriitori care s-au ți
nut deoparte, nepreocupîndu-se de ceea ce se 
petrecea împrejur, în viitoarea vremurilor. Un 
vast proces social ca acela al sfărîmării privi
legiilor feudale a prins în rețeaua sa aproape 
unanimitatea oamenilor noștri de cultură, iar în 
primele rîndtffi ale mișcării progresiste s-au si
tuat scriitorii generației de la 1848. Reprimarea 
revoluției n-a putut opri elanul social al crea
torilor, care s-a îndreptat către un alt țel, la 
fel de însemnat, și anume acela al Unirii prin
cipatelor române. Faptele sînt cunoscute, dar 
nu este de prisos să le subliniem încă o dată, 
după lectura volumului al II-lea din „Istoria 
literaturii române", recent apărut în Editura A- 
cademiei Republicii Socialiste România. Subin- 
titulîndu-se cronologic „de la Școala Ardeleană 
la Junimea-, cartea este opera științifică a unui 
colectiv condus de profesorul Alexandru Dima, 
membru corespondent al Academiei Române, 
care semnează capitolul Introducere generală 
și paginile despre Alecu Russo. Amintesc cu a- 
cest prilej că fntîiul volum a apărut cu patru 
ani înainte, tratînd folclorul și literatura româ
nă de la începuturi pînă la 1780, oprindu-se așa
dar, în pragul Școlii Ardelene.

Fenomenul „participării" la aspecte foarte 
curioase în aceste atît de frămîntate decenii ale 
culturii noastre. Deschizînd cartea la întîmpla- 
re, am „căzut" peste aceste rîndurl : Alțl scrii
tori Își iau rolul de îndrumători. în „Gazeta 
Teatrului Național- din 1836, B. Catargiu pro
testează împotriva lipsei de sublim de pe scenă : 
„Vrei ca actorul român să arate ce este ?... Dă-I 
tragedii sîngeroase și drame scrise cu lacrăme 
•J le va juca bine- (citat din capitolul „Cultura 
șl literatura română în perioada pașoptistă. Cu
rente $1 tendințe" de Paul Corneâ, un bun cu-

(Continuare în pag. a Il-a)

SUB SEMNUL

EFICIEN
ECONOMICE :
Poate mai expresiv ar fi să 

substituim aprecierilor noas
tre conținutul casetei de onoa
re în care se găsesc distinc
țiile primite de întreprindere 
în cursul celor douăzeci de 
ani de activitate. Necesar, dar 
nu suficient — cum sună o 
frază des utilizată in logica 
riguros matematică. Fabrica 
de confecții și tricotaje „Bucu
rești" a primit de 21 de ori 
Drapelul de întreprindere 
fruntașă pe ramură. La reve
rul ei strălucește — încununa
re a rezultatelor marcate pe 
traiectul a două decenii — Or
dinul Muncii clasa I. Perfor
manța vorbește prin sine de 
consistența activității, discret 
adosată în clădirile frumos 
orînduite pe dealul Cotroceni- 
lor. Faptul că de fiecare dată 
anul calendaristic a însemnat 
și aprecierea cea mai înaltă, 
concretizată în titlul de frun
taș pe ramură presupune, de
sigur, atitudinea la care se 
împlinește munca miilor de 
salariați, organizați pe schim
buri, ce-și trec unul altuia, 
perpetuum-mobile veritabil, 
certitudinea spiralăril repor
tului precedent. Dar ce nume

ST
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A. I. ZÂINESCU

Pămîntul pe e*r«-l eunoM- 
tem și ne cunoaște el însuși 
aici, Intr-un formidabil efort 
de rodire, perpetuă naștere 
a soarelui parcă, pămîntul 
acesta cu voce de om băr
bătească, el neasemuit de 
dulce, puternic, la ceasul de 
toamnă cînd limpezi roieșp 
prin văzduhuri semințele, 
grele, mustesc de lumină șl 
strugurii, totul ca într-o o- 
glindă fantastică, vie, para
bolă a timpului ei, proverb 
și înțelepciune și sfat și vo
cație, matrice pămîntul, el 
ca o uriașă rotire a sufle
tului, caldă, își satură gura 
la rîuri și umblă desculț, în 
sandale de bronz : c-atît au-

I
I
I
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ÎNSEMNĂRI

xindu-1, simțindu-1 adîno 
și trăiudu-1 îți vine 
așa să-ți faci mina pîl- 
nie, _ ochiul un tulnic, să 
strigi : oh, ție mărire, pă- 
mîntule, slavă ție, iată-mă 
ca o măsură a ta și a tuturor 
lucrurilor tale, în toamnă, 
scutură vîntul de-asupra 
praf galben, lunatec, stele-n 
pîrg ca niște cuiburi cinstesc 
aripi de tînara pasăre, zbor 
de albine în lucruri și miere, 
lată-mă deci în fața ta, ca o 
măsură a ta și a tuturor 
vieților tale, tresari ca o lu
minoasă umbră a mea, ca o 
stare a mea, ca un cuget, ne 
cunoaștem atît de bine și atît 
de demult, de departe, că 
trecem unul și amîndoi lao
laltă, prin ființa celuilalt, că 
ne sîntem oglindă, că spunem 
și în tăcere cuvinte, că ardem 
aici, că nașterea noastră și 
viața înseamnă dragoste, că 
dragostea s-a rotunjit aici 
ca o inimă, că bate distinct, 
că totul la implicit forma 
Inimii, că și pădure și piatră, 
urmă-n nisip șl sămînță, apă 
și mal șl corabia, rouă șl 
etatea șl cer, totul la implicit

^Continuare In pag. e TV-a)

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL 
ION GHEORGHE MAURER

A AMBASADORULUI BELGIEI LA BUCUREȘTI>
Președlntele •onsiliului de 

Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit miercuri 4 
septembrie pe Jan-Adriaens- 
sen, ambasadorul Belgiei la

București, într-o vizitl pro
tocolară.

La întrevedere a participai 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Imagine din portul Constanta
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La Constanța au lost date 
în folosință două noi localuri 
de școală. Unul, aflat în zona 
pieții Soveja, este destinat 
liceului industrial energetic. 
De asemenea, Ia Medgidia și 
în comuna Murfatlar a fost 
terminată construcția unor 
noi clădiri de școli.

FIȘE ALE UNUI DICȚIONAR 
ENCICLOPEDIC PENTRU TINERET

(Pag. 3-a)
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(în pag. 5-a)

poartă drumul care conduce 
la podiumul, unic prin gaba- 
ritul său, al multiplelor dis- O 
tincții primite ? O simplă 
enumerare, prezintă Inconve
nientul alăturării cifrelor, 
compromise de ariditatea lor. 
Să preferim totuși valoarea 
plastică. In 48 de zile este 
realizată acum producția echi
valentă anului 1948. Adică A 
anul etnd după numai trei 
luni de activitate a șantierului a 
tineretului au fost puse tn “ 
funcțiune primele mașini. 
Pentru trecătorul aflat intim- A 
plător tn vecinătatea intrării w 
tn fabrică, la ora schimbului 
se constituie o imagine de al- Q 
torelief. Sute de oameni se 
tndreaptă spre hale pentru _ 
a-și lua tn primire locul de V 
muncă. încearcă să reții citeva 
figuri și abia atunci Iți dai 
seama de monoblocul existent, A 
aliajul realmente alcătuit din 
întregul colectiv al fobricil. 
Știți ce valoare este totalizată 
zilnic la F.C.T.B. ? Peste 5 
milioane lei. Cele 130 de mii — 
de produse ce ajung In fiecare W 
zi ia capul benzii, beneficiază 
pe parcursul fabricării de 
avantajul accelerator al me
canizării. Ea cămăși — 91 la 
tută, la costume — 72 la sută, A 
la paltoane — 89 la tută. Teh- w 
nica modernă și-a instalat 
prerogativele tn vecinătatea 
calităților de buni meseriași, 
autentificata de timp, a textl- 
liștilor de aici.

Vorbind de prezent, auto
mat sîntem obligați Ia reeva- A 
luarea unităților de măsură. w 
Ne este tn obicei să recurgem 
la datele „la zi". Dar nu odată Q 
a trebuit tă abandonăm tiste- 
mul acesta de lucru, fiind — 
amenințați, cel mai adesea, de V 
perisabilitatea datelor trecute 
tn blocnotes. F.C.T.B. este 
una din unitățile economiei ™ 
noastre, ușor de verificat, tn 
cane riști să te afli tot timpul A 
la timpul trecut, cu însemnă- 
rile făcute. De aici și hotărtrea 
noastră .de a utiliza elemen- A 
tele de sumar ale primei ju- 
jumătăți de an. A insista asu- 
pra cifrelor globale ni se pare £ 
deja banal. Reținem totuși 
citeva rubrici, ce ne-au sur- — 
prins atenția prin sonoritatea W

N. UDROIU
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CRONICA

Sub soarele fierbinte al verii, la construcția șoselelor sau la amenajarea canalelor 
pentru irigații, pretutindeni tinerii tn salopetă de brigadieri și-au semnalat prezența 

cu rezultate deosebite înscrise în marea carte a muncii socialiste.
Foto: O. FLEC AN

CLIMATUL DE
LUNGEȘTE MINA

în municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej se află în con
strucție 4 noi corpuri de clă- a 

diri, destinate elevilor com- W 
plexului școlar de chimie din 
localitate. Aici vor funcționa, a 

pe lîngă actuala școală profe- " 
sională un liceu industrial de 
chimie și o școală tehnică de A 
maiștri. "

Am asistat, tn sala Clubului U- 
zinelor „Independența"-Sibiu, la 
un proces public. Pe banca acu
zaților — cinci tineri. Patru din
tre ei sînt infractori avînd la ac
tiv mai mult de nouă spargeri. Ul
tima le-a adus venituri necinstite 
in valoare de 24 224 lei. Al 
cincilea a căzut „în plasă" cu 
ocazia ultimului furt, fiind acum 
în postura de complice. Dar a- 
supra acestuia vom reveni.

Cum a decurs procesul poate 
că nu-i chiar atît de important. 
De fapt, mare interes nu pre
zintă nici amănuntele din care

s-ar putea vedea filmul furtului, 
deși cîteva cuvinte merită a fi 
spuse și aici. Importantă mi se 
pare a fi, însă, aducerea în dis
cuție a unui personaj al cărui 
nume aprodul nu l-a strigat: o- 
pinia publică, numită tntr-o for
mulă foarte generală, mai precis 
vecinul fiecăruia din acești bă
ieți , prietenul sau prietena. Și 
nu e vorba de o simplă formulă 
ce pare a deveni superfluă.

La noi în țară,pînă și copilul 
de-o șchioapă a învățat un luciu 
sfînt: cine nu muncește, nu are 
din ce trăi. Cei cinci infractori

SUMAR
Viața de organizație: CÎND Al CE SĂ

OFERI, GĂSEȘTI Șl MODUL
POTRIVIT DE A O FACE

(în pag. 4-a)

File îngălbenite de vreme.
Răsfoiesc un caiet care aparțin» Iul 

Victor Mureșan :
3 ianuarie 1948. A patra zi din viața 

Republicii. Comitetul județean Timiș- 
Torontal adresează tinerilor din între
prinderile timișorene chemarea de a se 
înscrie ca brigadieri pe șantierul muncii 
voluntar-patriotice .,30 Decembrie" din 
Timișoara. Intr-o sală a unul restaurant 
se întîlnesc 120 de tineri. Frig.

7 ianuarie. începe construcția liniei de 
tramvai ce leagă centrul orașului cu car
tierul Mehala și Ronat

Dată incertă: La barăcile brigadierilor 
pot fi vizionate filme.

Azi (fără altă precizare) am primit vizi
ta pe șantier a unui grup de croltorese, 
cizmari și frizeri. Ne-au tuni și ne-au 
cîrplt efectele.

^februarie. Am lucrat toată noaptea la 
descărcarea vagoanelor eu piatră sosite 
la gară. Mi-au înghețat picioarele. Am 
impresia că ml-au degerat obrajii.

Fără dată : Ce repede trece timpul l 
Se apropie primăvara. Am ajuns departe 
cu terasamentul. O să terminăm îndată. 
Dimineața oamenii care se îndreaptă la 
lucru se opresc la doi pași de noi, ne zîm- 
besc și ne salută. Unul na-a întrebat dacă 
o să țină linia asta a noastră. O veșnicie, 
i-am răspuns.

7 mal: Primele vagoane de tramvai 
transportă pe cel 120 de brigadieri. Ne 
aplaudau mii de oameni. B soare. Deci, 
am terminat...

9 mal! Un nou apel. M-am însorii ta 
brigada a 6-a Timlș-Torontal ca să plec 
pe Șantierul tineretului de le Bumbești- 
Livezeni. Sîntem Iarăși 120 de inși. Ală
turi de 
orașul 
aștepta

noi alto cîteva brigăzi. Străbatem 
încolonați. Ceva necunoscut mă 
acolo. Era primăvară. Dăduse

ION D. DANCEA
(Continuare tn pag. a TV-a)

INDIFERENȚĂ

fără excepție, n-au pontat de 
multă vreme fișa de intrare în 
vreo uzină. Și atunci, cu atît mai 
mult, de unde aveau atîtea pa
rale ?

De unde bani pentru chefu
rile repetate în restaurante ?

De unde bani pentru lux ?
De unde bani pentru traiul 

pe „picior mare“ ?
Procesul a dat răspunsul exact: 

furturi repetate prin spargerea 
unoY magazine și valorificarea 
sau consumarea obiectelor (hoții 
aveau o predilecție pentru fur
tul de băuturi, țigări etc), în to
vărășia mai multor persoane, fie 
pe la cite o cunoștință, fie în 
subsolul locuinței unuia din hoți. 
Mă gîndesc că anturajul hoților, 
„prietene" și „prieteni’' de inter
minabile petreceri are o anumită 
parte de vină.

Clienți nelipsiți ai restaurante
lor și cofetăriilor, patru tineri ce 
n-au trecut de 22 de ani (Horst 
Lederer — 22 ani, Carol Șoagăr 
— 22 ani, Martin' Binder — 20 
ani, Viorel Giurcă — n-a împli
nit încă 18 ani), aveau, la rîndul 
lor prieteni, prietene și, în orice 
caz, cunoștințe. Ei nu trăiau, de

sigur, izolați undeva pe o insulă 
pustie. In primul find că, așa 
cum munceau și cît munceau, au 
trăit o vreme în mijlocul unor 
colective. Și atunci, cum de au 
putut înregistra tristul record a 
nouă spargeri ? Nu i-a văzut ni
meni înfruptîndu-se din rodul 
furtișagurilor, nu și-a pus nimeni 
nici un fel de întrebare ? Ade
vărul este că se trece prea ade
sea pe lingă anumite fapte care 
ar putea da de gîndit, fără să se 
ia atitudine de către toți cei în 
mijlocul cărora trăiesc astfel de 
tineri.

In spatele băncii pe care stau, 
s-au așezat cîțiva prieteni, prie
tene ori rude ale inculpaților. La 
auzul sentinței drepte ce se dă 
sînt, fără să vreau, martorul u- 
nui dialog:

— Știi ce, nu te supăra, dar 
puteai să previi acest deznodă- 
mînt. La care partenera de dis
cuție sare ca arsă cu fierul roș*

— Dar știi că ești bine ? Ce

L BODEA

(Continuare în pag. a V-a) j
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Nici un om de teatru nu va 
comite orgolioasa eroare de a 
crede în arta sa ca într-un act 
de educație unic și absolut. Com
plexitatea fără precedent a ca
nalelor de informare și — impli
cit — de educație care converg 
spre omul contemporan își cre
ează în chip aproape spontan un 
echilibru de ansamblu. Ceea ce 
lipsește aici se adaugă dincolo, 
ceea ce prisosește acolo se com
pensează aici, imaginea generală 
structurîndu-se armonios și ac- 
ționînd ca atare.

Teatrul însă, asemenea celor
lalte arte (și nu numai artelor), 
este și un univers autonom care 
se compune independent și tot 
independent se cere judecat. Nu 
se poate spune, de pildă, că în 
același deceniu s-a semnalat o 
abundență de pictură ori .sculp
tură monumentală de inspirație 
istorica, ceea ce ar fi epuizat a- 
petența spectatorilor față de 
temă. Și nu numai pentru că sen
timentul de receptare estetică 
este diferit de la o artă la alta, 
ci și pentru că fiecare artă tinde 
la o cultură proprie, pe care și-a 
fundamentat-o pe parcursul unei 
îndelungi istorii și pe care n-are 
dreptul să și-o trădeze. In nume
le acestei culturi, teatrul are anu
mite obligații față de omenire, și 
nici o justificare nu-1 poate absol
vi de îndeplinirea lor.

Vorbeam într-un alt articol 
despre absența de pe scenele tea
trelor a unor mari opere sau chiar 
a unor zone întregi ale clasicită
ții, fenomen păgubitor sub ra
port educativ. în aparență, dra
maturgia contemporană este re
prezentată mai substanțial. Autori 
cu renume temeinic (Miller, Ten
nessee W’illiams. Eugen Ionescu, 
Mrozek, Maxwell Anderson) jin 
afișul unor teatre bucureștene, 
dîndu-i o suprafață de prestigiu. 
Să ne prefacem așadar, că uităm 
avalanșa de texte paupere gen 
Hugh Herbert, Robert Thomas 
sau Dominique Nohain, să facem 
abstracție de incredibila lor pro
liferare în legătură cu care s-a 
consumat și așa destulă cerneală, 
și,, oprindu-ne numai la reperto
riul serios, să încercăm a obser
va ce se întîmplă dincolo de a- 
ceste aparențe.

Se impune de la bun început o 
precizare de termeni. Funcția e- 
ducativă a teatrului se realizează 
pe două căi, a căror relativă in
dependență este ușor de desci
frat. Una este ceea ce s-ar numi 
funcția de informare estetică. în 
numele ei, este important să cu
noaștem toate operele fundamen
tale ale omenirii, indiferent de 
programul lor filozofic, de struc
tura lor estetică, de măsura co
incidenței lor cu propriii noastră 
viziune despre hune. Este limpe
de că disperarea existențială pe 
care' — să zicem — unele opere 
diu teatrul absurdului o proiec
tează asupra ( întregului univers 
nu are puncte esențiale de con-

tact cu optica noastră. Aceasta 
nu ne împiedică să cunoaștem 
aceste opere pentru valorile pe 
care le conțin, și să înțelegem 
exact filozofia lor, determinîndu-i 
cauzalitatea prin raportare socia
lă, cu alte cuvinte aplicînd-o la 
realitatea precisă care a generat-o 
și de care autorii respectivelor o- 
pere fac mai mult sau mai puțin 
abstracție. „Scaunele" este o dra
mă a incomunicabilității în ge
neral, și a introduce în spectacol 
cine știe ce determinări spațiale 
ar însemna a o falsifica. Aceasta 
nu înseamnă însă că în conștiin
ța noastră nu se ivesc asemenea 
determinări ; noi știm că Ionescu

fiitalistă contemporană, creează 
a spectatorii mai tineri premise
le unei viziuni sumbre, trunchia

te, pe care desigur alte canale de 
informație o pot completa, însă 
numai cu mijloace aparținînd al*- 
tui specific. Funcția de înaltă 
școală a simțirii și a gîndirii pe 
care teatrul a avut-o dintotdeau- 
na, este departe de a se pierde 
în zilele noastre. Ea a dobîndit, 
firește, alte coordonate, alte 
nuanțe, alte resorturi, alte mo
dalități specifice, dar acționează 
în continuare cu o vigoare care 
constituie însăși rațiunea existen
ței și perenității artei teatrale.

Vom consemna, așadar, că

cepție; că am și uitat piesele 
de arzător realism ale unui 
duardo de Filippo ; că opere de 9 
mare răsunet contemporan pre
cum „Andorra" lui Max Frisch, 
„Vicarul" lui Rolf Hochhuth, 
„Vînătoarea regală a soarelui" a 
lui Peter Schaffer au rămas în 
cartoanele secretariatelor literare 
sau ale A.T.M.-ului; că ne dez
interesăm de actualitatea frapan- db 
tă a dramelor de dezbatere poli-v 
tică semnate de Peter Weiss, 
Giinther Grass etc.; că din dra- 
maturgia „tinerilor furioși" n-am 
jucat tocmai piesele cele mai an
gajate, cele mai lucide, ale unor 
autori ca Arnold Wesker, John

CRITERII DE SELECȚIE 
ÎN REPERTORIUL

TEATRAL
a generalizat pornind de la o 
realitate anume.

