
Proletari din toate tarile,
Fotografii: ION CUCU

ÎN PAG.
a,

în articolul 

de față, 

puteți afla 

răspunsurile 

primite la II. M.
„Muscel“ - 

Cimpulung, 
la întrebarea:

cînteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului

Anul XX, Seria H, Nr. 4850 6 PAGINI - 30 BANI

Muncitor

Vineri 18 decembrie 1964

CINE CONTROLEAZĂ
CALITATEA?

sută treizeci de 
controlori tehnici 
de calitate, în ma
rea lor majoritate 
tineri, își desfă
șoară activitatea 
în Uzina mecani

că „Muscel" din Cimpulung. O 
sută treizeci de oameni cărora 
li s-a încredințat o sarcină de 
răspundere : aceea de a con- . 
trola lucrările tovarășilor lor, 
de a vedea ce e bun și ce nu 
e bun în activitatea acestora, 
de a da „liberă trecere" numai 
produselor de calitate cores
punzătoare.

Cine sînt acești oameni ? 
Cum își desfășoară ei munca, 
ce s-a întreprins în uzină pen
tru cultivarea exigenței în rîn- 
durile controlorilor de calita
te, pentru continua lor perfec
ționare profesională ?

Răspunsul la asemenea în
trebări l-am căpătat zilele tre
cute, chiar în uzină.

Scurt interviu 
cu șeful C. T. C.

FELICITĂM,
TINERI SĂRBĂTORIȚI!

Maturitate, vîrstă rămasă 
In jos cu sine, în sus cu stelele, 
Ca o clădire care își lasă
Alb de pe ziduri, deodată, schelele 1

Ochii sînt limpezi — tocuri în frunte, 
Linia fețelor — cu soare-n ea, 
Tîmpla aduce aminte de-un munte 
Din care rîul viu va pleca...
Ochii sînt limpezi — focuri în frunte.

Cu planul 

anual
îndeplinit

BRAȘOV. — 55 de întreprin
deri din această regiune și-au 
îndeplinit sarcinile de plan pe 
întregul an. Printre acestea se 
numără : Uzinele „Tractorul", 
„Indepedența“, „Emailul Roșu", 
„Salconserv“,

CLUJ — Printre cele 30 de 
întreprinderi din regiunea Cluj, 
care și-au îndeplinit înainte de 
termen sarcinile de plan pe 
1964, se numără și colectivul 
Uzinelor „Industria Sîrmii“ din 
Cîmpia Turzii. De aici au fost 
livrate suplimentar 870 tone 
laminate, 2 000 tone bare trase, 
2 560 kilometri conductori elec
trici izolați, peste 1 140 tone 
electrozi de sudură și alte pro
duse.

CONSTANȚA — întreprinde
rea mecanică de utilaj din 
Medgidia este a 20-a unitate 
economică din Dobrogea care 
și-a îndeplinit planul anual de 
producție înainte de termen.

Printre întreprinderile do
brogene care au raportat înde
plinirea planului anual se nu
mără fabricile de conserve de 
legume din Tulcea și Ovidiu, 
întreprinderea „Vinalcool“, 
Atelierul de zonă C.F.R.-Palas, 
întreprinderea metalurgică „E- 
nergia“ din Constanta și altele.

(Agerpres)
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zinei noastre. Recepționarea 
acestor piese cu mare grijă 
este de aceea un lucru foarte 
important deoarece și de acest 
lucru depinde calitatea produ
selor. Am făcut astfel din sec
ția control tehnic-recepție o 
secție puternică, cu un-colec
tiv competent și exigent.

ne-au spus chiar că un contro
lor trebuie să aibă „vederi 
largi", să cunoască foarte mul
te lucruri.

Din toate răspunsurile n-a 
lipsit insă un cuvînt și anume: 
EXIGENȚA. Exigența este 
așadar unul din atributele e- 
sențiale care se cer controloru
lui de calitate.

Pentru a îndeplini această 
cerință, muncitorul, tehnicia
nul, inginerul de la C.T.C. tre
buie să fie înainte de toate un 
bun meseriaș.

Pornind tocmai de la convin
gerea că exigența controloru
lui de calitate, competența sa, 
au la bază o bună pregătire 
profesională, conducerea uzi
nei a luat din vreme măsuri 
care să ducă la îmbogățirea 
cunoștințelor personalului din 
cadrul serviciului C.T.C. Ast
fel, cu un timp în urmă, circa 
100 dintre controlori au fost 
cuprinși într-un curs de cali
ficare ale cărui lecții se țin în 
două zile pe săptămînă, după 
o programă analitică stabilită

avut grijă să punem in frun
tea lor cadre capabile, peste 
toț ele fiind conduse de ingi
neri și tehnicieni. Controlul se 
face la noi atît inter-operații, 
cit și final, parametrii impor
tanți ai produsului fiind con
trolați integral, iar cei mai pu
țin importanți prin sondaj.

— Ce rezultate mai deose
bite a obținut colectivul ser
viciului C.T.C. in activitatea 
»a?