Se întîmplă însă că informarea 
estetică nu este singura, și nici 
cea dintîi funcțiune educativă a 
teatrului. în fața unui spectacol, 
omul de cultură medie se află 
ca în fața unei lumi independen
te. în reacțiile sale, nuanțate pe 
măsura gradului de sensibilitate 
al fiecăruia, nu sînt întotdeauna 
prezente raporturile de istorie 
culturală, delimitările filozofice. 
O parte însemnată a publicului 
este dispusă, în momentul recep
tării actului teatral, să adopte in
tegral unghiul de vedere al auto
rului, simpatiile și antipatiile 
sale, concluziile sale asupra fe
nomenelor vieții. Aceasta nu în
seamnă, desigur, că după vizio
narea unei piese de — să spu
nem — Sartre, cincizeci la sută 
dixi spectatori devin subit adepți 
ai existențialismului. Dar este ne
îndoielnic că un peisaj repertorial 
monocromatic, alcătuit numai din 
lamento-urile cenușii și negre pe 
marginea lipsei înspăimîntate de 
orizont, a incomunicabilității și a 
claustrării provocate de lumea ca-

tocmai acele piese — de înalte 
virtuți artistice, de nobilă expre
sivitate — ale dramaturgilor oc
cidentali care, prin poziția lor 
filozofică, sînt mai apropiați de 
concepțiile noastre, piesele dra
maturgilor pentru care este, o o- 
noare să proclame încrederea în 
izbînda rațiunii, în frumusețea 
ființei umane, în virtuțile speran
ței și ale iubirii, piesele drama
turgilor pentru care lumea nu este 
un conglomerat de forțe oarbe și 
potrivnice omului, ci un teritoriu 
organizat de legile lucide ale is
toriei, care echilibrează raportul 
dialectic dintre libertate și nece
sitate — tocmai acele piese sînt 
mai rar prezente pe scenele tea
trelor noastre. Dramaturgia lui 
Arthur Miller, cea a lui Brecht 
(dar parțial și numai într-o pe
rioadă mai veche) și alte cîteva 
piese nu sînt în repertoriile noas
tre decît niște fericite incidente, 
cînd ele ar trebui să reprezinte 
o etapa a unui* lanț continuu și 
complet. Nu e pentru prima oară 
cînd se observă că marele dra
maturg comunist Sean O’Casey 
este la noi doar o prezență de ex-©•©•••

Arden sau Brendan Behan, 
ocolit aceste piese, pentru ca în 
schimb să ne alegem altele mult 
mai puțin reprezentative, temei
nic perimate chiar și în locurile 
lor de obîrșie. Ca să nu mai vor
bim (am promis că le vom uita, 
dar iată că nu se poate) de amu
zamentele facile și insipide, care 
constituie în repertoriul unor tea- 9 
tre aproape unica punte aruncată 
spre dramaturgia contemporană 
a lumii, propagînd fără ocolișuri 
frivolitatea și prostul gust.

Ne aflăm în anticamera unei 
noi stagiuni. Vom bate, rînd pe 
rînd, alături de zecile de mii de 
spectatori tineri, la ușile tuturor 
premierelor. Ce ne așteaptă din
colo de ele ? Vom intra în încă
perile spațioase ale marilor opere dfe 
pe pare le așteptăm, sau ne vom 
trezi, ca în atîtea rîndurb în con- 
tursiunile angoasante ale unui 
labirint fără ieșire ? Iată o între
bare al cărei răspuns se cere pre- 
gătit din vreme de către arhitec- 
ții stagiunilor noastre teatrale.

LA ODIHNA

Foto: C. CONSTANTIN

S. COSTIN• • • © • •
In fotografia din stingă; 
Daniela Gheorghiu (București) 
în fotografia din dreapta: 
Mariana Milea (Dîmbovița)

Vinovat
e
La început aproape nu am 

vrut să credem conținutul scri
sorii unui grup de 14 tineri din 
Focșani și din alte sate aparti- 
nînd județului Vrancea. Pe 
scurt, în scrisoare se relata fap
tul că în urmă cu doi ani un 
număr de peste 60 de tineri au 
fost recrutat! de Întreprinderea 
de industrie locală Focșani să 
fie calificați la locul de muncă 
în diverse meserii. In doi ani, 
mulți tineri au deprins bine 
meseria, lucrau cot la cot cu 
muncitorii care aveau de acnm 
experiență în producție.

La începutul acestui an, con
ducerea Întreprinderii a dat 
dispoziție ca majoritatea aces
tor tineri să plece acasă și 
atunoi cînd va fi nevoie de ei 
vor fi rechemați. Cum a fost 
posibil acest lucru? In urmă 
cu doi ani, conducerea între
prinderii (tot conducerea) s-a 
gîndit că e bine să-și pregă
tească cadrele necesare, care 
să asigure buna desfășurare a 
producției. Așa s-a ajuns la 
coneluzia că un număr de peste 
60 de tineri să fie calificați la
coneluzia că un număr de peste 
60 de tineri să fie calificați la 
locul de producție. Trebuie 
menționat faptul că pentru a- 
ceasta nu existau nici fonduri 
si nici aprobări de la forurile 
superioare. Tinerii respectivi 
lucrau toată ziua în producție 
iar seara participau și la

locul de producție. Trebuie
menționat faptul că pentru a-
ceasta nu existau nici fonduri
si nici aprobări de la forurile
superioare. Tinerii respectivi
lucrau toată ziua în producție
iar participau si Iaseara

cursuri. Mai grav ni se pare 
faptul că în această perioadă 
tinerilor respectivi nu li se 
plătea pentru munca depusă, 
iar maiștrii solicitau muncitori
lor să dea din salariile lor și 
celor care se calificau.

La toate întrebările noastre, 
privind încălcarea unor legi în 
legătură cu cazul celor 60 de 
tineri primeam invariabil ace
lași răspuns: „Vechea condu
cere e de vină". Am întrebat 
unde e vechiul director. Răs
punsul ? „A decedat". Am cău
tat pe fostul inginer șef. Răs
punsul ? „Nu mai e la noi". Ei 
au greșit și noi trebuie să tra
gem ponoasele". Au greșit oare 
numai ceilalți ? Se pare că nu. 
Mai sînt și acum în întreprin
dere tineri care continuă să fie 
socotiți necalificati, după a- 
proape doi ani, să fie plătiți 
tot în „sistemul" arătat mai 
sus. Sînt, de asemenea, tineri 
sub 18 ani care lucrează 8 ore 
pe zi și nu atît cit prevăd le
gile tării.

Cei cu care am discutat a- 
runcau vina pe cei care nu mai 
existau. Un lucru este însă cert : 
a existat director al întreprin
derii, inginer șef al întreprin
derii, șef serviciu și personal al 
întreprinderii și nu întreprin
derea directorului., a inginerului 
șef sau a șefului serviciului... 
Tinerii respectivi au fost an
gajat» întreprinderii și nu ai 
directorului sau inginerului șef. 
Și atunci și acum au fost încăl
cate legile care reglementează 
condițiile de calificare ale ti
nerilor la locul de muncă. Deci 
întreprinderea să descurce ce a 
încurcat.

GII. NEAGU

O generație de
scriitori

(Urmare din pag. I)

noscător al literaturii pașoptiste, pre și post- 
pașoptiste). Autorul ocazional al acestor suges
tii de domeniu teatral nu este un necunoscut, 
deși a fost, omis la „indice de nume“. Este vii
torul prim-ministru conservator de dreapta, 
care s-a opus reformei agrare a domnitorului 
Alexandru I. Cuza și a fost asasinat (1862) în 
condiții pînă astăzi nelămurite. Dacă s-a inte
resat în tinerețe de teatru, înainte de a se fi 
lăsat furat de politică, vedem în această preo
cupare un fenomen progresist, al întregei gene
rații. Barbu Catargiu era cu zece ani mai în 
vîrstă decît M. Kogălniceanu, care s-a situat pe 
poziții politice avansate, interesîndu-se și el de 
începuturile noastre teatrale și semnînd de ase
menea cronici dramatice (așa cum menționează 
textul). Nu-1 întîlnim la indice nici pe 
Eugeniu Carada (1836—1910), economist li
beral de dreapta, care a și scris și jucat tea
tru în tinerețe, înainte de a-și descoperi capa
citățile financiare. Cităm aceste cazuri ca feno
mene ale timpului, cînd scena nu exercita nu
mai fascinația rampei, dar și oferea cîmp des
chis de luptă pentru idealurile înaintate ale so
cietății românești, de-a lungul generațiilor.

Trăsăturile esențiale ale epocii (1780—1867) în 
cadrul politic și social, sînt cu justețe formula
te în paginile de introducere generală. „E, de 
fapt, perioada „începuturilor** propriu-zise ale 
literaturii române moderne, cuprinzînd și pris
mele ei etape", urmată de „perioada de după 
Unire, un moment istoric literar mai scurt, 
fiindcă durează numai pînă către sfîrșitul de
ceniului al șaptelea, cînd apar „Convorbirile 
literare" (1867)“. Este interesantă observația că 
în literatura postpașoptistă, prin creațiile unor 
scriitori mari ca Nicolae Filimon, Alexandru 
Odobescu, Bogdan Petriceicu Hașdeu, se pro
duce „accentuarea unui aspect critic mai ferm, 
care prefigurează „direcția nouă'' a „Convorbi
rilor literare" și care înlesnește și unele aspecte 
ale cercetării științifice, sincronizate european, 
la Odobescu și la Hașdeu, ce nu puteau fi în- 
tîlnite anterior". Acestor scriitori li se cuvine 
adăugat sau mai bine zis. pus înainte, numele 
lui Vasile Alecsandri, a cărui operă teatrală și 
gîndire filologică denotă un ascuțit spirit critic. 
Să nu uităm că Junimea și „Convorbirile lite
rare", înainte de a-și constitui marea echipă E- 
minescu — Creangă — Caragiale — Slavici, s-au 
străduit și au obținut colaborarea de prestigiu 
a lui Vasile Alecsandri, singurul dintre marii 
pașoptiști a cărui literatură urcă trepte noi de 
creație în aceeași perioadă (1867—1885).

■Epoca studiată în acest volum se mai carac
terizează prin punerea în valoare a tezaurului 
nostru folcloric care va fecunda mai departe în
treaga noastră literatură, pînă în zilele noastre 
inclusiv. Paralel cu această epocală descoperi
re. datorită romantismului, &e dezvoltă la noi

militanți
„virtualitățile de bază ale limbii populare", nu 
fără o luptă puternică împotriva exceselor 
puriste ale urmașilor Școlii Ardelene. Este inte
resant de urmărit, în tot cursul secolului trecut, 
în toate periodicele și cărțile vremii, „dialogul" 
dintre cele două tendințe lingvistice : cea popu
lară, dacă se poate spune, deși era manevrată 
de scriitori de aleasă cultură, și cea latinistă, 
care încerca să substituie limbii uzuale un 
jargon artificial de lexicologie gen Laurian — 
Massim. Sînt vrednice de relevat aceste proce
se de întîrziere, de contratimp istoric, ca' dic
ționarul academic al celor doi mai susnumiți. 
apărut abia în anii 1873—1876, cînd lupta pentru 
o cauză pierdută nu-și mai găsea rostul.

Aceste procese sînt de fapt replica fără ecou 
adusă în istoria culturii anticipărilor fecunde. 
Dialectica socială, politică și culturală, ne oferă 
numeroase exemple de idei îndrăznețe, a căror 
biruință nu poate fi realizată decît într-un 
context istoric favorabil, dar și alte idei, retro
grade. care nu dezarmează nici după ce au fost 
depășite de timp și nu mai au sorți de izbîndă.

Introducerea subliniază convingător „ciocni
rea dintre vechi și nou (...) evidentă în fiecare 
dintre perioade". Literatura se caracterizează 
printr-un nestăvilit „avînt militant'*, paralel cu 
acțiunile revoluționare ce se țin lanț, de la 
Tudor Vladimirescu, pînă la 1848, prelungin- 
du-se prin lupta pentru Unire, iar apoi pentru 
reformele sociale Se mai atrage luarea aminte 
asupra unui alt fenomen nou. generator de uni
tate a epocii : „tendințele convergente ale cul
turii -și literaturii din toate cele trei provincii 
românești", prin „contactele culturale (...) în do
meniul învățămîntului și presei".

O largă acoladă poate fi astfel aruncată peste 
spațiul geografic al celor trei mari provincii 
românești încă neautonome, însă culturalicește 
eliberate de orice tutelă străină și pornite pe 
căi proprii să-și valorifice puterile de creație 
și să-și însemne locul în cadrul literaturii eu
ropene. Pașoptiștii aveau o înaltă conștiință eu
ropeană, iar cînd afirmau că privirea Europei 
este ațintită asupra 
vorbă fecundă de 
inerției meridianului 
civilizației înaintate.

Urmărind așadar procesul literaturii noastre 
moderne, verificăm încă o dată veracitatea ' ;.- 
tonului după care literatura este „expTesia so
cietății** : a tuturor tendințelor ei antagoniste, 
jși mai ales a celei dominante, în procesul dia
lectic al culturii naționale. Poporul român și-a 
pregătit prin creația literară și artistică unitatea 
sa de astăzi.

noastră, ei rosteau o altă 
anticipație, zmulgîndu-ne 
geografele și integrîndu-ne

Sala Savoy 
„C. Tănase“ a . 
seara o inedită 
muzica ușoară 
Douăzeci și trei 
terpreți amatori, 
concursurile județene organi
zate din ințiativa Comitetului 
Central al U.T.C, și a Consiliu
lui Central al U.G.S., s-au pre
zentat la cea dintîi confrun
tare colectivă cu publicul, îna
intea unui turneu pe litoral. 
A fost, pentru ochiul gazeta
rului, un prilej binevenit de 
a discerne, în lumina recen
telor și aprinselor dezbateri pe 
marginea problemelor muzicii 
ușoare, perspectivele de re vi
talizare pe care le cunoaște 
genul la noi. în această lu
mină — și nu în cea a unei 
simple „treceri în revistă" a 
amatorilor — credem că se 
cuvine a fi privită mani
festarea de marți: firește, o a- 
semenea optică presupune o 
exigență sporită care nu poa
te decît să fortifice.

Mai intîi cîteva cuvinte des
pre repertoriu. Am ascultat 
peste patruzeci de cintece, 
cîteva mai vechi, majoritatea 
foarte noi, ale tuturor compo
zitorilor noștri: de la maeștrii 
cunoscuți pînă la compozitorii 
tineri afirmați în ultimii 
ani (V. Vasilache, Horia Mo- 
culescu, Ion Cristinoiu, Florin 
Bogardo, Nicolae Cocoș 
C. Drăghici Andrei Proșteanu 
și alții). în ansamblu, deci, o 
selecție suficient de reprezen
tativă, care îmbie la generali
zări. Este îmbucurător că, pe 
zi ce trece, ciștigă teren cînte- 
cul liric, bogat in idei, cu sen
timente nuanțate, cu eforturi 
spre complexitate. Este iarăși 
îmbucurător că textele — cu 
cîteva regretabile excepții — 
încep și ele să țină pasul cu

a Teatrului 
găzduit marți 
întilnire cu 
românească.

de tineri in- 
distinși la

sporul de inspirație al muzicii. 
Ceea ce este mai puțin îmbu
curător este absența tot mai 
sesizabilă a melodiilor opti
miste, tinerești, rezultînd în
crederea în viață și în fericire. 
Am numărat — pe degete — 
doar cîteva asemenea melodii, 
dintre care numai una („Nu 
sînt singur pe lume11 de Flo
rentin Delmar) de dată mai 
recentă. Se înțelege că dorul, 
melancolia, tristețea, regretul, 
cîntate inspirat și frumos, pot 
prilejui momente de intensă 
satisfacție artistică; dar un 
peisaj constituit aproape ex
clusiv pe asemenea coordonate 
este nu numai monoton, dar și 
nereal.

In general bine alese in ra
port cu temperamentul și po
sibilitățile interpreților, me
lodiile au oferit ocazia rele-

vării unor pertonolități dis- 
tindo, eu șanse reale de 
progres. Nu este întimplător, 
după părerea noastră, că suc
cesul cel mai net a revenit 
cîtorva tineri cîntăreți ale 
căror daruri naturale, poate 
nu mai mari decit ale altora, 
sînt dublate de cultura mu
zicală (sau de cultură pur și 
simplu), de o oarecare știință 
a interpretării, de o obișnuință 
mai îndelungată cu scena șt 
cu specificul ei. Prin primă
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PROGRAMUL I

10,00 — 10,30 — Telecronica 
economică.
Comitetul de direc
ție (reluare).

17,30 — Pentru copii. 
„Trei școlari prin
tre păpuși".

18,00 — TV. pentru specia
liști. Ciclul „Medici
nă" : Anorexia.

18,30 — Curs de limba rusă 
(reluarea lecției a 
7-a).

19,00 — Studioul pionierilor. 
„Din rucsacul va
canței".

20,00 — Film serial „Lagar- 
dere".

20,50 — Poșta T.V.
21,00 — întrebări la care s-a 

răspuns, întrebări la 
care nu s-a răspuns 
încă...
Emisiune de știință.

TREI COPII MINUNE
rulează la Patria (orele : 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15) ; 
Capitol (orele 9.15 ; 11.30 ;
13.45 ; 16.15 ; 18,30 ; 20,45).

VIN CICLIȘTII
rulează la Republica (orele ; 
9 30 ; 11.45- 14; 16,30; 18.45; 
21).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Luceafărul (o-

rele 9 ; 12 ; 15 ; 16,30 : 19.45).
TARZAN. OMUL MAIMUȚĂ

rulează la Gloria (orele : 9 ; 
11.15 ; 13,30 ; 18.15 ; 20,30) ; Me
lodia (orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,301; 20,45) ; Tomis (ore
le : 9 ; — 15.45 ; în continua
re ; 18,15 ; 20,30).

BOMBA DE LA ORA 10,10
rulează la Lumina (orele »
8.45 — 16.30 în continuare J
18.45 ; 20,45).

ȘAPTE OAMENI DE AUR

' rulează la Victoria (orele:
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45) ; Giulești (orele : 10 ;
15.30 ; 18 ; 20.30)

CĂLUȘARII — PERFORMAN
TELE MIȘCĂRII — TIMPUL 
BRĂILEI — NOI UNDE NE JU
CĂM ? — AVENTURA — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 7 ru

lează la Tipuri noi. (orele 9— 
21 în continuare).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Doina (orele î
11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21) ;

■ Miorița (orele : 9.15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

vară, o întilnire in sala Dalles 
cu clasa de muzică ușoară a 
școlii populare de artă, con
dusă de Edmond Deda, ne de
monstrase, insuflindu-ne opti
mism, cit de esențială este in
strucția muzicală și actori
cească a viitorilor interpreți 
de muzică ușoară. De data a- 
ceasta, tineri ca Irina Nica 
(Timiș), Daniela Gheorghiu 
(București) sau Octavian Hu- 
ianu (Iași) ne-au făcut aceeași 
demonstrație: voci cultivate,

prezențe scenice îngrijite, apti
tudini interpretative lim
pezi.

Alți numeroși cîntăreți pre- 
zenți in concert au făcut do
vada unei înzestrări naturale 
care-i va putea consacra, cu 
condiția unui efort susținut de 
autodepășire la oare trebuie să 
colaboreze compozitori, diri
jori, regizori. Exigențele mu
zicii moderne au condamnat 
la desuetudine tipul fetei sau 
al băiatului frumos și cu voce

plăcută, care poate deveni ve
detă peste noapte. Am văzut 
în acest concert destui băieți 
și desule fete frumoase, am 
ascultat destule voci plăcute, 
am căpătat încredințarea că 
mulți dintre tinerii și foarte 
tinerii care s-au perindat pe 
scena de la Savoy au mari 
posibilități, dar punerea de
plină în valoare a acestora este 
o chestiune care implică răs
punderi, multiple și care tre
buie să preocupe pe toți cei 
care au în grijă destinele mu
zicii ușoare românești. Deo
camdată să amintim numele 
celor care ne-au lăsat o im
presie deosebită, cu conștiința 
nedreptății pe care le-o facem 
altora, poate tot atît de talen- 
tați: Eugenia Grigorescu (Tele
orman), Georgeta Mocanu (Bu
zău), Ileana Botoș (Oradea), 
Eva Ilona Kiss (Mureș), Doina 
Moroșan (Vaslui), Viorel Bal
tag (Bacău), Viorica Țupa (Bu
curești), Helmuth Schell (Vîl- 
cea), Mariana Milea (Dîmbo
vița), Dana Lăzărescu (Timiș), 
Mariana Teodorescu (Olt). Să 
subliniem și calitatea acompa
niamentului asigurat de or
chestra Casei de cultură a sin
dicatelor din Bacău (dirijor 
Sile Neniță) și orchestra sin
dicatului Uzinei „TehnometaV 
din București (dirijor Virgil 
Natzi). Și să încheiem prin a 
remarca încă o dată că valoa
rea inițiativei Comitetului 
Central al U.T.C. și a Consi
liului Central al U.G.S. și-a 
găsit marți seara un argument 
decisiv. Festivalurile județene 
de muzică ușoară s-au dove
dit a fi un veritabil izvor de 
talente, o foarte probabilă 
sursă de înviorare și înnoire a 
muzicii ușoare românești.

C. SEBASTIAN

Școala profesională

21.30 — Teleglob — emisiu
ne de călătorii geo
grafice. „Niger".

21,50 — Să rîdem cu... Faty 
(Grăsunul).

22,10 — Artă plastică. 
Realismul (V).

22.30 — Vacanță pe portativ.
PROGRAMUL II
20,00 — Document :

• Versuri despre 
Michelangelo.
• Histria, Herachâea 
și Lebede.

21,00 — O samă de cuvinte. 
„Urmașilor mei Vă
cărești..."

21.30 — Concert simfonic. 
22,00 — Vitrina discului.
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Eva Ilona Kiss (Mureș), cea mai tînără interpretă: cincisprezece 
ani și jumătate

Foto: C. ABĂRBIERIȚEI

EA VA RlDE 
rulează la Union (orele : 15,30;
18 ; 20,30).
ROATA VIEȚII
rulează la Feroviar (orele : 8 ;
10.30 ; 13 ; 15,45 ; 16,30 ; 21) ;
Excelsior (orele : 9 ; 11.15 ;
13.30 • 16 ; 18,30 ; 21) ; Modern
(orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

BELA
rulează la înfrățirea (orele : 
15 30 ; 17,45 ; 20).

AVENTURIERII
rulează la Dacia (orele 8-m

16.30 în continuare ; 18,45 ; 21).
DUELUL LUNG

rulează la Buzești (orele 
15,30 ; 18).
VALEA

rulează la Grivița (orele : 9,30; 
12 ; 15,30 ; 18 ; 20.30).

VIVA MARIA
rulează la Arta (orele 8,45; 11; 
13,15 ; 15,45 ; 18.15 ; 20.30) ;
Bucegi (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 15 ; 20.45).

ÎN ORAȘUL ,,S“
rulează Ja Flacăra (orele :
15.30 ; 18 ; 20,30).

EU, EU. EU ȘI CEILALȚI
Unirea (orele 15,30 ; 18).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la........................ .
18 ; 20,30).

PREMIERE
rulează la
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) ; 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30, 
16 ; 18.15 ; 20.30).

HATARI
rulează la Aurora (orele ’
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20).

STUDIU DESPRE FEMEI
rulează Ia Popular (orele :
15.30 ; 18 : 20.30).

TAFFY ȘI VÎNATORUL
rulează la Volga (orele : 9.30 ;
11,30; 13,30: 16; 18,15; 20.30).

ALEGERE DE ASASINI
rulează la Moșilor (orele:
15.30 ; 18 ; 20,30).

Vitan (orele :15.30;

STRICT SECRETE
Floreasca (orele 9 ;

(Urmare din pag. I)

mare în comparație cu volumul 
și nivelul de cunoștințe cerute 
muncitorilor respectivi, iar planu
rile de învățămînt, programele și 
manualele școlare nu reflectau în 
suficientă măsură cerințele unui 
învățămînt profesional modern.

— Cum se reflectă în noul an 
de învățămînt preocuparea de a 
perfecționa școala profesională, 
corectînd totodată lipsurile sem
nalate ?

— Pentru 
unui număr 
calificați, în 
1969 au fost înființate noi școli 
profesionale — în număr de 13 
— pe lîngă întreprinderile nou 
date în funcțiune, cît și pe lîngă 
cele în curs de dezvoltare, asi- 
gurîndu-se totodată și o reparti
zare teritorială mai judicioasă a 
acestor unități de învățămînt.

De asemenea, a fost extinsă la 
dublu, față de anul școlar trecut, 
rețeaua unităților școlare în oare 
se va asigura pregătirea teoreti
că a ucenicilor calificați la locul 
de muncă.

Planul de țcolarixare la școlile 
profesionale este prevăzut să 
crească cu aproximativ 20 000 
elevi, față de anul școlar 1967/ 
1968. Evident, o asemenea creș
tere presupune o preocupare 
pentru a dezvolta și baza mate
rială a acestui învățămînt. Amin
tesc că în această bază materială 
se includ 422 săli noi de clasă, 
15 315 locuri în cămine și 10 780 
mp de ateliere. Din acestea, pînă 
la 15 septembrie — data înce
perii cursurilor — vor fi date în 
folosință 334 săli de clasă, 11 385 
locuri în cămine și 6 020 mp de 
ateliere.

Totodată, pe baza necesarului 
de cadre muncitorești în perspec
tivă — în anul 1980 — se pre
vede o analiză minuțioasă a re
țelei școlare în funcție de dez
voltarea obiectivelor industriale 
și de nevoile de muncitori cali
ficați din fiecare județ.

Toate acestea se completează 
cu preocuparea de a îmbunătăți, 
potrivit indicațiilor date de 
partid, conținutul învățămîntului.

Ne referim în primul rînd la 
nomenclatorul meseriilor în care 
se pregătesc muncitori calificați 
prin școlile profesionale. Putem 
spune că acesta a fost îmbună
tățit și corelat cu nevoile pro
ducției. O atenție deosebită a 
fost acordată duratei de școlari
zare, pentru fiecare meserie, în 
raport de volumul și nivelul de 
cunoștințe cerut muncitorilor ca
lificați. Din cele 235 
care se vor pregăti 
calificați prin școlile 
nale, în anul școlar 
142 au durata 
2 ani, iar 91 au durata de șco
larizare de 3 ani.

Potrivit acestor 
nomenclatorul meseriilor și du
ratei școlarizării, conținutul învă
țămîntului, a suferit și el per
fecționări. Ca elemente noi, no
tăm introducerea în planurile de 
învățămînt a fizicii și chimiei, 
obiecte distincte acum în școala 
profesională, menite să contri
buie la însușirea bazelor tehnico- 
științifice ale meseriei. S-a elimi
nat, de asemenea, fărîmițarea dis
ciplinelor de cultură tehnică ge
nerală și de specialitate, punîn- 
du-se un accent mai mare pe

a asigura pregătirea 
sporit de muncitori 
anul școlar 1968/

de

meserii în 
muncitorii 

profesio- 
1968/1969, 
școlarizare

intervenții în

problemele fundamentale ale în
sușirii meseriei și, în primul rînd, 
pe cunoașterea principiilor de 
funcționare, exploatare și între
ținere a utilajelor și instalațiilor, 
a proceselor tehnologice noij>â 
metodelor moderne de organizare 
științifică a muncii și producției.

Se fac însemnați pași în per
fecționarea practicii, aceasta ocu- 
pind o mare pondere în procesul 
de învățămînt al școlii profesio
nale. Astfel, pentru a da posibi
litate elevilor să-și însușească de
prinderile practice ale meseriei 
în mod sistematic, începînd din 
acest an se va extinde organiza
rea pe lîngă școli a atelierelor cu 
plan de producție, în care se vor 
executa unele sortimente din 
producția curentă a întreprinde
rii tutelare sau pe bază de co
menzi primite de la terți, prin 
corelare cu programa școlară.

— Pe „șantierul" manualelor 
școlare, lucrările sînt finisate ?

— în privința asigurării școli
lor cu manualele necesare, vă pu
tem informa că din cele 102 ti
tluri de manuale prevăzute în a- 
cest an pentru școlile profesio
nale, vor apare pînă la data înce
perii cursurilor, 100 de titluri, 
iar restul de 2 titluri, urmează 
să apară pînă cel mai tîndu la 
data de 15 octombrie a. c.

— Am dori să ne relatați care 
este situația încadrării școlilor 
cu cadre didactice ?

— încadrarea școlilor profe
sionale cu personal didactic cu 
studii corespunzătoare, constituie 
o preocupare principală a Minis
terului învățămîntului, cît și a 
ministerelor și celorlalte organe 
centrale, care au în subordine 
școli.

Pentru noul an școlar, pe baza 
Directivelor C.C. al P.C.R. și a 
Legii cu privire la eliminarea cu
mulului de funcțiuni, a fost efec
tuat un studiu referitor la asigu
rarea școlilor din sistemul îhvă- 
țămîntului profesional și tehnic, 
cu personal didactic de specia
litate care să își desfășoare acti
vitatea în exclusivitate la cate
dră. Din studiul respectiv rezul
tă că predarea obiectelor de cul
tură generală și instruire practică 
se poate realiza cu personal di
dactic corespunzător, care să lu
creze efectiv în școala profesio
nală. Greutățile intervin în ceea 
ce privește asigurarea predării o- 
biectelor tehnice de specialitate, 
de către ingineri, economiști, 
medici etc. Deși în ultimii 2—3 
ani au fost recrutați și încadrați 
în școlile profesionale și teh
nice circa 3 000 de specialiști, nu 
s-a reușit în întregime ca aceste 
obiecte să fie predate de perso
nal didactic care să aibă activi
tatea de bază numai la catedră. 
Din păcate, și în anul școlar 
1968/1969, circa 30 la sută din o- 
relp afectate disciplinelor de sp^ 
cialitate vor fi predate de ingi
neri, medici, economiști, care lu
crează în producție, fie în timpul 
programului lor de lucru, fie 
după orele de program, prin pla
ta cu ora. Greutăți mai mari au 
școlile din sectoarele minier, me
talurgie, sanitar, mecanizarea a- 
griculturii și altele.

w Aceasta este o problemă care 
râuune studiu și în domeniul 
căreia trebuie să depunem efor
turi împreună cu ministerele de 
resort, pentru a asigura școlii 
profesionale cadre didactice de 
specialitate stabile în școală.



SCiNTEIA TINERETULUI PAGINA 3

HAAS
Inchipuiți-vă Sibiul seco

lului al XVI-lea.
In acest oraș de veche 

tradiție culturală, într-o 
încăpere a pulberăriei, un 
cărturar, tehnician și chi
mist, face experiențe de o 
mare temeritate. Este Con
rad Haas, eruditul șef al 
pulberăriei. Eprubete, re
torte, modele de aparate de 
zbor cu aspect fantastic, tot 
felul de schițe tehnice com
plicate aninate de pereți, 
umplu camera.

Desigur că atunci cînd 
acest om împărtășea con
temporanilor săi proiectele 
sale cele mai îndrăznețe, ei

s

ISTORIA TEHNICII

A-l considera pe mult învățatul 
domnitor moldovean drept un 
folclorist în adevăratul sens al 
cuvintului ar fi mai mult decît 
o exagerare: un anacronism. La 
începutul secolului XVIII, cînd 
și-a scris opera, folcloristica nu 
se născuse încă și nici măcar no
țiunea de folclor. Dar se poate 
vorbi de un apreciabil interes 
pentru etnografie și folclor la 
umaniștii Renașterii și la aceia 
care le-au continuat tradiția — 
cu rădăcini puternice în antichi
tate. de Ia Cezar și Tacit — sub 
forma interesului pentru viața și 
moravurile anumitor popoare.

Un atare umanist a fost și D 
Cantemir — și încă unul de sta
tură uriașă — stind la confluența 
a doua mari culturi, a Europei 
și a Orientului Apropiat.

Dimitrie Cantemir a fost astfel 
nu numai un studios al folcloru
lui nostru, ci și un purtător al 
lui. Opera sa — nu numai cea 
strict geografic - etnografică, 
precum e .Descrierea Mol
dovei" — poartă semnele a- 
dînci ale acestei bogății su
fletești. însăși scrierea sa de ti
nerețe, „Istoria ieroglifică" este 
în întregimea ei totuși și un simil 
folcloric. Adică ceea ce am de-

numit noi, în mai multe rînduri, 
acea producție cultă care recreea
ză la modul originalității autorului 
ei — anumite forme și teme fol
clorice, fără a fi folclor și nici 
măcar imitație folclorică și în 
același timp ceva mai mult decît 
o operă de inspirație folclorică, 
în acest sens, „Istoria ieroglifică" 
e un „simil folcloric", așa cum 
sînt așa-numitele „cărți populare’ 
din literatura noastră veche, ai

sînt fabulele din 
„Isopia", concisele povestiri ale
gorice din „Fiziolog", de unde 
Cantemir însuși împrumută atîtea 
imagini de vietăți fabuloase, de
venite simboluri.

întreaga alegorie a „Istoriei ie- 
roglifice" oscilează între fabula 
cultă și povestea populară cu ani
male. în interiorul ei întîlnim po
vești — cum este aceea a vulpii 
care se aliază cu lupii pentru a

fi devenit ceea ce este : părintele 
folcloristicii românești. „Descrie
rea Moldovei" nu este numai o 
scriere hrănită cu folclor, ci opera 
unui savant care nu numai că 
cunoaște folclorul, dar îl observă 
lucid și încearcă să-J sistematizeze 
și uneori chiar să-1 explice știin
țific. Operă de geografie antro
pologică în primul find, „Des
crierea Moldovei" este în același 
timp prima noastră lucrare de 
etnografie yi folclor, dovedind 
cunoașterea acestei culturi popu
lare pînă în cele mai mici amă
nunte.

Vorbind „Despre legile țării 
Moldovei", D. Cantemir defineș-

D I M I TRIE CANT
căror autori au rămas în parte 
cunoscuți, alteori s-au pierdut în 
anonimat, dar au fost totdeauna 
oameni de cultură citadină. Și 
mai ales, așa cum sînt acele cărți 
populare care' pornesc de la bas
mele și snoavele cu animale, din 
folclor, generînd „simili folclo-

ajunge la găinile din curtea bine 
păzită a unui om — scrise în cel 
mai firesc ton al narațiunii popu
lare. Iar printre cele „760 de sen- 
tinții", — cu care Cantemir anun
ță chiar prin titlul scrierii sale 
că i-a fost „frumos împodobită", 
după învățătura „ritoricească"

desigur — multe sună foarte a- 
proape de zicătorile și prover
bele din folclorul nostru.

Opera, de maturitate a lui D. 
Cantemir, „Hronicul", atestă 
ceeași hrănire din substanța zică- 
torilor populare.

Dar cu atîta D. Cantemir n-ar

îl socoteau un visător fără 
leac, un utopist cu capul 
în nori. Dar gîndul sibia- 
nului Haas avea dimensiu
nile neîndoielnice ale ge
niului.

In afara cercetărilor sale 
obișnuite asupra explozivi
lor necesari pulberăriei, el 
concepuse o formă supe
rioară a vehiculului care 
abia astăzi, în secolul XX, 
și-ă demonstrat marile po
sibilități : racheta.

Tehnicianul din Sibiu 
este, așa cum a arătat în 
ultimii ani inginerul D. To- 
dericiu, care i-a studiat 
scrierile, cel dintîi în lume 
care a conceput racheta în 
trepte — și tot el este pri
mul care a înzestrat apa
ratele de zbor cu aripioare 
direcționale în formă de 
tleltă. Aceasta fără să mai 

■Vorbim despre rețetele 
foarte interesante de com
bustibil pe care le indică 
pentru aceste vehicule.

ALE
.UNUI i m!

I. M. ȘTEFAN

PENTRU
TINERET

te dreptul popular — datina și 
obiceiul pămîntului — subliniind 
întrepătrunderea lui cu sistemul 
juridic bizantin în „Pravila" lui 

a- ’ Vasile Lupu — observație cu to
tul modernă. Analizînd „Năravu
rile Moldovenilor", însemnează o 
scurtă evocare a horei și mai ales 
celebra descriere a călușari
lor. Descriind „Obiceiurile de 
la logodnă și de ia nuntă", le 
analizează pe larg și ne dă și un 
foarte edificator rezumat al ale
goriei cu feciorul de împărat la 
vînat de căprioare, rostită pînă 
azi de pețitori. Relatînd despre

obiceiurile de îngropăciune, înfă
țișează, în cîteva trăsături, cere
monialul bocetului.

Dar cel mai dens capitol de 
folclor este cel „Despre religia 
moldovenilor" în care — vorbind 
de substratul păgîn al acestei re
ligii, despre „acei zei necunos- 
cuți și care se vede ca se trag 
din idolii cei vechi ai dacilor" — 
Cantemir ne-a lăsat un întreg 
depozit, de o incomparabilă va
loare, în ceea ce privește credin
țele populare. Cu acest prilej, 
consemnează observații funda
mentale despre unele specii ale 
literaturii populare, precum . doi
na, colindele, descîntecul, farme
cele ș.a. Cantemir este aici întîiul 
semnalizator al substratului dacic 
al folclorului nostru și în același 
timp întîiul care încearcă să des
cifreze moștenirea latină în acest 
folclor. Totodată, este primul care 
caută să dea o explicație fiziolo
gică imor credințe, ca aceea des
pre zburător sau aceea despre 

soarelui în„tremurul" drumului 
ziua de Sînziene.

Prin toate acestea 
Cantemir își merită 
titlul de părinte al 
românești, deși nu s-a gîndit nici 
un moment și la această glorie. 
Multe dintre observațiile lui au 
valoarea neasemuită a documen
telor folclorice de mare vechime. 
Altele au impulsionat hotărîtor , 
cercetarea folclorică modernă.

credem că 
pe deplin 

folcloristicii

OVIDIU PAPADIMA

DIPLOMAȚIE

MIHAI VITEAZUL

Din cele mai vechi arcul din goana 
timpuri, strămoșii noș- lor, procedeu 
tri au îndrăgit și pre-'*' 
țuit vrednicia tru-' 
pească.

Despre exercițiile 
fizice ale dacilor nu 
știm prea multe. Isto
ricii vremii ne rela

tează despre vitejia 
acestui popor, despre 
preocupările lui răz
boinice, despre cura
jul lor fără margini 
în lupte. De aici pu
tem deduce că multe 
din jocurile și exerci
țiile lor fizice erau în

cai- 
care 

e-cere îndelungate 
xerciții. Unii istorici 
consideră că Dacii 
practicau duelul judi
ciar, luînd ca mărtu
rie versurile lui Ovi- 
diu din Triste.

Influența greacă 
atît de puternică în 
cetățile din Dobrogea 
s-a resimțit și în do
meniul exercițiilor fi
zice. La Histria, To- 
mis și Calatis, au e- 
xistat gimnazii și pa
lestre, existență ates

fără de înot se 
practicau 
tletice și 
mingea, 
terme au 
Histria, ______ ,
Drubeta, Ulpia Țra-. 
iana etc. Totodată, a- 
par și în Dacia spec
tacole care cuprin
deau lupte de gladia
tori.

Pentru desfășura
rea lor s-au construit 
amfiteatre 
Stelele funerare 
gladiatorilor uciși 
lupte ne vorbesc

ISTORIA SPORTULUI

mai 
exerciții a- 
jocuri cu 

Asemenea 
existat la 

RomuUa,

speciale, 
ale 
în 

des-

STRĂ VECHI
MĂRTURII

legătură cu pregăti
rea de luptă. In pri
mul stat Dac centra
lizat de către Bare
ly ista, exercițiile fizice 
au avut un rol impor
tant dacă dăm creza
re istoricului Stra- 
bon ; acesta ne spu
ne : „Ajungînd în 
fruntea neamului 
său, care era istovit 
de războaie dese, ge
tul Burebista l-a 
înălțat atît de mult 
prin exerciții abține
re de vin și ascultare 
față de porunci, îneît, 
în cîțiva ani, a făurit 
un stat puternic". Da
cii erau foarte buni 
călăreți și aveau obi
ceiul de a trage cu

tată de diferite in
scripții găsite în aces
te orașe.

In orașele amintite 
existau și asociații de 
efebi care participau 
la întreceri cu ocazia 
celebrării anumitor 
sărbători cum au fost 
acelea organizate în 
cinstea lui Hermes, 
în cinstea lui Apollo, 
Artemis numite Țar- 
gelii și Poseidon.

Cucerirea Daciei 
de către Romani adu
ce după sine și 
trunderea unor 
ceiuri legate de exer
cițiile fizice.

Astfel s-au cons
truit în Dacia roma
nă, terme unde în a-

pre pătrunderea obi
ceiurilor luptelor de 
gladiatori și în rîndu- 
rile populației autoh
tone, deoarece una 
dintre stele, găsită la 
Tomis, aparține lui 
Skirtos Dachisis, adică 
lui Skirtos Dacul.

Chiar poetul Ovi- 
diu, exilat la Tomis, a 
îndeplinit de 
multe ori funcția de 
agonotet, adică 
organizator al j 
rilor în acest oraș.

mai

de 
jocu-

Prof. univ.
LEON 

TEODORESCU 
Lect. univ.

ION TODAN

I
I

I
I

După cele cîteva fișe de
dicate creațiilor enesciene, 
continuăm suita paginilor 
noastre de istorie a vieții 
muzicale românești, oprindu- 
ne asupra unora dintre per
sonalitățile care au ilustrat 
creația muzicală în deceniile 
veacului nostru.

La cea de a IH-a ediție a 
Festivalului „George Enes- 
cu“. Henryk Szeryng, unul 
dintre cei mai mari violoniști 
ai lumii contemporane, înse
rase în programul său. Ba
gatela lui Ion Scarlatescu.

Din 1918, cînd Enescu in
terpretase Bagatela lui Scar
latescu (și interpretarea sa 
se detașa cum îmi spunea 
acum cîtva timp Sandu Albu 
prin sugestivitate, prin fine
țea arcușurilor, prin unica 
înțelegere a liniei melodice 
românești), remarcabila piesă 
românească a intrat în re
pertoriul unor mari violo
niști ai lumii ca Fritz Kreis- 
ler, Ida Haendel. G. Neveu 
ș.a. ,Bagatela, liedurile, poeme
le rămîn unele din cele mai 
reprezentative dintre lucră
rile lui Ion Scarlatescu toc
mai datorită profundei înțe- 
tegeri a spiritului 
populare românești.

Celelalte lucrări 
ele o remarcabilă 
pentru pian, suita^

muzicii
(printre 
Sonată 

_ ,   clasică, 
baiada „Die Waserfee". Stu
diile simfonice) chiar dacă 
sînt tributare sub raport 
stilistic, demonstrează o 
înaltă măiestrie componisti
că-______________ , ,„Muzica lui Scarlatescu —

u-

Printre reprezentanții idealurilor pro
gresiste ale societății românești din vea
cul trecut, arhitectul Ion Mincu ocupă un 
Ioc deosebit, iar opera sa—, edificiile con
struite, precum și pozițiile sale teoretice 
— îl disting ca pe cel mai de seamă expo
nent al Școlii naționale de arhitectură din 
a doua jumătate a sec. XIX și începutul 
sec. XX.

In momentul cînd arhitectura eclectică, 
de import, cuprinsese Principatele. Ion 
Mincu militează pentru făurirea
nei arhitecturi care să ne repre
zinte, pentru o imagine artistică care să 
conțină glorioasele tradiții ale vechilor 
meșteri. Principala trăsătură a personali
tății sale artistice — judecată prin prizma 
evoluției istorice a arhitecturii din țara 
noastră — este o profundă înțelegere a 
valorilor obiective ale arhitecturii monu
mentale vechi și ale celei populare. O solidă 
pregătire profesională l-a ajutat mult în 
dobîndirea măiestriei necesare, și în orien
tarea artistică. A urmat cursurile Școlii 
de poduri și șosele din București și cele 
de arhitectură de la „Ecole des Beaux 
Arts“ din Paris, remarcîndu-se în mod 
deosebit. Temeinice călătorii de studii în 
străinătate unde carnetul de schițe era 
nelipsit, i-au împlinit o vastă cultură 
artistică și arhitectonică, bază solidă pen
tru linia pe care o va adopta în viitoa
rele lucrări de arhitectură. Dar toate a- 
ceste cunoștințe nu l-au împiedicat ei din 
contra l-au stimulat în căutarea unei căi 
proprii. în făurirea unei arhitecturi na
ționale. constituită în temeiul unor la
borioase cercetări personale de arhitec
tură românească veche și populară. Lu
crările sale urmăresc — cu puține excep- acolo unde întîlnim uneori ezitări de

ARHITECTURA

MINCU
— o interesantă consecvență stilistică.ții

Amintim dintre cele mai cunoscute și 
apreciate Casa Lahovary, care, fiind și 
prima încercare de folosire a unor ele
mente românești a suscitat un viu interes 
în lumea artistică a epocii, Școala centra
lă de fete, poate cea mai reușită încercare 
a maestrului, Bufetul de pe Șoseaua Kise- 
leff unde a urmărit cu deosebită vervă 
caracterul viu, elegant, colorat al compo
zițiilor arhitecturii populare, sau clădiri 
la baza cărora au stat și alte surse de 
inspirație, fie publice, monumentale, cum 
sint Palatul administrativ din Galati sau 
fosta Bancă a comerțului din Craiova, 
iar în București casa Monteoru (azi casa 
Scriitorilor) sau casa Vernescu. Chiar

interpretare. 
estru, conștient de valoarea 
profesionale.

Opera lui Mincu s-a dezvoltat sub in
fluența celor mai înaintate concepții este
tice ale epocii, fiind de altfel sprijinit de 
cele mai de seamă personalități din cul
tura românească a acestei perioade, pre
cum Delavrancea, Vlahuță, Caragiale, 
sculptorul Georgescu sau Nicolae Grigo- 
rescu.

Reprezentant ilustru al unei întregi 
perioade de dezvoltare istorică a țării și 
a arhitecturii ei, Mincu rămine. prin opera 
și prin idealurile sale, un exemplu per
manent de curaj înnoitor în arhitectura 
românească.

Arh. SIMION JULIMAN

recunoaștem mina unul ma- 
probității

De obicei, noi istoricii, ur- 
mîndu-1 pe N. lorga, spunem 
așa : Mihai Vodă a fost „ne
răbdător, pripit uneori, su
pus cu totul marilor visuri 
ce-i arătau calea către cul- 

-mile izbîndei. ascunzîndu-i 
prăpastia nenorocirii, viața 
lui, de cînd a început înade- 
văr s-o trăiască, e o revăr
sare de foc... Nu cruță pe 
nimeni în cuvintele nemăsu
rate ce i se desfac arzătoare, 
de pe buzele înflăcărate, și 
sfarmă, mai bucuros, astfel, 
într-o 
tește, 
rodul 
ruințe 
ale diplomației... Viteaz era 
cît poate să fie cineva. Ceva 
mai ascuns, mai prevăzător, 
gata de minciuni să fi fost 
și la călcarea jurămintelor, 
stăpînirea lui s-ar fi prelun
git"...

De obicei, noi, istoricii spu
nem că Mihai Vodă a dis
prețuit palavrele diplomației 
și a preferat să soluționeze 
problemele grele cu spada.

Totuși, dacă analizăm mai 
bine documentele și ne gîn- 
dim mai adînc, înțelegem că 
Mihai Vodă a fost și un bun, 
un iscusit, un înțelept diplo
mat. Oare nu i-a trebuit în 
1593, multă mlădiere diplo
matică, multă putere de a 
combina lucrurile, de a atra
ge oamenii, de. a le aprinde 
conștiințele și a le trezi in
teresele ca să poată dobîndi 
tronul Țării Românești.

Ca pribeag în Transilva
nia Mihai izbutește să-1 cîș- 
tige de partea lui pe Sigis
mund Bathory. în Constan- 
tinopol a știut să-1 atragă pe 
Andronic Cantacuzino, fiul 
vestitului Mihail Seitan Oglu, 
mare bogătaș și activ om 
politic care conducea în capi
tala imperiului o mișcare se
cretă de răscoală antiotoma-

furtună care-1 liniș- 
îl înseninează iarăși, 
unor îndelungate stă- 
pe căile ceremonioase

nă. A obținut sprijinul lui 
Barton, solul reginei Elisa- 
beta a Angliei. Și chiar aju
torul marelui vizir Sinan 
Pașa. De bună seamă l-au 
ajutat mult pungile cu gal
beni ale lui. Iane banul și 
poate ale bogatului negustor 
Mihalcea, așa 
tat și sfatul 
zescu.

I-au trebuit 
multe însușiri 
plomatice, să 
multă dibăcie .. _________
morală ca prin păienjenișul 
de intrigi țarigradene. dră
cesc de încîlcite și de asasi
ne. țesute și întreținute de

cum l-au aju- 
lui Stroe Bu-

deci lui Mihai 
politice și di- 
se strecoare, 
și flexibilitate

ISTORIA PRESEI

Foile revoluției 
de la 1848

Primul mesager publicis
tic al revoluției pașoptiste a 
fost ziarul Pruncul român 
întemeiat de C. A. Rosetti și 
E. Winterhalder la 12/24 iu
nie.

Alături de cei doi înteme
ietori, „Pruncul român“ a 
dispus chiar de la primul 
număr și de colaborarea lui

MUZICA

scria D. Cuclin în urmă cu 
45 de ani — nu este lipsită 
de colorit, numai că păstra
rea conditiunilor muzicale e- 
lementare i-au impus o justă 
sobrietate, care asigură e- 
chilibrul și durata operei 
lui."

ION
SCARLA
TESCU

Știința sa muzicală era ne
întrecută. își făcuse studiile 
la Academia vieneză cu Eps
tein, Fuchs și românul Man- 
dievschi, a studiat orga la 
Paris cu Widor și compozi
ția la Leipzig cu Reinicke și 
Rieman. Cursurile sale, ar-

ticolele sale din presa muzi
cală (a colaborat multi ani 
la Revue internaționale du 
Theatre et de la Musique) 
aveau strălucirea unui om 
de mare cultură.

într-o investigație făcută 
acum cîtva timp în arhivele 
Bibliotecii Conservatorului, 
muzicologul Viorel Cosma a 
găsit întreaga avere artistică 
a compozitorului, compusă 
din 80 de manuscrise auto
grafe. Manuscrisele acoperă 
perioada anilor 1899-1922, 
provenind din patru etape 
creatoare : Paris, Viena, Iași. 
București.

Alături de compoziții, un 
loc important în fondul său 
de manuscrise, îl ocupă me
todele de velocitate pianis
tică și tratatele de armonie 
după care își ținea cursul.

Foarte interesante sînt de
dicațiile de pe partiturile lui 
Scarlatescu găsite în această 
arhivă demonstrînd o înde
lungată colaborare cu Enes- 
cu, Madeleine. Cocărăscu, cu 
Sandu Albu. cu Al. Vlahută.

în primele decenii ale se
colului. Ion Scarlatescu de- ’ 
frișa temeinic drumurile ar
tei ce vor 
rea artei 
mânești.

duce spre înflori- 
componistice ro-

IOSIF SAVA
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Ioan Cătină. loan Ionescu de 
la Brad. C. D. Âricescu. C. I. 
Arion. Barbu B. Gănescu. C. 
Halepliu. Gh. Vernescu. I. 
Sibianul. Vasile C. Boieres- 
cu. Dimitrie Ghica. Constan
tin Dimitriu, Gh. Bacaloglu 
și alții.

Programul „Pruncului ro- 
mân“ a fost precizat de C. A. 
Rosetti în articolul intitulat 
semnificativ Trăiască Româ
nia liberă*4.

Stilul „Pruncului român”, 
bogat în accente retorice și 
invocații pasionante, va de
veni. datorită lui C. A. Ro
setti. stilul predilect al re
voluției, iar coloanele ziaru
lui o adevărată oglindă pen
tru succesiunea evenimente
lor. Prin reportajele sale. 
..Pruncul român1* avea să se 
impună în același timp și ca 
una din principalele surse 
istorice pentru cunoașterea 
revoluției și a dramaticelor 
ei peripeții. Seria acestora 
va începe chiar de la nr. 2 
(17 iunie), cînd ..Pruncul ro
mân” va relata cititorilor săi 
împrejurările în care s-a 
constituit comitetul revolu
ționar.

Prin „Pruncul Român” s-a 
deschis totodată și calea 
lorlalte publicații românești 
revoluționare : ..Reforma**
(14 iunie). „Poporul suveran*4 
(19 iunie), ..Constituționalul" 
(8 iulie), transformat la 6 
august în „România”. „învă
țătorul satului” (1 iulie, ve
chea foaie din 1843 transfor
mată de Bălcescu în organ 
revoluționar pentru lumea 
satelor).

Viata „Pruncului român", 
âin care au apărut 39 de nu
mere. a fost scurtă, la 11 
septembrie 1848 — data in
trării trupelor de ocupație 
în București — el fiind silit 
jsă-și înceteze apariția.

Dr. VASILE NETEA

Alexandru Vodă și de toți 
acolitii lui care dorea să-și 
mențină tronul.

I-a trebuit multă răbdare 
și necurmată putere de di
simulare ca să spulbere toată 
pletora de pretendenți, toți 
„os de domn", cu bani și cu 
nesecate ambiții în desagă, 
mișunînd intr-o lume plină 
de minciună și corupție în 
Țarigradul secolului al 
XVI-lea.

Subliniem că Mihai Vodă 
a luat tronul și cu ajutorul 
lui Sinan Pașa, veche caiafă 
politică și bătrînă căpetenie 
de armii otomane, fruntașul 
partidei războinice din ju
rul sultanului Amurad III. 
Și sublinierea-i cu atît mai 
necesară cu cît Mihai 
tronul îndemnat de un ideal 
nobil și cu totul opus poli
ticii otomane de subjugare 
a lumii.

îndată ce a luat tronul, 
fără nici o ezitare, Mihai a 
desfășurat o vastă și înțe
leaptă activitate diplomatică 
pentru pregătirea alianțelor 
antiotomane. Mai cu patimă 
ca oricare dintre înaintașii 
săi dorea „să se dezbată de 
supt mina turcilor". Și el și 
tara. Dar n-a făcut-o oricum 
și nici orbește. Ci gîndit. lo
gic. cu o pregătire politică, 
diplomatică, militară. L-au 
ajutat la asta Preda. Radu 
și Stroe Buzescu care au a- 
lergat soli la Alba Iulia sau 
la Iași. L-au ajutat Pavel 
Grigorovici și mitropolitul 
Dionisie. Aceștia au stăruit 
să ia legătura cu principii 
din apus care pregăteau o 
mare coaliție antiotomană 
sau cu căpeteniile de taină 
organizatoare, îndrăznețe în 
peninsula Balcanică a unei 
lupte eroice împotriva ieni
cerilor. „M-am aliat cu Liga 
Creștină din propria mea vo
ință". va povesti cu mîndrie 
Mihai însuși, în 1600.

Și cu toate că apusenii nu 
prea aveau încredere în lea
litatea lui antiotomană, Mi
hai Vodă a fost primul care, 
înțelegîndu-se cu Aron Vo
dă din Iași și cu craiul din 
Transilvania îmbina diplo
mația cu arma, crea o uni
tate de luptă în spațiul car- 
pato-dunărean. făurea o u- 
nitate militară a celor trei 
țări române și trăgea spada 
împotriva dușmanului " 
mun : impeijiul otoman. La 
un an după alungarea lui 
Alexandru cel Rău. om tru
faș și „beat" de mîndrie, cu
noscut în istorie pentru că 
în timpul lui datoria țării a 
crescut pînă la zece poveri 
de aur, adică 1 000 000 de gal
beni. Mihai rînduise așa de 
bine tara și oștirea și în
chegase «alianțe așa de solide, 
îneît la 13 noiembrie 1594, 
odată cu Aron Vodă din 
Moldova, putea dezlăntui 
prin surprindere, lupta îm
potriva sultanului.

Această luptă va aduce, 
pentru tot spațiul românesc, 
pentru tot poporul românesc, 
victoriile din 1595.

DUMITRE alma.ș

lua

co-
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V I A T A D E O R G A N I Z A Ț lyE
Pauză de prînz la „Vulcan**. 

Nu s-ar putea spune că e o 
liniște de grădină publică cu pa
jiști verzi și bănci pe peluzele 
din jurul lacului dar. oricum 
melodiile transmise din studioul" 
stației de radio-amplificare se 
aud bine. E sfertul de ceas al 
emisiunii pentru tinerii din u- 
zină. Vocea „crainicului** care 
nu este altul decît tehnicianul 
Nicolae Șetran, șeful comisiei 
culturale a comitatului 
pe uzină, concentrează, 
moment dat, asupra sa 
sul tuturor ascultătorilor.

— Atențiune, atențiune, vă ru
găm să ne urmăriți cu atenție. 
Vă vom prezenta pe scurt ac
țiunile pe care, Ia sugestiile 
voastre, comitetul și le-a inclus 
în programul său de activități 
pentru săptămîna următoare. 
LUNI va avea lcc în sala de 
festivități a uzinei up spectacol 
de muzică ușoară cu concursul 
artiștilor de Ia Teatrul .»£• Tă- 
ijase" și al tinerelor talente din 
cadrul sectorului nostru. MARTI 
veți putea lua parte la turul de 
patru ore al Municipiului Bucu
rești, veți putea participa la o 
discuție pe tema „Tineretul și 
viața contemporană**, sau veți 
putea face o drumeție la Mogo- 
șoaia. unde se va desfășura un 
concurs de orientare turistică. 
Vă rugăm sa alegeți! 
MIERCURI vă oferim...

Joi... Vineri... Si la sfîrșit, de 
fiecare dată, apelul : vă rugăm 
să .alegeți !

— De asemenea, nu uitați că 
astăzi după amiază va avea loc 
la club întâlnirea cu sportivii 
fruntași ai cluburilor Steaua. 
Rapid, Dinamo și Progresul, că 
MÎINE vi se oferă posibilitatea 
plecării în excursii : Ia Vălenii 
de Munte, sau pe itinerariul 
Bueurești-Tîrgoviște — Golești 
— Curtea de Argeș, că DUMI
NICĂ veți putea dansa la „A- 
gapa familiștilor". Stabiliți-vă 
din timp programul. Vă rugăm 
să alegeți !

Așadar. „ vă rugăm să ale
geți". De nenumărate ori „vă 
rugăm să alegeți**. Dacă cineva 
s-rar fi pytut afla. în exact a- 
ceeași secundă, sub unul din di
fuzoare și în sediul comitetului 
U.T.C., acel cineva și-ar fi dat 
seama că invitația rostită cu 
simplitate ca fiind un amă
nunt de la sine înțeles, acel 
„vă rugăm să alegeți** dă bătaie

U.T.C, 
la un 

intere-

de cap și într-un loc și în al
tul, tinerilor și membrilor co
mitetului în egală măsură. Nu e 
un paradox ? Să vedem, sau 
mai bine zis să-i ascultăm pe 
cei în cauză.

înțoreîndu-se la locul său de 
muncă după ce pauza de prânz 
luase sfârșit, Aurel Puiu, dispe
cerul atelierului de cazangerie 
III le spunea prietenilor săi Pe
tre Porumoel. din atelierul de 
construcții metalice, Emil 01- 
teanu, de la cazangerie II și 
Andi Abibula, sudor la servi
ciul mecanic șef.

— Vezi, domnule ! Altădată,

Ni se comunică fie direct, fie 
prin delegați, prin bilețele trans
mise din mină în mină pînă la 
comitet, telefonic, mă rog în 
fel și chip o sumedenie d,e pro
puneri. V-ar interesa setul nos
tru cel mai proaspăt ?

Accept cu o evidentă curiozi
tate.

— Ei bine, am auzit o voce, 
aici e aici. I-a uitați-vă.

Era, în adevăr, o situație 
care te putea pune în încurcă
tură. Comitetal era solicitat 
să organizeze in decursul unei 
singure săptămîni o zi a frun
tașilor, cîteva seri de dans cu

— Le grupăm, zise secretarul, 
oferindu-le astfel tinerilox- cî
teva posibilități pentru aceeași 
după amiază. Nenorocirea—dacă 
asta se poate numi nenorocire 
— este că oricum am suci-o. 
oricum am învîrti-o, ori cite 
pauze de prânz, de ore supli
mentare după program le-am 
consacra discuțiilor planificării 
activităților unei săptămâni, 
pînă la urmă tot ajungem să 
constatăm că în fiecare zi vor 
exista tineri gata să se dea 
peste cap și să fie prezenți la 
cel puțin do xă acțiuni.

— Și dacă la 
adăugăm 
care ni le 
atunci să 
încinge.

toate acestea 
„complicațiile** pe 

creează sectorul, 
vedeți ce horă se

anunțând locul desfășurării, 
ctieva zeci de acțiuni de 
o mare diversitate, de la „dic
ționarele politice** la ediții ale 
„zilelor întreprinderii**, de la 
„horele țărănești** la spectaco
lele operei și la întâlnirile cu 
actorii din teatre, de la „ciclu- 
rile“ de istorie a patriei, a par
tidului și mișcării comuniste 
de tineret la dezbaterile pe 
tema răspunderilor generației 
noastre, de la acțiunile cu ca
racter profesional pînă la cele 
sportive, distractive, excursii, 
serbări cîmpenești și carnavar 
luri.

— Am 
Șuțoiu — 
baza unei 
organizațiile 
sau mici, a popularizărilor ac-

pornit — afirma Ion 
de la premiza că pe 
largi colaborări între 

din sector, mari

celorlalți făcute prin mijlocirea 
afișelor și invitațiilor editate și M 
difuzate de sector, a noilor for
me de popularizare pe care le 
vom adopta in viitorul apropiat. £ 
Mă refer la inițiativa Comite- 
tuluî Municipal, nu știu daca 
ați aflat de ea.

★
Așadar grija pentru înscrie

rea posibilității tinerilor de a 
alege acțiunea cea mai cores
punzătoare preocupărilor lor 
imediate în hotarele unui unghi 
cât mai deschis cu putință, nu 
ocolește Comitetul U.T.C. al 
Municipiului București.

— E vorba, deocamdată — 
îmi expljca Nicolae Cîrceag, 
secretar cu problemele de pro
pagandă al Comitetului Munici- £ 
pal — de o modalitate aflată W 
încă în faza de proiect. Inten
ționăm editarea unor afișe cu
prinzătoare, precum și a unor 
pliante reduse în care, alături 
de ceea ce inițiază organizațiile 
din sectoare, să recomandăm 
tinerilor selecțiuni din progra
mele caselor de cultură, ale 
cluburilor uzinale, ale Student- 
clubului, tehnic-clubului, ale 
clubului de informare politică 
din cadrul Ateneului tineret .1- 
lui. In felul acesta organizațiile 
mici, cu un număr redus de 
membri vor avea la dispoziție 
aceleași posibilități educative 
pe care le au organizațiile 
mari. Nu vor trebui decît să a- 
leagă. Este țelul spre care tin
dem.

cim âinwi
(Urmare din pag. I) ferată. întrecerea socialistă 

inițiată de organizația 
U.T.C. între grupe, plu
toane, brigăzi și sectoare a 
■determinat avansul față de 
planificările noastre în ter
minarea viaductelor și a 
tunelelor. De multe ori îmi 
revin în minte chipurile de 
atunci ale fraților Morayu, 
ale lui Șuteu, Rusu și mulți 
alții, care imediat după ex
plozii se aruncau îndrîjiți 
Împotriva munților. Ce bă
ieți minunați !

îmi amintesc că la împli
nirea termenului de ple
care. nu se găseau oameni 
suficienți care să ne înlo
cuiască. Odată, cînd eram 
adunați toți am întrebat : 
„Cine vrea să mai rămînă 
o lună ?“ S-au ridicat a- 
proape toate mîinile. Pînă 
la urmă am hotărît să ră
mînem trei luni. Multe bri
găzi au procedat la fel.

Entuziasmul muncii de 
pe șantier a născut creatori. 
Versurile și cintecul veneau 
spontan pe buze, însoțeau 
„hei-rup"-ul, însoțeau fie
care mișcare și lovituri.

„Țară nouă înălțăm din 
adîncuri, din văi, ne răs
pundea neîntrerupt ecoul, 
iar noi mergeam pe urmele 
lui și făceam loc cîntecului 
să treacă mai departe".

Cintecul brigadierilor de 
atunci se aude și acum, mai 
ales în zilele de sărbătoare. 
Din piepturi tinere pornește 
cu aceeași vigoare. L-am 
ascultat și pe meleagurile 
județului Sălaj. Ii însoțea 
pe tinerii din Romqnaș, 
Șimleul Silvaniei, Cizer, 
Creaca, Almaș, Glrbou^ 
Sărmășag și Sînmihaiu„ 
Almașului, în timp ce plan
tau viitoare păduri. 60 hec
tare de terenuri golașe și 
triste au primit podoaba 
cununilor verzi. Cununi de 
aur verde au început să se 
înalțe spre soare. Alte cu
nuni formate din 8000 de 
plopi, se înșiră de-a lungul 
șoselelor. 2 500 hectare de 
pășuni naturale au devenit 
mai mănoase. în drum spre 
oțelării, zece vagoane de 
fier vechi au fost însoțite 
de ecoul aceluiași cîntec. 
In locurile unde se- ridică 
școli, cămine culturale, 
unde se construiesc șosele, 
văzduhul este întretăiat de f 
cîntec. Același cîntec career 
se aude de douăzeci de ani 
neîntrerzipt, în flecare colț 
de țară, în fiecare loc unde 
se clădește, în toate văile 
unde se nasc păduri, în fie
care oțelârie luminată de 
jerbele incandescente ale 
metalului, transmis pe un
dele de înaltă frecvență ale 
muncii entuziaste.

lopeți, al acelora care l-au 
trimis înainte, ca pe un sol 
fulgerărilor ce urmau să 
vină. Și iată, pe alte zile și 
nopți, de încordare, cinte
cul străbatea voios prin i- 
nima zdrențuită a munților, 
săgeta nepăsător peste adîn- 
cimile prăpăstiilor. Purtă
torii cîntecului de atunci 
au acum în jur de patru
zeci de ani. Amintirile le 
flutură mereu în suflet.

— Nu, nu se poate uita, 
zîmbește loan Gh. Dragea, 
din Zalău, fostul coman
dant al brigăzii a 111-a Tur
da de la Șantierul național 
Salva-Vișeu. Aveam 20 de 
ani, cînd într-o zi frumoasă 
de mai, împreună cu alți 
tineri entuziaști, am orga
nizat brigada a ITI-a de vo
luntari de la Turda. Am 
plecat cu un tren cu va
goane deschise, cîntînd tot 
timpul, bucuroși că putem 
fi folositori patriei, parti
dului. Am fost repartizați 
în sectorul III-Romuli. Bri
gada avea un comandament 
colectiv, fiecărui membru i 
s-au repartizat sarcini pre
cise. Nu a fost o muncă u- 
șoară să se organizeze dor
mitoare, cantine, cluburi, 
terenuri sportive etc. Chiar 
și activitatea de organizare 
a muncii era făcută de că
tre noi. Acum, mi se pare 
impropriu să spun că noi 
munceam ; adevărul este că 
asaltam munții. Un asalt 
îndârjit. Cunoșteam impor
tanța fiecărui metru de cale

Șl MODUL POTRIVIT DE A 0 FACE
uite

ce să alegi mai
în

că-

★
ALEGEȚI ! Iată un

și nu-ti spunea 
te duci. Nu te 
ședințe. Și

acestui program, 
fixînd

elocventă a împlinirii

OFERI, GĂSEȘTIClND Al CE SA

cercetarea mnm ram
(Urmare din pag. 1)

pe care-I cunoaș-

imaginea ei, prin 
și dintotdeauna

Marin Mocanu
cercetător științific

fi dat cu tunul 
nimeni unde să 
chemau decît la 
cîte se pot face.

— Nici nu știi 
întîi — replică Abibula.

— Parcă din ambiție te 
ghesuie așa.

— Lasă că e bine, spuse 
zangiul de la II. Fiecare să se 
ducă unde-i place.

— Bineînțeles, zise dispecerul, 
dar parcă te-ai duce peste tot.

— Dacă poți să te duci 
peste tot, atunci du-te peste tot.

— Da, exclamă celălalt, dar nu 
te poți duce peste tot și oricum 
ai întoarce-o rămîne cîte ceva 
după care să-ți pară rău.

— Din punctul nostru de ve
dere, și cred că nu greșim — 
îmi spunea DUMITRU DRAGU, 
secretarul comitetului U.T.C. pe 
uzină — avem a face cu cel mai 
neplăcut neajuns, cel mai-râv
nit dacă vreți, cel pe care l-am 
crezut posibil dintotdeauna.

Ne-gm obi.șnuiț — îmi ex
plică secretarul — să consultăm 
tinerii si să-i întrebăm pe ei 
mai înții cum ar dori să-și pe
treacă săptămîna următoare, ce 
ginduri au, ce-ar mai vrea să 
afle, către ce anume se în
dreaptă interesele, gusturile lor.

fetele de la „Aurora**, de la 
„Tricolama**, de la „Relon — 
Panduri1*, după-amieze sportive 
cu băieții de la „Electromagne
tica**, un microfestival de mu
zică populară și ușoară cu 
concursul Ansamblului „Peri- 
nița“ și al interpreților Anca 
Agemolu și Luigi Ionescu. o 
întîlnire cu fetele de la F.C.T.B. 
„ca să ne împrietenim unii ci 
alții", o serbare în cinstea 
noilor căsătoriți, o întîlnire a 
celor mai tineri părinți, o se
siune de comunicări enciclope
dice cuprinzând teme de mate
matică, fizică, metalurgie, pro
iectări de construcții metalice, 
astronomie, politică economică, 
etc., și vreo șapte excursii. Să 
tot ai de unde alege.

— Să nu credeți — 
stantin Bîrzoianu, 
membrii comitetului 
procedăm la o alegere 
eliminare. Ar fi ușor, 
această lesnicioasă cale 
mai respecta spiritul în 
ni se fac propunerile, nevenite 
vreodată din partea unor izo
lați. Propunerile acestea sînt 
rodul gândirii mor colective 
dp tineri din uzină.

— Și atunci ?
Toți cei de față oftară.

sări Con- 
unul din 
— că noi 

prin 
dar 

n-ar 
care

Ion Șuțoiu, secretarul Comi
tetului U.T.C al sectorului 6 
al Municipiului București, bate 
cu degetul în sticla dedesubtul 
căreia stau una lîngă alta 
„complicațiile'*. Sînt cîteva 
afișe mari, cu chenare roșii și 
albastre.

Am tot căutat, zice Ion 
Șuțoiu, o modalitate de a popu
lariza pentru toți tinerii din 
sector activitățile care au loc, 
desigur cele importante, mai 
atrăgătoare, mai interesante 
atît Ia nivelul organizațiilor, 
cît și la acela al sectorului. 
Comitetul nostru și-a propus, 
astfel, să devină cu adevărat 
un organizator colectiv, să rea
lizeze prin mijloacele sale 
aceea colaborare între organi
zații, care să le semnaleze aces
tora prezența concretă, să-i 
facă pe tineri să aibă convin
gerea că ei sînt unul și același 
lucru cu organizația, să se iden
tifice cu acțiunile imediate sau 
de perspectivă pe care orga
nizațiile din care fac parte le 
inițiază

Sub sticlă afișele sînt o măr
turie 
unei prime etape în aplica
rea 
reunesc.

tiunilor întreprinse putem oferi 
tinerilor posibilități inepuiza
bile de alegere între o activi
tate și alta. Nu ne-am mulțu
mit numai să colportăm, să 
luăm de colo și de dincolo ca 
o agenție de publicitate. Am 
întreprins noi înșine studii ale 
opiniilor tinerilor, oferindu-le 
acestora chestionare, solicitîn- 
du-le contribuția la îmbunătăți
rea aspectului acțiunilor, la 
lărgirea gamei și formelor de 
desfășurare a activităților cu 
caracter tineresc. Am primit și 
continuăm să primim zeci de 
sugestii, care ne dau imaginea 
exactă a preferințelor actuale 
ale tinerilor, a direcției către 
care se îndreaptă interesul lor. 
Socotim că fără supunerea efor
turilor noastre la curentul de 
opinie dominant, nu este posi
bilă îmbunătățirea calitativă a 
muncii. Mi se pare că acțiunile 
nu aparțin numai colectivului 
care le organizează, că ele pot 
și trebuie să devină un bun al 
tuturor acelora care se simt 
atrași de conținutul lor. Popu
larizarea ansamblului de acti
vități realizează acest dezide
rat. Indiferent de organizația 
din care fac parte, poți fi pre
zent, poți răspunde invitației

Așadar , _
termen care. însoțind viața or
ganizației, apare tot mai des, 
câștigă tot mai mult loc în re
lațiile dintre comitetele U.T.C. 
și tineri. Prezența lui dislocă 
un altul devenit vetust în con
dițiile create de Consfătuirea 
pe țară : mobilizare. Mobiliza
rea tinerilor la o acțiune sau 
alta presup mind cîndva mun
că de convingere, de lămurire 
se întemeiază astăzi pe invita
ția deschisă, apropiată, pe sti
mularea participărif voluntare. 
A invita înseamnă a respecta, 
înseamnă a-ți asuma răspunde
rea gazdei spirituale. înseamnă 
a ști să oferi. Și nu știe să 
ofere decît acela care are în 
mod efectiv ce oferi.

MIRCEA TACCIU

Șl ACCESUL
LA SURSA DOCUMERIARA

Procesul de cercetare știin
țifică — depistarea, constata
rea, asimilarea și materializa
rea noului — se adâncește con
tinuu în toate domeniile vie
ții materiale și spirituale, im- 
punîndu-se tot mai categoric 
ca o necesitate și o condiție 
principală a dezvoltării soci
ale. Această necesitate, privită 
la gradul cel mai înalt de ge
neralizare, creează la rîndu-i, 
referindu-ne la sfera activită
ții de cercetare, o altă necesi
tate care are calitatea de a fi 
mult mai perceptibilă și mai 
practică în ceea ce privește 
materializarea sa.

Conținutul acestei necesități 
ne trimite direct la obligația 
de a cerceta în totalitate și în 
profunzime sursele de infor
mare și documentare științi
fică- Obligația la care ne re
ferim își lărgește considerabil 
limitele în sfera muncii de cer
cetare științifică din domeniul 
științelor sociale in general și 
al științei istorice în special ca 
urmare a corelației factorilor 
obiectivi și subiectivi în gene
rarea și desfășurarea fenome
nelor și proceselor social-isto- 
rice.

Istoriografia contemporană a 
României însumează nume
roase pagini lăudabile din a- 
cest punct de vedere, reușind
— pe baza teoriei și metodolo
giei marxist-leniniște — să e- 
Jucideze în lumina adevărului 
istoric numeroase evenimente 
și perioade din istoria patriei.

Cercetarea științifică în do
meniul istoriei a însumat — 
în mod necesar și explicabil
— o largă gamă de perioade, 
evenimente și fapte din is
toria modernă și contempo
rană a României și universală.

Drept consecință, munca de 
documentare (găsirea și prelu
crarea informației) a solicitat 
consistent sursele de informare 
și. respectiv, instituțiile deți
nătoare de materiale și mărtu
rii documentare.

Este suficient de cunoscut 
instituțiile de- 
materiale do-

ilor și persoanelor angrenate 
în viata economica, socială și 
politică într-o anumită peri
oadă. Din acest motiv, un do
cument sau numai o mărtu
rie, un fapt sau eveniment din- 
tr-un document pot fi folos?te 
în munca de cercetare științi
fică pentru concluzii și gene
ralizări din multiple puncte 
și unghiuri de vedere.

Această situație de fapt, a 
determinat și accesul la anu
mite materiale documentare 
din fondurile speciale ca o ce
rință izvorâtă din necesitatea 
tratării temelor cercetate cît 
mai aproape de complexul a- 
de vărului istoric,

Din anumite considerente 
obiective, acest acces a trebuit

faptul că 
ținătoare de 
cumentare, în mod deosebit 
cele centrale, 
forturi vizibile, 
lucrarea (inventarierea) 
cestor materiale în vederea 
intrărilor în circuitul cercetă
rii științifice în timpul cel mai 
necesar și util.

Datorită acestui fapt, cerce
tătorii de diferite profiluri și 
specialități și-au putut conso
lida și extinde documentarea 
pentru temele aflate în cerce
tare reușind să situeze lucră
rile respective pe o bogată 
bază documentară.

Constituirea fondurilor spe
ciale pentru instituțiile dețină
toare de materiale documenta
re (arhivă), a însemnat o preo
cupare plină de răspundere a- 
vînd în vedere caracterele se
lectiv și interpretativ ale a- 
cestei preocupări.

Prin natura lor, însă, majo
ritatea materialelor documen
tare sînt produsul activității 
practice, obiective a instituți-

au făcut e- 
pentru pre- 

a-

să fie selectiv, însumând cer
cetători și specialiști erudiți, 
cu o bogată activitate de cerce
tare și cu un înalt simț al au
tenticității și veracității infor
mațiilor documentare.

In practica activității de cer
cetare, acest acces a căpătat 
însă, după părerea noastră, un 
caracter prea selectiv, barînd 
uneori drumul spre cercetarea 
unor mărturii documentare de 
primă importanță, — privind 
anumite evenimente și peri
oade istorice — multor cerce
tători sau specialiști, cuprinși 
sau nu într-un anumit plan 
de cercetare.

Discutînd sub acest aspect, 
de asemenea, este cunoscut fap
tul că majoritatea acestor „pri- 

' vați" de accesul la anumite 
materiale documentare o cons
tituie tinerii, acei cercetători 
„fără nume" în listele nomi
nale ale redacțiilor revistelor 
de specialitate sau de interes 
general.

Adăugind și faptul că uneori 
acestor materiale documentare 
constituite în fonduri speciale 
li se adaugă și altele, deosebit 
de trebuitoare și necesare mun
cii de cercetare pe anumite te
me și aspecte, considerăm că 
cercul cercetătorilor cu acces 
la aceste mărturii documenta
re nu se află în circumferința 
sa normală, firească.

Această practică, împinsă 
dincolo de limitele necesaru
lui, afectează negativ munca 
șl pasiunea multor cercetători, 
în special tineri sau „necunos- 
cuți“, pentru studierea unor 
evenimente și aspecte istorica 
•au de altă natură.

Pe ansamblul muncii de cer- 
eetare științifică, experiența a 
arătat că unul dintre neajuo-

șurile care s-au manifestat s-a 
concretizat în folosirea incom
pletă a condițiilor existente și 
create de statu) nostru în 
ceea ce privește valorificarea 
tuturor surselor de informare 
și stimularea inițiativei nova
toare în specificul acestei 
munci.

Orientarea generală a știin
ței, subliniată insistent în do
cumentele de partid și de stat, 
se inspiră din înțelegerea știin
țifică a funcției sociale actuale 
a cercetării.

Considerăm că rolul impor
tant pe care-1 are Consiliul 
Național al Cercetării Șiinți- 
fice în acest sens însumează 
și preocuparea (sectorului de 
profil și specialitate) pentru 
cunoașterea temeinică, în a- 
piănunt, a tuturor surselor de 
informare și documentare ști
ințifică deținute de instituțiile 
creatoare sau prelucrătoare de 
arhivă și luarea unor măsuri 
(sau stabilirea unor reguli) co
respunzătoare, eficiente pentru 
folosirea acestora.

Pentru tratarea evenimente
lor și faptelor în lumina ade
vărului istoric și pentru îmbo
gățirea conținutului noțiunii de 
valoare a științei istorice, se 
impune ca o cerință acută re
glementarea mai rațională a 
căilor de acces la sursele de 
informare și documentare ale 
cercetării științifice.

forma inimii, totul este o 
imensă inimă, bate o inimă- 
adânc resimțită și-n tâmple 
trăiește o inimă, bate, cugetă 
lung, luminează, se rostește 
pe sine și cântă o inimă — 
aici, românească prin însuși 
destinul și datina ei stră
moșească, prin însăși vocația 
și echilibrul ei de balanță, 
prin însăși 
ea însăși 
prin ea...

Pămîntul „. _
tem și ne cunoaște el însuși 
și ne iubește și facem casă 
din el și-i 
mântui de 
frunte ca 
mai bun, 
clar, ca-n 
dar parcă 
ca o carte de vis descifrată 
la scurtele flăcări din fructe, 
toamna când pilpîie-n mie
zuri silabe și plouă cu su
nete, bate pe acoperișuri ca 
frunze, pămîntul acesta că-ți 
vine să-l iei în brațe, pe 
umeri, și să-l înfățișezi soa
relui, mărire ție, să-i spui, 
slavă vouă izvoarelor, cugete 
care în contenire v-aducețl 
aminte de țărmuri și țărmu
rile toate aici par a fi niște 
uriașe tîmple cu boltă de

facem prispă, pă- 
inimă-aici și de 
niciodată toamna 
ca niciodată mai 
totdeauna astfel, 
mai sigur acum,

find, trecătoare spre, noi în
șine, toamna, cînd începem 
deopotrivă culesul și semă
natul pe cîmp, și iubirea, 
cînd ne putem spune în față 
și fără sfială, pămîntule, tată, 
să ne trăiești ! Și să ne trăim 
și noi înșine, în sănătoasa 
primire pe care ne-o facem, 
în vizitele noastre de lucru, 
prin țară, Ia semănat și cules, 
între cîntece, aclamații de 
dor ale înseși ființei care 
sîntem și ni-e scumpă, căreia 
ne încredințăm cu ardoare 
mereu și ne așternem pe 
masă sufletul : bea, zicem, 
și să ne trăiești !...

Pămîntul pe care-1 cunoaș
tem și ne cunoaște el însuși 
aici, pregatindu-și si-n toam
na aceasta, și-n toate toam
nele sale aurifere, ca-n toate 
zilele și nopțile sale mirifice, 
vinul cel mai rotund cu pu
tință. pâinea si sarea sa cea 
mai proaspătă, masa sa cea 
mai rodnică și care ne în
deamnă : cinstiți !...

Cinste ție pămîntule, slavă 
vouă izvoarelor, bucurie 
nouă, tuturor. învredniciți a 
rodi I Tremură cald în vocale 
de fructe și pîine imnul de 
bronz al unei inimi care a 
împrumutat țării cugetul și 
orologiul ei.

Pe șantierul muncii voluntar-patriotice de la C.A.P. 
Giurgiu

Foto : O. PLEC AN

FILE DE CRONICĂ
(Urmare din pag. I)

Valoarea
Media vîrstei nu depășește 

23 de ani. Toate fetele din 
coloana de levată, condusă de 
brigadiera Valeria Bic, sînt 
însă evidențiate în întrece
rea socialistă. Valeria are 19 
ani. Pentru ea secundele au 

o 
28

o mare valoare, întrucât 
ajută ca munca Ia cele, 
de mașini să fie organizată 
în cele mai mici amănunte. 
Aprovizionarea din timp cu 
țevile neceșare, stabilirea 
urgenței levatelor, ajutarea 
mașinistelor la legarea fire
lor, rapiditatea cu care sînt

secundelor
înlocuite țevile sînt cîteva 
posibilități de reducere a 
timpilor de staționare a ma
șinilor și implicit de sporire 
a productivității muncii.
30 de secunde par o uni

tate neglijabilă, dar la Uzi
nele textile .,30 Decembrie" 
din Arad ele înseamnă zilnic 
un cîștig de 40 de minute și, 
mai concret, un plus zilnic 
de 25 kg. de fire.

frunza în codru. Visam o natură sălbatică, 
gata să mă înfrunt cu ea.

...mai (iarăși dispar datele). Am ajuns 
la Cîrligul Caprei. Ni s-a spus că de aici 
va trebui să începem construcția unui 
tunel care urmează să se întilnească cu 
un altul pornit dinspre Pietrele Albe. 
Am privit în jur. O stîncă surdă și mută 
și oarbă. M-am speriat simțind cum mă 
pătrunde veninul decepției. Am scuipat.

...mal (vezi mai sus). Azi am început lu
crul la primul inel. Nu prea am timp să 
mă gîndesc. Lucrăm cu târnăcopul și lo
pata. Mă gîndesc la ieri. Cît de dulce poa
te să fie amărăciunea decepției. E un 
mod de verificare a voinței. Munca aceas
ta de aici mă îndârjește. Azi e soare și 
destul de cald. Prin defileul Jiului nu 
mai bate vîntul. Zîmbesc.

...iunie (cam pe la sfîrșit). La tunel s-au 
surpat cîteva inele. Tehnicianul a apelat 
la noi să mai rămînem încă un șut. Noap
tea. Dimineața trebuia să înceapă betona- 
rea. Am rămas cu toții și am refăcut 
inelele. Schimbul de dimineață ne aștepta 
la ieșirea din tunel. „De trei ori pentru 
ei „hei rup", „Bum". In dimineața aceasta

toată Valea Jiului a răsunat pentru noi. 
Multiplicând sunetul la puterea 30 000.

8 august: Mîine plecăm. Am stat trei 
luni și se pare că-i de-ajuns. Parcă re
gret. Da, da, am adunăt aci amintiri aspre * 
dar frumoase.

9 august : Nu plecăm. Stau, stăm pînă 
la încheierea actului final. Puteam să 
plec totuși. Nu regret oare că n-am ple
cat ? Nu știu. Știu doar atît că aș regreta 
dacă nu aș lua parte la acel minut cînd 
se așează ultima șină, și pornește primul 
tren. Cu noi.

„Scânteia", 24 octombrie 1948 : „...astăzi 
la ora 5 a.m. au fost montate ultimele 
șine ale liniei Bumbești-Livezeni. Linia 
ferată dintre Bumbești și Livezeni a făcut 
joncțiunea în sectorul Pietrele Albe, la 
100 metri de tunelul Cîrligul Caprei (...). 
La ora 18 primul tren a trecut pe întreaga 
linie încheiată".

închid caietul. Cine l-a scris, cin« este 
omul al cărui destin f-a împletit cu cel 
al întregii țări de mai bine de douăzeci 
de ani încoace ? S-ar putea să nu aflăm 
niciodată mai multe decît știm acum. 
Dar, la urma urmei, are o importantă 
chiar atît de mare fizionomia omului de 
care v-am vorbit ?

La cinematograful „Patria** din Capitală

Ing. ȘTEFAN NEAMȚU 
subredacția „Scânteii 
tineretului"

l

MirA°Cuî@S

eX muJ^cc. oa,
dfk tr.

REEIIIZITE ȘCOLARE
LA L I B RÂfcl I LE

$1 CELELALTE MAGAZINE
ALE COOPERAȚIEI DE CONSUM

La cinematograful „Central" din Capitală

ReBuS

O producție a studiourilor din Barandov 
REGIA : VACLAV TABOTSKY

Cu î Jan Vostrcil, Josef Koza, H. Ruzkova, L. Costelka, 
Zdenec Jansky

NEÎNȚELESUL
O producție a studiourilor italiene 

REGIA : LUIGI COMENCINI 
Cu t Anthony Quayle, John Sharp. Stefano Colagrande, 

Simone Ciannozzi, Adriana Facchetti, Rino Benin!
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PRINCIPIILE HHiriCII EXTERNE ; DIN UZINE Șl DE PE OGOARE

Fundament pentru Făclia
dreptul sacru adevă

al fiecărei națiuni rului

■ 6 000 tone amoniac
și 5 000 tone îngră
șăminte azotoase pes- 
te plan plus be- B neficii suplimentare 
în valoare de peste 
11 milioane lei — B rezultatul apli- 
carii în producție a 
unor studii între—

■ prinse de specialiștii
Combinatului de în
grășăminte azotoase 

_ din Piatra Neamț. B Același colectiv a 
stabilit tehnologii 
de fabricație pentru B an număr de 240 de 
repere de piese de 
schimb, care pînă a- 

■ cum se importau
degrevînd astfel im
portante fonduri va- 
lutare.

Ca scriitor maghiar din Româ
nia — ca egal în drepturi cu toți 
cetățenii patriei — sînt cu toată 
ființa mea alături de politica in
ternă ți externă a partidului nos
tru. Sînt plin de mîndrie că do
cumentele de partid și hotărîrile 
luate tn perioada de după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., de
monstrează principialitatea dru
mului pe care patria noastră l-a 
ales în relațiile cu țările socialiste, 
cu statele din întreaga lume. Per
manenta strădanie de a găsi so
luții fundamentate pe dreptul sa
cru al fiecărei națiuni de a-și ho
tărî singură soarta, conferă poli
ticii externe a statului nostru un 
prestigiu unanim în lume.

Aprob și susțin consecvența cu 
care partidul nostru militează 
pentru continua consolidare a re
lațiilor dintre țările socialiste, pen
tru a așeza pe baze temeinice u- 
nitatea acestora. Ca cetățean al 
unui popor care se călăuzește

după o astfel de politică nu pot 
decît să-mi exprim totala mea a- 
deziune față de ea. Am fost mar
torii unor evenimente internațio
nale care au dovedit din nou ma
turitatea politicii externe a țării 
noastre, consecvența și principia
litatea cu care apără și promo
vează principiile la care aderă tot 
mai multe popoare, ale suverani
tății și independenței naționale, 
ale neamestecului în treburile 
interne.

Ca cetățean român de naționa
litate maghiari, m-am convins 
din nou de gradul înalt și profund 
al maturității partidului și sînt 
pe deplin de acord cu hotarîrile 
care se realizează în activitatea 
noastră cotidiană. Cred în juste
țea politicii partidului nostru, 
cred în comunism.

Sînt mîndră că fac parte din 
acest popor român, bătrân și to
tuși tînăr, că trăiesc într-o țară 
frumoasă, nespus de frumoasă,

KUBAN ENDRE 
scriitor

O cauza scumpa tuturor
întărirea sistemului mondial

socialist
Sînt medic în Țara Oașului, fiu 

prin naștere al acestor străvechi 
meleaguri românești, care sub 
ochii mei s-au ridicat în rînd cu 
țara, devenind o adevărată grădi
nă înfloritoare. Tot ce s-a făcut 
în patria noastră e radul politicii 
partidului și statului nostru, ro
dul anilor de muncă consecven
tă și de pace. Iată încă un mo
tiv pentru care am primit cu ini
ma plină de bucurie, ultimele do
cumente de partid și de stat, 
cuvântările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ale celorlalți condu
cători de partid și de stat, rosti
te în fața oamenilor muncii, pri
lejuri în care s-au reafirmat din 
nou și cu mai multă vigoare prin
cipiile politicii externe a Româ
niei, principii sacre ale indepen
denței și suveranității și neames
tecului în treburile interne ale 
altor țări, ale respectului reciproc, 
ale dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta. Pornind 
de pe aceste baze, profund uma
ne, partidul fi statul nostru fao

tot ce Ie stă în putință pentru 
cauza scumpă poporului nostru 
— dezvoltarea prieteniei și cola
borării dintre țările socialiste, în
tărirea unității sistemului socia
list mondial.

Conținutul acestei politici re
prezintă glasul poporului nostru, 
al fiecărui cetățean, căruia îi 
sînt scumpe libertatea și pacea și, 
de aceea, o aprob și o sprijin din 
tot sufletul.

Ca medic a cărui datorie este 
aceea de a apăra sănătatea, de 
a da vigoare trupului și sufletului 
omenesc, consider ca o înaltă 
misiune a mea propagarea în 
masă a principiilor nobile ale po
liticii interne și externe, prevăzu
tă de partidul și de statul nostru, 
principii care asigură climatul 
favorabil de dezvoltare și întărire 
a patriei.

Dr. VASILE POP 
medic la spitalul din Negrești 

Oaș

bogată și liberă ca România So- mu 

cialistă, în care au fost desfiin- B 
țațe pentru totdeauna exploata
rea și asuprirea, proclamîndu-sc ra 
dreptul i și libertăți egale pentru B 
toți cetățenii ei, fără deosebire 
de naționalitate. în lecțiile mele ■■ 
de istorie la clasă am făcut ade- ™ 
seori apel la tradițiile de luptă 
revoluționară ale poporului ro- AH 
mân, constatînd cu satisfacție că ™ 
în felul acesta a fost mai ușor 
să încălzesc sufletul copiilor la 
flacăra trecutului nostru glorios, 
să le dezvolt dragostea pentru 
cunoașterea și aprofundarea is
toriei contemporane, să le dez
volt trainice sentimente și con- 
vingeri morale și social politice. 
In munca noastră la catedră, ca 
slujitori ai școlii și intereselor 
poporului, indiferent de speciali- B 
tate, lucrătorii din învățămînt 
nu vor uita datoria de a între- B 
tine mereu trează făclia adevă- 
■rului în mintea copiilor, de a-i 
determina să înțeleagă istoria M 
zbuciumată a patriei noastre ca 
și îndatoririle ce le vor avea 
pentru apărarea cuceririlor rp- flK 
voluționare și a vieții noastre 
făurite. Această năzuință este o 
consecință firească a omului care fl| 
trăiește într-o țară liberă și pu
ternică prin faptele ei mari. Am 
studiat cu atenție Declarația B 
M.A.N. privind principiile de 
bază după care tara noastră ?n- 
țelege să-și călăuzească relațiile B 
sale cu alte țări și pe care o 
aprob din toată inima. Mă voi _ 
strădui să îmi îndeplinesc cu B 
cinste misiunea încredințată cul- 
t.ivînd cu grijă în sufletul co- 
piilor încă din anii de școală B 
umanismul socialist. în numele 
colectivului didactic din Casa de 
copii școlari din municipiul Bu- 0 
zău, exprim adeziunea noastră 
fermă la principiile politicii in- m 

teme și internaționale a partidului B 
și guvernului nostru care și-au în
dreptat toate eforturile către țe- 
Iul major : consolidarea realizări- ” 
lor obținute în construcția socia
lismului, întărirea unității și prie- B 
teniei între țările socialiste, a co
laborării între toate popoarele. g|

VIORICA PIȚUL
'directoarea Casei de copii școlari Q|

Buzău

La Fabrica de țiglă 
și cărămizi „7 No
iembrie" din Sighi
șoara au intrat în 
producție, înainte de 
termen, noi capacități 
de producție între

care se află 9 mari 
camere de uscare a 
cărămizilor și 2 cup
toare. Noile instala
ții vor spori produc
ția fabricii cu 6 
lioane cărămizi 
an. 
fiHGSSSESB

Ultimile date 
dieă că în întreprin
derile agricole de 
stat s-au efectuat a- 
rătUTile pe întreaga 
suprafață prevăzu
tă : mecanizatorii
pregătesc acum tere
nul pentru însămîn- 
țările de toamnă. 
Totodată lucrătorii 
din I.A.S. au strâns 
fasolea de pe mai 
mult de 3 000 de 
hectare și au inten
sificat recoltarea so- 
iei și a florii soare
lui. In sudul țării a 
început de eîteva zi
le și recoltarea po
rumbului. Paralel se 
desfășoară lucrări 
pentru asigurarea

mi- 
pe

in-

INDUSTRIA CAPITALEI
INTRE 1 IANUARIE — 31 AUGUST

Planul producției globale realizat în proporție de 100.9 la sută, 
planul producției marfă vîndută și încasată în proporție de 
101,4 la sută.

S-au produs peste plan : 6 156 tone oțel aliat. 238 tone lami
nate finite, 1 321 televizoare, 1 481 tone ulei comestibil, 479 tone 
radiatoare din fontă pentru calorifer, 71400 mp. țesături din 
bumbac ,și aitele.

74 la sută din sporul producției globale față de perioada co
respunzătoare a anului precedent s-a realizat prin creșterea 
productivității muncii.
Valoarea contractelor scadente la livrări pentru export a fost 
depășită cu 8,1 la sută.

furajelor. Au fost 
insilozate deja peste 
760 000 tone de fura
je, din care cele mai 
mari cantități au 
fost realizat în trus
turile Constanța și 
Galați.

pre-La uzina de 
parare a minereuri
lor de fier din Te- 
liuc s-a înregistrat

cel mai înalt indice 
de calitate. Urmare : 
furnalele de la Hu
nedoara au primit, 
anul acesta cu 4 000 
tone mai mult me
tal în concentrat.

SEESRSHFJ

La minele Bălan 
din județul Harghi
ta a intrat în rodaj 
cu patru luni înainte

de termenul prevă
zut, o nouă și mo- 
deț’nă — a 4-a — li
nie tehnologică de 
preparare a minereu
lui cuprifer. Alte o- 
biective în construc
ție, între care și o 
nouă uzină de prepa
rare, vor face ca în 
1970 producția aces
tui centru minier să

SPRIJINIM FERM TOT 
CLĂDEȘTE ÎNȚELEP 

CIUNEA PARTIDULUI 
ÎN ȚARA NOASTRĂ

fie de două ori mai 
mare decît în 1966.

In cooperativele a- 
grlcoJe de producție 
din județul Botoșani 
a început recoltarea 
sfeclei de zahăr. O 
dată cu primirea 
primelor cantități de 
sfeclă ce i-au fost 
trimise, fabrica de 
zahăr „Șiretul" din 
Bucecea a îhceput 
campania de fabri
cație.

In urma unor lu
crări executate prin 
autout ilare. din fon
duri de mică meca
nizare în secția ex
tract de malț, mate
rie primă necesară în 
panificație . și bom- 
bonerie fabrica de 
bere „Munca" din O- 
radea va produce în 
plus 100 tone extract 
de malț anual.

Clădirea celei de 
a patra hale de e- 
lectroliză de la Uzi
na de aluminiu din 
Slatina, care urmea
ză să intre in pro
ducție la sfîrșitul a- 
nului viitor și în ca
re vor fi amplasate 
176 de cuve, a fost 
terminată, montîn- 
du-se acum instala
țiile interioare. Con
structorii au 
sat graficele 
60 de zile.

devan- 
cu circa

Proiectele
date constructori
lor în acest an de 
D S.A.P.C.-Bihor con
țin soluții constructi
ve ce duc la econo
misirea a circa 300 
tone de metal,

pre-

ATITUDINI ÎN..

La poligonul Tunari săptămina trecută standurile de tra
gere n-au cunoscut odihna . Printre lau^eații actualei ediții 
a campionatelor naționale de tir se află și tinăra fiziciană 
de la Institutul proiectări electrotehnice. Ioana Soare, 
membră a Clubului sportiv Arhitectura. Ea a reeditat per for 
manța de anul trecut cîștigînd, intr-o companie valoroasă 
titlul de campioană la proba de armă standard 60 de focuri 
culcat senioare cu un rezultat de 590 p. Eleva antrenorului 
Stelian Papură are înregistrate în palmares și cifre superi
oare — 595 p. — performanță cu care, de altfel, deține și re
cordul republican al acestei dificile probe. Model de con
știinciozitate în pregătire Ioana Soare este decisă să-și ridice 
in continuare măiestria sportivă și să se mențină în plutonul 
fruntaș al tirului nostru feminin.

Fototext: VIOREL RABA

i

ION ARDELEANU CÎȘTIGĂTORUL 
ETAPEI A IV-A
TRICOUL GALBEN, IN CONTINUARE, 
LA TUDOR VASILE

Turului Ro-

OFSAID
Ecourile asupra etapei a 

IV-a a diviziei naționale de 
fotbal s-au încheiat. Faza 
de mai jos n-a fost încă co
mentată și. apelînd Ia ima
gine, revenim asupra ei. Do
vadă, vigurosul atacant al 
„Progresului" a fost „oprit" 
din cursele ’ 
Dan cu i 
mise de 
zultatul ?
dezolantă pe care pînă și co
legul de echipă al fundașu
lui rapidist, portarul Rămu- 
reanu o dezaprobă.

; sale de către 
mijloacele nead- 
regulament. Re- 
Această imagine

ECHIPA DE TINERET 
DINAMO BUCUREȘTI — 

F. C. BOLOGNA 2—0
• La Bologna a început 

turneul internațional de fot
bal rezervat echipelor de ti
neret. Formația Dinamo 
București a debutat cu o 
frumoasă victorie întrecînd 
cu scorul de 2—0 pe F. C. 
Bologna. Cele două puncte 
au fost marcate de Iordache. 
Joi, Dinamo va întîlni pe 
F. C. Neapole.

NOI RECORDURI 
LA NATAȚIE

în ultima zi a concursului 
de verificare al înotătorilor 
americani selecționați în ve
derea JO, de la Long Beach 
(California) au fost stabilite

recorduri mondiale. 
Mike Burton a parcurs dis
tanța de 1 500 m. liber în 
16’08” 5/10.

Al doilea nou record a fost 
stabilit la ștafeta 4 X 100 m 
liber masculin.

★
Au continuat partidele 

turneului international „Ca- 
pablanca" de la Havana. Re
prezentantul României, Dri- 
mmer a cîștigat la mutarea 
61-a în fata cubanezului Ro- 
driguez. Drimer totalizează 
acum 2,5 puncte în runda 
următoare el îl va întîlni pe 
cubanezul Diaz. în clasa
ment conduc Stein și Hol
mov, ambii U.R.S.S.

DhniMața zilei de M 
’Augutt. Mă despărțea nu
mai o zi de cea mai mare 
sărbătoare națională a 
poporului nostru. Apa
riția documentelor M.A.N. 
mi-au împuternicit în su
flet adeziunea față de con
ducerea noastră de partid 
și de stat și în 
timp sentimentul 
tățit de mîndrie 
parte din acest 
talentat și harnic , # 
Apoi, după cum este și fi
resc, în astfel de momen
te, un dialog s-a făcut în 
conștiința mea, analizîn- 
du-mi activitatea, sporin- 
du-mi hotărîrea de a mă 
alătura și pe viitor efortu
rilor pe care le depune 
întregul popor român în 
desăvîrșirea destinului său 
socialist. Trebuie ca actor 
să-nu servesc poporul în- 
truchipînd pe scena ieșea
nă două personalități is
torice : una națională: 
Ștefan cel Mare, și una 
mondială: Galileo Galilei, 
ambele încărcate de nă
zuința umanității, spre li
bertate și progres, ambele

același 
îndrep- 

că fac 
înțelept, 

popor.

bogate In ctștiguri pe care 
omenirea deja le-a făcut 
neutru asigurarea viitoru
lui ei luminos. Studiul, 
răspunderea, visuri și griji 
necesare toate pentru dez
voltarea conștiinței popo
rului muncitor care și-a 
păstrat întotdeauna certi
tudinea că s-a născut pen
tru a cunoaște pacea și li
bertatea. Mărturisesc că 
sînt conștient de toate 
răspunderile care îmi re
vin din aceasta și că sînt 
hotărît să închin pricepe
rea, efortul și talentul 
pentru a ține ridicat mai 
departe pe cea mai veche 
scenă națională din țară, 
drapelul educației pa
triotice. Cred în chema
rea și puterea de a chema 
a acestui drapel care din 
generație în gemicie a 
mum in m'nnile noastre. 
Cred în mesajul istoric al 
celor care ni l-au încre
dințat, în destinul fericit 
al patriei socialiste, inde
pendente și suverane, care 
socotindu-ne fii credin
cioși iși întind miinile că
tre noi și ni-l încredin-

țează, o încredințăm că 
vom purta cu demnitate 
tn conștiința noastră, cu 
fermitate și întotdeauna, 
flacăra acestui drapel. În
țelepciunea, politica ei, a 
conducerii partidului și 
guvernului ei, întărită cu 
literele de lege ale Decla
rației M.A.N. și-a cuvân
tărilor pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de par
tid și de stat le rostesc cu 
legitimă înflăcărare, acum 
In fața poporului ei, con
stituie pentru mine, mai 
mult decît un îndemn la 
încredere, mai mult decîț 
un îndemn care îmi cris
talizează sentimentele și 
convingerea. Cred cu toa
tă ființa, cu toate gîndu- 
rile și simțămintele. Sînt 
cum zice poetul „suflet în 
sufletul neamului meu". 
Sînt alături de toți oame
nii muncii, de întregul po
por, în același gînd cu tot 
ceea ce clădește și a- 
șează înțelepciunea par
tidului nostru comunist, 
în patria noastră. Sprijin 
din toată inima politica 
internă și externă a parti
dului și statului care co
respunde intereselor între
gii noastre națiuni socia
liste, construcției socialis
mului și comunismului în 
România, cauzei generale 
a socialismului și păcii în 
lume.

TEOFIL VÎLCU 
actor la Teatrul 

„V. Alecsandri"—lași

(Urmare din pag. I)

lor. S-au realizat 3 085 modele 
de confecții și 430 modele de 
tricotaje și ciorapi. Măsurile 
tehnico-organizatorice apli
cate in prima jumătate a anu
lui au permis economii, numai 
la confecții, de 17 milioane 
lei.

Nu sîntem primii care vor
bim despre multiplele direcții 
în care și-a impus bineface
rile organizarea științifică a 
producției și a muncii, in Fa
brica de confecții și tricotaje. 
S-a apelat în repetate rîndurl 
la experiența acestei între
prinderi, demonstrație pentru

A 17-a ediție a 
mâniei a programat ieri 4 sep
tembrie. cea de a IV-a etapă : 
25 km contra cronometru între 
Brăila și Galați.

Cicliștii, plecînd din minut 
în minut în ordinea inversă a 
clasamentului general- trebuie 

__ să alerge individual căutînd să B obțină cel mai bun timp posi
bil. Este o întrecere în care se 
spune „adio" plutonului și în B care totul pare o continuă eva
dare de unul singur. Cei care 
urmărim această competiție, ne 

■ așteptam ca de-a-lungul celor 
25 km, specialistul nr. 1 al în
trecerilor contra cronometru, 

■ Emil Rusu să înregistreze o aș
teptată victorie. Timp de eîteva 
minute am fost chiar convinși 
că acest lucru a-a întfmplat. B Emil Rusu avea cel mai bun 
timp înregistrat pînă la sosirea 
sa : 42 minute, 17 secunde, dar B totul nu a durat decît eîteva 

— minute. Ca și în prima etapă, 
tot contra cronometru, cînd 

■ Emil Rusu a trebuit sft se re
cunoască învins de N. Ciu- 
metl. și de această dată, un alt 

■ alergător, I. Ardeleanu de la
Steaua, a înregistrat un timp 
mai bun : 42 minute. Și astfel B câștigătorul trecutei ediții a Tu- 

" rului a trebuit să se mulțu
mească din nou, cu un loc se- 

■ cund. Poate tocmai în clipele
cînd avea mai multă nevoie de 
încrederea pe care ți-o dă o 

m» victorie (să nu uităm că în

etapa Ploiești — Brăila Rusu a 
pierdut aproape 20 de minute 
în fața actualului lider al cla
samentului). Astfel tricoul gal
ben rămîne în posesia lui Tudor 
Vasile sosit în etapa a patra 
pe locul 5 la numai 40 secunde 
de învingător. Astăzi însă ne 
așteaptă o etapă „mare" Galați 
— Bacău 170 km. Vor surveni 
noi răsturnări de situație ? De 
ce nu ? Ediția a 17-a a Turului 
nu se arată de loc lipsită de 
surprize. Porțile ei sînt larg 
deschise unor frumoase afir
mări. Le așteptăm. Șl acum 
Clasamentul etapei: 1) Arde- 
leanu Ion 42 minute. 2) Rusu 
Emil 42 minute 17 secunde. 
3) Ciocan Constantin 42 minute
20 secunde. 4) Sofronie A, 42 
minute 36 secunde. 5) Tudor 
Vasile 42 minute 40 secunde. 
6) Selejan Vasile 42 minute 46 
secunde.

Clasament general: 1) Tudor 
Vasile 8 h. 26 min. 54 sec. 2) 
Ardeleanu Ion 6h 27 min 06 
sec 3) Ciocan Constantin 6h 27 
min 13 sec 4) Grigore Constan
tin 6h 27 min 42 sec 5) Selejan 
Vasile 6h 27 min 43 sec. 6) 
Zigler Valter 6h 28 min 02 sec 
etc.

In clasamentul general pe 
echipe conduce România tine
ret I cu 
mată de 
29 sec,
21 sec.

19h 21 min 19 sec, ur-
România II 19h 23 min

Steaua 19h 24 min

DORIN STEFLEA

Concursul internațional de tenis

5 VICTORII ALE JUCĂTORILOR ROMÂNI
în ziua a doua a concursului 

■ internațional de tenis de la Ma
maia, jucătorii români au obți
nut 5 victorii în faza optimilor 

B9 de finală a probei de simplu 
™ bărbați. Iată rezultatele: Ilie 

Năstase—Velev (Bulgaria) 6—2, 
B —2 ; Sever Dron—Ghenov

(Bulgaria) 6—2, 6—1 ; John A- 
lexander (Australia)—G. Bosch 

B (România) 6—3, 6—0 ; Viorel
Marcu—Trettin (R.D.G.) 6—1,
6—4 ; Philippe Dent (Austra- 
lia)—Kerekes (România) 6—0,
6—0 ; Sergio Palmieri (Italia)— 
lașmakov (Bulgaria) 5—7, 6-—4,

6—0 ; Toma Ovici—Mureșan 
2—6, 6—2, 7—5 ; C. Popovici a 
cîștigat prin neprezentarea lui 
Mămiureanu.

în primul tur a! probei de 
simplu femei, Mariana Ciogolea 
a învins-o cu 5—7, 6—3, 8—6, 
pe Borckert (R.D.G.), Lesley 
Hunt (Australia) a cîștigat cu 
6—2, 6—2 la Agneta Verone 
(România), Zoie$ Tudose (Româ
nia) a eliminat-o cu 6—4, 4—6, 
8—-6 pe Pozek (Iugoslavia), iar 
Kerry Harris (Australia) a între
cut-o cu 6—4, 6—3 pe Liliana 
Cobzuc (România).

Eficiența economică
eficacitatea acțiunilor de or
ganizare așezate pe temeiul 
raționamentului științific. Ple
doaria există în conținutul 
avantajului economic. S-au 
revăzut 118 consumuri speci
fice la produsele cu pondere 
mare in producția fabricii. 
Rezultatul — două milioane 
și jumătate economii. Revizu
irea proceselor tehnologice 
pentru confecții are corespon
dentul direct In circa cinci

milioane două sute de mii lei 
economisiți. Este un teren de 
larg ecartament al manifes
tării preocupărilor colectivului 
de muncă de la F.C.TB.

Judecăm astăzi, cu stăruin
ță, cu incăpățînare chiar, re
zultatul activității de produc
ție, menținind firul reticular 
de comparație pe circumferin
ța cheltuielilor înmagazinate 
în produsele realizate. Cum se 
înfățișază indicatorii economi-

co-financiari, developați la 
finele aceluiași semestru întîi ? 
Din anqajamentul anual de 
economii la prețuL de cost, 
realizările se situează peste 
jumătatea cifrei preliminate. 
Pentru indicatorul „cheltuieli 
de prodticție la o mie de lei 
producție marfă, la prețuri cu 
ridicata", economie de 3,73 lei. 
Din efort propriu, economie 
de 7,92 lei la celalalt indicator 
„cheltuieli la o mie de lei vro-

ducție marfă vîndută și încă* 
sată“. Un conglomerat de ter • 
meni de strictă configurație 
economică și valori numerice, 
ermetic la prima vedere, din 
care răzbate însă soliditatea 
argumentelor pe care întregul 
colectiv al întreprinderii le 
așază in suportul de bază al 
aprecierilor ce și le-a atras 
asupră-le.

Două mii de tineri numără 
organizația U.T.C. din Fabrica 
de confecții și tricotaje Bucu
rești. Dizolvat în efortul ge
neral al tuturor salariaților, 
aportul tinerilor ta rezolvarea 
sar< inilor de 'roducție este 
corespunzător calităților pe

A

liitilnire
la Comitetul Central 

al P. C. R.
Tovarășii Paul Niculescu- 

Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ghizela Vass. șef de 
secție la C.C al P.C.R. s-au 
întîlnit miercuri cu tovarășul 
Martti Malmberg, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Finlan
dez, care se află în țara 
noastră.

Cu acest prilej, într-o atmos
feră caldă, tovărășească au 
fost discutate probleme ale si
tuației internaționale actuale 
și alte probleme de interes co
mun pentru cele două partide.

Tovarășul
Corneliu Mănescu

s-a înapoiat
în țară

mă pricește pe mine de unde are 
omul bani ?

Cuvintele-mi răsună și acum 
în urechi: „ce mă interesează 
pe mine Un model al unei 
asemenea judecăți ni-l oferă mo
dul în care a ajuns in gașcă al 
cincilea acuzat.

Midler Heinrich, în vîrsta de 
21 de ani, primește, într-una din 
zile, vizita lui Binder și Giurcă. 
Pînă aici, omul era curat ca la
crima sau cel puțin așa se spune. 
Cei doi aduc un geamantan și 
două sacoșe cu „marfă", toate 
pline „ochi". Curios lucru însă, 
Midler nu se întreabă ce este 
acolo, de unde provine conținu
tul bagajelor. Așa afirma la 
proces. Sau, dacă-l frămîntă 
astfel de întrebări, n-o face cu 
scopul de a pune capăt unei 
hoții. Dimpotrivă, urmărește 
cum să-i iasă și lui ceva profit. 
Așa se explică faptul că dă curs 
inițiativei de a plasa „marfa"

care vîrsta le presupune, cer
tificate indubitabil in regis
trele de evidență a activității 
de fiecare zi. Am recunoscut 
pe cîțiva dintre ținerii care iși 
fac simțită prezența, detașat, 
la locul de muncă. Mi-am 
notat, cu concursul tinerei 
Elena Teodorescu, secretara 
comitetului U.T.C. pe fabrică, 
alături de numele unui număr 
mare de tineri, calificative 
privind rezultatele pe care le 
obțin. Ezit acum să transcriu 
exemple. Același motiv invo
cat cu insistența de fiecare 
dată, teama de a nedreptăți, 
prin necuprindere, pe mulți 
alții.

a-unor cunoștințe. Dar n-a mai 
pucat. Organele de stat dezno- 
daseră ghemul „evenimentelor".

Cei patru hoți au dat mai în
tîi lovitura la un chioșc. Pe drum 
le-a venit o idee nouă :

— Avem ce bea, avem ce mîn- 
ca și ce fuma. Ne-ar mai trebui 
să facem rost de ceva îmbrăcă
minte, că de, filozofau ei, „hai
na face, totuși, pe om".

Planul s-a făcut în pripă, s-a 
orînduit cine să păzească și cine 
să acționeze. Au pătruns în in
cinta Fabricii de stofe „Liber
tatea" și au sustras de aici două 
valuri — 123,8 metri lungime.

în desfășurarea procesului s-a 
spus că hoții au pătruns în fa
brică profiți nd de nu știm ce . 
lucrări de construcții. Oare con
ducerea fabricii „Libertatea" nu 
putea lua măsuri pentru asigu
rarea pazei ? Există doar oameni 
plătiți pentru așa ceva.

Ajunși aici ne-am permite să 
reținem, din procesul de la Si
biu, încă o învățătură, care poate 
folosi multora. In apărarea lui 
Heinrich Miiller s-a adus argu
mentul naivității. Este, de altfel, 
singurul punct unde putem că
dea de acord cu apărarea incul
patului. Acesta a fost, intr-ade
văr, naiv. Dar nu pentru că n-a 
știut ce conțin bagajele aduse 
de prietenii săi. ci pentru că, 
preocupat cum era de ideea va
lorificării stofei furate, nu și-a 
dat seama ce pedeapsă i se dă 
celui care tăinuiește și care fa
vorizează un furt din avutul ob
ștesc.

Acum, cu toții, solidari, hoții 
vor trebui să despăgubească sta
tul. Au primit, în plus, 'ani de în- | 
chisoare. Timp suficient pentru I 
a reflecta la ceea ce se întîm- I 
plă dacă te înfrupți din avutul I 
obștesc, al nostru, al tuturora. /

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, pre
ședintele celei de-a XXII-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
s-a înapoiat miercuri seara în 
Capitală, venind de la New 
York.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Președintele Marii Adunări 

Naționale. Ștefan Voitec, a 
primit miercuri delegați^ par
lamentară olandeză, condusă 
de G. M. Nederhorst, vicepre
ședinte al celei de-a doua ca
mere a statelor generale, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
au participat acad. Ilie Mur- 
gulescu și Mia Groza, vicepre
ședinți ai M.A.N.. Dumitru 
Popescu, Ștefan Milcu, Vasile 
Mateescu, Traian Ionașcu, pre
ședinți ai unor comisii perma
nente ale M.A.N. și deputați.

A fost de față Jonkheer Dirk 
van Eysinga, ambasadorul 
Olandei la București.

★

Președintele Consiliului eco
nomic, Manea Mănescu, a pri
mit miercuri la amiază la Con
siliul de Miniștri pe membrii 
delegației parlamentare olan
deze, condusă de G. M. Neder
horst, vicepreședinte al celei 
de-a doua camere a statelor 
generale, care la invitația Ma
rii Adunări Naționale face o 
vizită în țara noastră.

★

Crucea Roșie a Republicii So
cialiste România a trimis Socie
tății „Leul și soarele roșu“ din 
Iran un ajutor constînd în ali
mente. medicamente și alte pro
duse pentru populația sinistrată 
în urma cutremurelor de pămînt 
care au avut loc în această țară.

/



de la
Paris

PARIS 4 (Agerpres). *— 
Miercuri a avut loc la Paris cea 
de-a 20-a ședință a convorbirilor 
oficiale între reprezentanții gu
vernelor R. D. Vietnam și S.U.A.

Șeful delegației nord-vietname
ze, ministrul Xuang Thuy, a de
clarat în cursul ședinței că înce
tarea bombardamentelor și a ce
lorlalte acte de război împotriva 
R. D. Vietnam va deschide calea 
unei reglementări pașnice o pro
blemei vietnameze pe baza res
pectării drepturilor fundamentale 
ale poporului vietnamez.

Xuang Thuy a adus un omagiu 
tuturor acelora care se ridică în 
Statele Unite împotriva războiu
lui din Vietnam, în special celor 
care au manifestat pe străzile o- 
rașului Chicago în timpul Con
venției Partidului democrat și ce
lor care au fost condamnați în ur
ma refuzului de a lupta în Viet
nam.

Reprezentantul S.U.A., Averell 
Harriman, a repetat cunoscuta 
pretenție a părții americane de a 
obține „reciprocitate" în dezes- 
caladarea războiului.

Ciocniri între

studenți și 

poliție la Tokio
Miercuri dimineața s-au pro

dus violente ciocniri între stu
dent! și forțele de poliție în in
cinta Universității din Tokio. 
După cum relatează agenția 
France Presse, aproximativ 2 500 
de studenți au ocupat de cîteva 
zile localul universității cerînd 
satisfacerea revendicărilor lor 
privind democratizarea învăță- 
mîntului. Forțele de poliție, care 
au încercat să împrăștie pe stu- 
denți, au întîmpinat o puternică 
rezistență din partea*. acestora, 
în urma acestor ciocniri 87 de 
persoane au fost rănite.

MEXIC. — Aspect de Ia recentele demonstrații de la Ciudad de Mexico

Conferința internațională 
a miniștrilor pentru problemele

protecției sociale
Reprezentantul României 

ales vicepreședinte

VIATA
TINERETULUI 
k LUMII

Din țările socialiste
Dezvoltarea industriei

NEW YORK 4 (Agerpres). — La 3 septembrie s-au des
chis, la sediul O.N.U. din New York, lucrările primei Con
ferințe internaționale a miniștrilor pentru problemele pro
tecției sociale.

Conducătorul delegației ro
mâne, Petre Blajovici, ministrul 
muncii al Republicii Socialiste 
România, a fost ales, în unanimi
tate, în funcția de vicepreședinte 
al acestei Conferințe. Candidatu
ra sa a fost propusă de ministrul 
sănătății din Iran și susținută de 
conducătorii delegațiilor Austriei, 
Iugoslaviei și Republicii Chile.

în cuvîntul de mulțumire adre
sat Conferinței, ministrul român 
al muncii, Petre Blajovici, a ară
tat că alegerea sa în această func
ție constituie aprecierea unanimă 
a politicii externe a României și

Arestări

Atac al forțelor patriotice
in centrul Saigonului

informații cu privire Ia operațiunile militare în 
de sud, de marți seara și în cursul nopții spre 

atacat cu grenade

Primele 
Vietnamul 
miercuri arată că forțele patriotice au 
în plin centrul Saigonului o clădire a oficialităților ame
ricane. Mai mulți funcționari americani au fost răniți. 
De asemenea, detașamentele F.N.E. au aruncat în aer un 
pod situat la 2 km de Rach Gia, capitala provinciei Kien 
Giang, din regiunea Deltei fluviului Mekong. Prin distru
gerea acestui punct strategic, 
fost tăiată din nou una din 
gonului.

scrie agenția France Presse, a 
căile de aprovizionare a Sai-

a eforturilor întreprinse în scopul 
promovării cooperării internațio
nale în domeniul economic și teh- 
nico-științific. Această politică, a 
subliniat conducătorul delegației 
române, are la bază respectarea 
principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi și neamestecului în tre
burile interne.

Ca președinte al Conferinței a 
fost ales Gregorio Feliciano, mi
nistrul pentru protecția socială 
din Filipine. Ca vicepreședinți 
au mai fost aleși I. C. Bauer, 
ministrul pentru protecția socială 
al Argentinei, și H. D. Banda, mi
nistru pentru cooperație, tineret 
și dezvoltare socială a Zambiei.

în discursul de deschidere, se
cretarul general al O.N.U., 
U Thant, a subliniat necesitatea 
unor reforme radicale pe plan so
cial în interesul îmbunătățirii ni
velului de trai al popoarelor și 
al participării active a oamenilor 
la realizarea programelor de dez
voltare socială și economică.

La conferință participă 350 de 
delegați din 88 de țări, dintre 
care aproximativ 60 de miniștri, 
precum și reprezentanți ai unor 
organizații specializate ale O.N.U. 
și ai unor organizații neguvema- 
mentale.

la Santo Domingo

Forțe polițienești domini
cane au pătruns marți în clă
direa Universității din Santo 
Domingo, unde au arestat 
peste 300 de studenți. Pentru 
a justifica această măsură, 
autoritățile au pretins că 
studenții s-au dedat la de
monstrații și activități inter
zise. în realitate, studenții 
Universității din Santo Do
mingo au manifestat în semn 
de solidaritate cu șoferii din 
transporturile publice, aflați 
în grevă. Ei au calificat ac
țiunea poliției drept „o nouă 
violare a autonomiei univer
sitare".

Intre timp, greva 
transporturile publice 
bane s-a extins în orașul 
Santiago de los Caballeros, 
al doilea oraș ca mărime din 
Republica Dominicană. Gre
viștii cer scăderea prețului 
benzinei și o serie de alte re
vendicări economice și so
ciale.

din
ur-

Scăderea analfa

betismului în lume

INTERVIUb^»^
A'

„Intilniri plăcute,

Declarațiile dl. Carlo Ceccarami, 
membru in Consiliul prezidențial 

al Secretariatului Național 
al Tineretului din Italia

„Cele zece zile petrecute în România au fost plăcute 
prin ospitalitatea cu care ne-au înconjurat gazdele și 
utile prin contactele pe care le-am avut“ — ne-a spus dl 
Carlo Ceccarami, membru în Consiliul prezidențial al 
Secretariatului Național al Tineretului din Italia. La ca
pătul vizitei pe care delegația Secretariatului Național al 
Tineretului din Italia a întreprins-o în țara noastră, 
oaspetele a avut amabilitatea să răspundă întrebărilor 
„Scînteii tineretului”.

— Secretariatul Național al 
Tineretului există de aproape 
două decenii — ne-a spus dl. 
Ceccarami. El a fost creat de un 
grup de tineri care năzuiau să 
obțină din partea puterii publice 
o politică privind generația tî- 
nără conformă cu exigențele rea
lității. Era vorba, deci, nu de o 
instituție de stat, ci doar de un 
organism recunoscut juridic, dar 
avînd caracter privat. în anii care 
au trecut, Secretariatul a suferit 
mai multe schimbări în ceea ce 
privește structura sa. Esența ac
tivității a rămas aceeași: abor
darea problemelor tineretului. în 
anumiți ani, de pilda, a acordat 
prioritate aspectelor privind pre
gătirea profesională a tinerilor, 
efectuînd atît studii, cît și o mun
că organizatorică, concretă, de 
înființare a cursurilor. Din 1964, 
Secretariatul f-a profilat pe stu
diul și cercetarea problemelor 
generației tinere, jucînd nn rol

de observator, aspectele de ordin 
concret, operativ, intrînd în com
petența unor instituții de stat. 
Firește, în colaborarea cu alte 
organisme, întreprindem investi
gații, studiem o serie de domenii 
esențiale ale vieții tineretului. 
Sarcinile noastre sînt bine preci
zate : a explora problemele lumii 
tinere care, în Italia, rămîn un 
semn de întrebare deoarece n-au 
fost suficient sondate de către 
Instituțiile interesate. Această 
lipsă a împiedicat, uneori, inter
venții eficace din partea puterii 
publice.

In legătură cu obiectivele ac
tuale ale Secretariatului, oaspe
tele ne-a declarat:

— Secretariatul proiectează in
tensificarea activității sale de cer
cetare mai ales în mediul rural. 
Sînt probleme deosebite privind 
viața tinerilor de la tata, trecerea 
lor în industrie, aspectele socio
logice care apar ca urmare a ur-

Analfabetlsmul cunoaște în 
întreaga lume o scădere sim
țitoare. Numărul celor care 
au învățat să scrie și să ci
tească s-a ridicat de la 879 
milioane în 1950 la 1,141 mi
liarde în 1960. Dacă în 1950 
în rîndul populației globului 
în vîrstă de peste 15 ani pro
centul analfabeților era de 
44,8 la sută, acesta a scăzut 
în 1960 la 39,3 la sută. Da
tele menționate au fost pu
blicate în Anuarul statistio 
al U.N.E.S.C.O. pe anul 1966, 
apărut recent la Paris.

Procentul analfabeților a 
scăzut în perioada 1950—1960 
în Africa de la 84,4 la sută 
la 81,5, în Asia de sud de la 
78,7 Ia 67,8, în Asia de est de 
la 46,2 la 42,4, în America 
Latină de Ia 42,2 la 33,9, în 
Europa de Ia 8,1 la 5,2, iar în 
America de nord de la 3 la 
2,9 la sută.

O-

banizăril. Am găsit o coincidență 
de preocupări cu Centrul de cer
cetări pentru problemele tinere
tului care se organizează în Ro
mânia, firește cu diferențele ce 
derivă din structurile economice 
și sociale ale celor două țări. 
Avem, de altfel, intenția să reali
zăm o colaborare cu colegii ro
mâni...

Din impresiile sale despre Ro
mânia, dl. Ceccarami a desprins, 
mai în ții, prezența tineretului în 
viața țării:

— M-a impresionat importan
ța care se atribuie tineretului în 
toate sectoarele. Tinerii sînt
biectul unui interes deosebit din 
partea statului. Acest interes, ex
primat într-o multitudine de for
me, începe cu perioada copilăriei 
și continuă pînă în mediul stu
dențesc. Un alt fenomen care tre
buie semnalat este încrederea a- 
rătată tinerilor pentru a fi pro
movați în funcții de răspundere. 
Prezența tinerilor în posturi de 
conducere exprimă nu numai 
prețuirea capacităților individua
le, ci și receptivitatea față de 
nou, năzuința spre progresul con
tinuu.

Vorbind despre vizita în Ro
mânia, oaspetele a adăugat:

— Ospitalitatea românească a 
depășit orice așteptare. în cele 
zece zile ne-am simțit, într-ade- 
văr, ca între prieteni. Am con
statat multă prietenie, nu o sim
plă cordialitate protocolară. Am 
convingerea că întîlnirile de la 
București, ca și cele precedente 
de la Roma, se vor dovedi fertile 
pentru colaborarea noastră.-

BUGENIU OBREA

PRAGA 4 (Agerpres). — Luni 
a avut loc la Praga o ședință a 
guvernului cehoslovac condusă 
de O. Cemik. La ședință au 
participat, de asemenea, F. Vla- 
sak, ministrul planificării econo
miei naționale, și St. Gasparik, 
președintele Comisiei Centrale 
de Control Popular, care s-au în
tors din străinătate.

Guvernul a discutat situația 
în domeniul mijloacelor de infor
mare, a căror activitate normală 
constituie una din premisele con
solidării rapide a vieții economi
ce și politice pe teritoriul în
tregii republici. în cadrul ședin
ței au fost dezbătute cele mal 
urgente sarcini ale comitetelor 
naționale și a fost adresat con
ducătorilor lor și populației un 
apel în care li se cere să de- 
Sună eforturi în vederea norma- 

zării șl consolidării întregii vieți 
sociale și economice a țării.

în încheiere, guvernul a adop-

tat o serie de măsuri menite să 
ducă la consolidarea unor do
menii ale vieții publice.

chimice în R D. Germană
PRAGA 4 (Agerpres). — Lud- 

vik Svoboda, președintele 3. S. 
Cehoslovace, însoțit de Oldrich 
Cemik, președintele guvernului, 
și de Miroslav Galuska, ministrul 
culturii, a avut o întîlnire cu 
prezentanți ai uniunilor de 
tiști și ai intelectualității.

re
ar-

A-PRAGA 4 (Agerpres). — 
genția C.T.K. anunță : Președin
tele Republicii, L. Svoboda, a 
primit cererea vicepreședintelui 
guvernului, Ota Sik, care este în 
prezent la Belgrad, de a fi eli
berat din funcția pe care o de
ține. Președintele republicii, prin- 
tr-un decret din ziua de 3 sep
tembrie 1968, a acceptat această 
cerere și a revocat pe Ota Sik 

aldin funcția de vicepreședinte 
guvernului.

Reapariția ziarului
„Rude Pravo“

PRAGA 4 (Agerpres). — Zia
rul „Rude Pravo** a reapărut la 
Praga în formatul obișnuit. Zia
rul publică documente ale parti
dului și guvernului și știri din 
diferite 
aspecte 
în țară.

După

la Praga, la recenta plenară 
C.C. al------- - - - -

colțuri ale țării privind 
ale normalizării situației

a
P.C.C., tov. Jiri Sekera, 

care a fost ales membru al se
cretariatului C.C. al P.C.C., a 
fost numit redactor șef al zia
rului „Rude PravoM în locul lui 
O. Svestka, căruia i-a fost încre
dințată conducerea săptămînalu- 
lui teoretic al C. C. al P. C. C. — 
„Tribuna".

Orientarea industriei chi
mice a R.D.G. spre petrochi
mie permite o dezvoltare ra
pidă a acestei ramuri indus
triale. Astfel, 
mică a R.D.G. a înregistrat 
în prima jumătate a acestui 
an o creștere de 7,5 la sută.

Planul de perspectivă pre
vede o continuă dezvoltară 
în prelucrarea țițeiului. La

industria chi-

Un centru

rafinăria din Schwedt, volu
mul producției va crește cu 
25 la sută. Rafinăria prelu
crează în cursul acestui an 
peste 4 milioane tone țiței. 
Se prevede că anul viitor să 
intre în funcție cea de-a 
treia instalație do distilare, 
astfel îneît în 1970 numai la 
acest combinat se vor prelu
cra 6,7 milioane ton© de ți
ței.

de cercetări
biologice la

In orașul Szeged se află 
în construcție un centru de 
cercetări biologice al Acade
miei de Științe a R. P. Un
gare. Clădirea centrală a cen
trului va adăposti patru in
stitute de cercetări științifi
ce : de botanică, biochimie, 
genetică și biofizică, unde vor 
lucra aproape 500 de cerce
tători. Alături de institut se 
construiește un cartier de lo-

Construcții noi la Tașkent
La Tașkent, oraș care, du

pă cum se știe, a avut mult 
de suferit anul trecut de pe 
urma numeroaselor cutremu
re, a început construcția u- 
nei clădiri de 9 etaje, capa-

bilă să reziste unor ontraora» 
re de gradul 9. Clădirea A 
construiește din elemente 
prefabricate, confecționate la 
Combinatul de construcții din 
localitate.

cum l-a făcut cunoscut

a-

R. P. D. COREEANA. — La uzina de mașini electrice 
Dai-an

Declarația Biroului Politic

PARIS 4. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Ziarul „L’Humanite“ de 
marți publică declarația Biroului 
Politic al P.C.F. în care se spu
ne : „Biroul Politic al P.C.F. a 
procedat la un examen în linii 
mari al acordului încheiat la 27 
august între conducătorii sovie
tici și cehoslovaci, precum și al 
evenimentelor care s-au succedat 
ca urmare.

Partidul Comunist din Cehoslo
vacia își afirmă voința sa de a apă
ra bazele și cuceririle socialismului 
și de a rămîne fidel angajamen
telor sale față de Tratatul de la 
Varșovia, în timp ce Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice de
clară că forțele de intervenție 
vor fi retrase progresiv, că ele

nu se vor amesteca m afacerile 
interne cehoslovace, și că coope
rarea între cele două țări se va 
dezvolta prin respectarea mutua
lă a egalității, a integrității te
ritoriale, a independenței și so
lidarității socialiste.

Biroul Politic care a dezapro
bat de la început intervenția mi
litară și preconizase o soluție po
litică a crizei, confirmă că el 
consideră ca pozitiv faptul că 
convorbirile de la Moscova auconvorbirile de la Moscova 
dus la un acord. El apreciază că 
punerea în aplicare a acestui 
cord de o parte și de cealaltă, 
poate și trebuie să deschidă ca
lea reîntoarcerii la o situație nor
mală în Cehoslovacia și în co
munitatea socialistă.

• ÎN CURÎND se va deschi
de la Paris Biroul de informații 
al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud. Un 
colaborator al acestui' birou a 
sosit la Paris pentru a soluționa 
diverse probleme administra
tive.

• INTR-UN interviu telefonlo 
acordat corespondentului din 
Santiago de Chile al agenției 
Prensa Latina, Elizabeth Bur
gos. soția scriitorului francez 
Regis Debray, a declarat că so
țul ei a fost condamnat de auto
ritățile boliviene „nu numai la 
30 de ani închisoare, ci și la 30 
de ani de izolare". Elizabeth 
Burgos a afirmat că a venit spe
cial de la Paris să-1 vadă pe Re-

gis Debray, condamnat sub acu
zația de a fi participat la acțiu
nile partizanilor bolivieni, 
oarece a avut o aprobare 
partea guvernului Boliviei 
își va putea vedea soțul 
de șase zile la închisoarea din 
Camiri. Or, după sosirea ei, a- 
probarea a fost anulată șl a pri
mit permisiunea unei singure 
întrevederi de 10 minute.

în semn de protest împotriva 
acestei măsuri, Regis Debray a 
declarat greva foamei începînd 
de joia trecută.

de- 
din 
că 

timp

julul, 50 de persoane și-au găsit 
moartea.

A fost constituită o comisie 
guvernamentală specială pentru 
anchetarea acestui caz.

• CEA de a 11-a sesiune a
Consiliului Ministerial al Orga
nizației Unității Africane a 
deschisă oficial miercuri la 
latul Națiunilor de la Club 
Pins de lingă Alger.

fost 
Fa
des

Protestul stu

denților bolivieni

Situația la Brazzaville
Președintele Massamba Debat a demisionat

BRAZZAVILLE 4 (Ager
pres). — în evoluția crizei poli
tice din Republica Congo (Braz
zaville) a intervenit miercuri 
după-amiază un element nou 
concretizat prin demisia șefu
lui statului, președintele Mas
samba Debat. Postul de radio 
„Vocea revoluției congoleze" a 
transmis o declarație a căpita
nului Marien Ngouabi. președin
tele Consiliului Național al Re
voluției și comandant-șef al ar
matei naționale. în care se sub
liniază că membri ai acestui 
organism au examinat în cadrul 
unei reuniuni extraordinare 
cererea de demisie a președin
telui țării. Massamba Debat 
arătat în scrisoarea 
Consiliului că a luat hotărîrea 
de a demisiona „pentru a asigu
ra pacea și unitatea națională" 
și că ar dori ca ministrul apără
rii, locotenentul Augustin Poig- 
noit, să-și asume provizoriu pre
rogativele șefului statului.

Consiliul Național al Revolu
ției, a arătat în continuare că
pitanul Ngouabi, „a ajuns la 
concluzia că președintele repu
blicii nu a reușit să îndepli
nească principala sa misiune, și 
anume asigurarea respectării 
instituțiilor, unității naționale 
și a păcii" și a hotărît să accep
te demisia sa. In același timp, 
el a subliniat că „Consiliul Na
țional al Revoluției încredințea
ză poporul că va garanta secu
ritatea fostului președinte al re
publicii.

a
adresată

în continuarea declarației sale 
radiodifuzate, Ngouabi a rele
vat că Consiliul Național al Re
voluției își reafirmă prietenia și 
solidaritatea cu toate popoarele 
iubitoare de pace din lume, că 
va garanta respectarea tuturor 
acordurilor și tratatelor înche
iate de Republica Congo cu ță
rile străine și organizațiile in
ternaționale și cheamă poporul 
să-1 sprijine în acțiunile sale de 
asigurare a unității naționale, 
democrației și păcii".

După demisia șefului statului, 
Consiliul Național al Revoluției 
a însărcinat pe primul ministru, 
căpitanul Alfred Raoul, să exer
cite provizoriu funcțiile preșe
dintelui țării.

Pe de altă parte, agenția con
goleză de informații a anunțat 
că organele de conducere ale 
organizațiilor „Mișcarea națio
nală revoluționară a tineretu
lui", „Uniunea revoluționară a 
femeilor din Congo" și „Confe
derația congoleză a sindicatelor'* 
au fost dizolvate.

Din știrile transmise din 
Brazzaville de agențiile de pre
să nu se poate contura o imagi
ne clară âsupra actualei situații 
din Congo și a orientării multi
plelor schimbări care au avut 
loc pe arena politică din această 
țară. Informațiile uneori contra
dictorii nu
tatea unei
Massamba 
statului.

• MINIȘTRII afacerilor ex
terne ai celor cinci țări nordi
ce (Danemarca, Finlanda, Is
landa, Norvegia și Suedia), reu
niți timp de două zile la Stock
holm, au adresat lui U Thant, 
secretarul general al O.N.U., un 
mesaj în care cer să se ia de 
îndată noi măsuri de ajutorare 
a populației civile din Biafra. 
Cei cinci miniștri l-au asigurat 
pe U Thant de sprijinul total 
al tarilor lor în vederea aplică
rii unor astfel de măsuri. în le
gătură cu aceasta, Torsten 
Nilsson, ministrul suedez al afa
cerilor externe, a declarat la o 
«conferință de presă că țara sa 
este dispusă să trimită forțe de 
poliție în Biafra, dacă Organi
zația Unității Africane o va cere.

• LA FOREIGN Office 
anunțat că în cursul acestei 
va avea loc la Londra o între
vedere a ministrului de externe 
britanic, Michael Stewart, cu 
ministrul de externe al R.A.U., 
Mahmud Ryad.

s-a 
luni

ABA A FOST CAPTURAT

exclud nici posibili- 
nol reveniri a lui 
Debat la conducerea

DEMISIA GUVERNULUI 
YEMEN1T

• DUPĂ CUM a anunțat pos
tul de radio Sanaa, miercuri în 
capitala Republicii Arabe Ye
men a avut loc o ședință ex
traordinară comună a Consiliu
lui Prezidențial Republican și a 
Cabinetului de miniștri lâ care 
au participat și ofițeri superiori 
ai armatei. La această ședință, 
prezidată de șeful Consiliului, 
Abdul Rahman Iriani, s-a ho- 
tărît acceptarea demisiei guver
nului actual, condus de Hassan 
El-Amri, precum și a demisii
lor comandanților unităților 
militare. Aceste măguri au fost 
adoptate în urma unor diver
gențe serioase ivite între gu
vern și un grup de comandanți 
militari.
• AGENȚIA B.T.A. anunță că 

la 3 septembrie, cu puțin înainte 
de a ateriza pe aeroportul din 
Burgas, în păturile dense ale 
atmosferei a explodat un avion 
aparținînd aviației civile bulga
re, care efectua o cursă pe li
nia Drezda—Burgas. Din cel 89 
de pasageri șl membri al echlpa-

Secretarul general al Orga
nizației Statelor Americane, 
Galo Plaza, care a sosit în 
capitala Boliviei, a fost de
clarat „persona non grata** 
de studenții facultății de ști
ințe sociale a Universității 
San Andres. Studenții au 
protestat împotriva vizitei lui 
Galo Piaza în Bolivia și au 
afirmat că „O.S.A. este un 
organism aflat în serviciul 
S.U.A.".

DE TRUPELE FEDERALE
• UNITĂȚILE biafreze care 

au apărat orașul Aba au fost 
nevoite să cedeze în fața pre
siunii puternice a trupelor fe
derale care, după cum se știe, 
au lansat o ofensivă generală pe 
toate fronturile. Cartierul gene
ral al forțelor armate nigeriene 
a anunțat într-un comunicat di
fuzat miercuri că la ora 10, ora 
locală, steagul nigerian flutura 
deasupra orașului capturat.

• COMITETUL internațional 
al Crucii Roșii (C.I.C.R.) a a- 
nunțat că între guvernul fede
ral nigerian și reprezentanții 
C.I.C.R., în Nigeria, a fost în
cheiat un acord privind acorda
rea de ajutor populației civile 
din Biafra. Comunicatul, publi
cat miercuri la Geneva, sublinia
ză că guvernul de la Lagos a 
acceptat ca C.I.C.R. să efectue
ze timp de 10 zile un număr li
mitat de zboruri ale 
spre Biafra.

Succesul

vinurilor

românești

la Liubliana

avioanelor

• ÎN AFARĂ de 
Khorassan, devastată 
nice cutremure de pămînt, 
ultimele ore au fost resimțite și 
alte mișcări seismice în mai 
multe regiuni din Iran. în noap
tea de marți spre miercuri. în 
jurul orei 3, un cutremur destpl 
de violent s-a produs în regiu
nea localității Behbahan, locali
tate care numără aproximativ 
25 000 de locuitori, situată în re
giunea petrolieră Khouzitan în 
apropierea Golfului Persic. Cu
tremurul a durat 3 secunde și 
Be pare că nu a cauzat victime 
omenești dar multe edificii ?i 
clădiri înalte din oraș au fost 
avariate.

provincia 
de puter- 

în

La Tîrgul internațional 
de vinuri de la Liubliana 
participă și întreprinderea 
Romagricola din București, 
care a prezentat o expoziție 
de vinuri. Cu prilejul con
cursului care a avut loc în 
cadrul tirgului, din totalul 
de 11 mari premii, patru 
au revenit României pentru 
vinuri din soiurile Murfat- 
lar-Chardonay, Murfatlar- 
Traminer, Tămîioasa-To- 
mești și Murjatlar-Pinot 
Gris. Alte 6 vinuri, și a- 
nume : Grasa de Cotnari, 
Cabernet-Dealul Mare, Ca
bernet - Sovignon - Dealul 
Mare, Cabernet-Corcova, 
Miniș Rouge și Traminer 
au primit medalia de aur, 
iar două vinuri, Tirnava- 
Feteasca Albă și Jidvei-Sa- 
vignon — medalia de 
argint.