— Primul lucru care trebuie 
apreciat este faptul că a cres
cut operativitatea, în sensul că 
piesele stau mai puțin la con
trol ; se dă, în consecință, re
zoluția calitativă mult mai re
pede, nescăzînd cu nimic exi
gența, ci dimpotrivă. A cres
cut, de asemenea, competența, 
priceperea colectivului nostru 
de a stabili nivelele admisibile 
pentru zgomotele în angrenaje 
precum și care sînt cauzele 
deficiențelor constatate la pro
bele finale ale produselor. Un 
punct deosebit de important în 
activitatea C.T.C. este recep
ția. Uzina noastră colaborează 
cu multe întreprinderi, ne vin 
numeroase piese care se mon
tează aici și apar sub firma u-

Cum poți 
ți cum nu pot* li exigent
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|T r f B *Intrerupem aici discuția cu 

tovarășul inginer Petrescu. în 
timp ce vizitam uzina, am vor
bit și cu mulți alți oameni — 
muncitori, tehnicieni, maiștri. 
Din curiozitate, i-am rugat să 
ne spună, pe scurt, cum cred 
ei că trebuie să fie un contro
lor tehnic de calitate. Am orga
nizat, de fapt, o anchetă la care 
mulți din interlocutorii noștri 
ne-au dat răspunsuri scurte, 
interesante. Unii au răspuns, 
de pildă : „să fie un bun me
seriaș", alții: „frezor sau 
„strungar !“ (în genere răspun
surile aici variau după mese
ria celor întrebați); alții aveau 
cerința ca omul de la control 
să aibă cultură tehnică; unii

Prolesorul-maistru Victor
Pleșa explică elevilor din a-

nul I al Centrului școlar dea fost îmbrățișată și 
de minerii de la Ghe
lar.

Pentru aplicarea ei 
cu succes, minerii au 
extins metoda de puș- 
care selectivă 
nereului.

Măsurile aplicate 
au făcut ca minereul 
extras anul acesta la 
Teliuc și Ghelar să 
aibă un conținut de 
metal mai mare cu 
13 600 tone decît cel 
planificat.

Inițiativa minerilor 
de la Teliuc „Nici un 
vagonet de minereu 
rebutat ', pornită în 
scopul îmbunătățirii 
calității minereului, 
a căpătat un larg 
cîmp de acțiune. Ea

construcții a Trustului I 

Construcții din Capitală ca

racteristicile unor utilaje ce
I. BODEA

(Continuare în pag. a IV-a)

• Centrala
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se folosesc pe șantiere
Foto: AGERPRES

N.Tovarășul ing. Nicolae 
Petrescu, șeful serviciului con
trol tehnic de calitate, a fost 
prima cunoștință făcută în u- 
zină.

— Munca de control — ne-a 
spus de la bun început — se 
poate face în mai multe feluri. 
Una este să aștepți să ți se 
prezinte de către muncitor pie
sele și să dai verdictul: as- 
tea-s bune ; astea-s rele ! Alta 
este însă să previi apariția de
ficiențelor, să muncești în așa 
fel îneît să preîntîmpini rebu
tul, tot ce este de slabă cali
tate.

Ne-am declarat de acord cu 
acest punct de vedere — el 
dovedind o cuprindere mai 
largă a rolului și activității 
controlului tehnic de calitate 
— și l-am rugat pe interlocu
torul nostru să ne răspundă la 
unele întrebări.

— Cum este organizată ac
tivitatea controlului de calita
te la dv. în uzină?

— Avem secții de control în 
fiecare secție de producție. Am

28000 de hectare

ferite de inundații
Lucrătorii de pe șantierul 

de hidroameliorații din secto
rul Gostinu-Prundu-Greaca, 
regiunea București, au termi
nat prima etapă de construc
ție a digului de aici pe o lun
gime de 41,4 km, care ferește 
de inundații o suprafață de 
28 000 ha. Lucrările de defri
șare de pe traseu, curățirea 
terenului de rădăcini, precum 
și cele de construcție a digu
lui au fost făcute în întregi
me cu mijloace mecanizate.

în cursul lucrărilor de con
strucție a digului au fost de
frișate 700 ha de pădure, iar 
pentru cei 41,4 km de dig con
struit, s-au excavat și așezat 
peste 2 900 000 mc pămînt.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Președintele Consiliului 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, dheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, o telegramă, de mul
țumire pentru felicitării^ trans
mise cu ocazia sărbătorii na
ționale a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

de

Uzina de aluminiu Slatina. S

UCENICIE
unosc psihologia 
tînărului. Lui nu-i 
place dădăceala, 
dorește o anume 
independență în 
tot ceea ce face. 
Pe noi, vîrstnicii, 

nu ne supără dorința lor de a 
se afirma. Ba, dimpotrivă, ne 
bucură, ne este drag să vedem 
cum, sub ochii noștri, se for
mează caractere puternice. Ne 
bucurăm ca avem de-a face cu 
tineri care știu ce vor, cărora 
nu trebuie să le spui în fie
care clipă ce trebuie să facă, 
pentru că știu ei singuri să 
disceamă. Dar ne asumăm 
dreptul să veghem „din um
bră" aș spune, cu tact și gri
jă, cum se afirmă aceste per
sonalități în formare, unde și 
pentru ce se cheltuiesc ener
giile și imensele resurse inte
lectuale și sufletești ale celei 
mâi frumoase vîrste. Să-i lă
săm tineretului bucuria de a 
ști că singuri „au mutat mun-

CRONICA
ACTUALITĂȚII

hidroelectrică

ții din loc" și, sînt sigur, el nu 
va uita că n-ar fi putut rea
liza această „performanță’ 
dacă n-ar fi avut alături umă
rul puternic, prin experiență 
și călire, al celui mai în vîrs
tă. Să nu-1 dădăcim, să-i a- 
vansăm încrederea pe care o 
merită. Și, ca să-i ușurăm 
drumul spre maturizare, să-i 
povestim despre noi, despre 
experiențele noastre izbutite 
sau neizbutite. Vor ști ei, ti
nerii, ce trebuie să aleagă din 
această experiență, vor înțe
lege că nu ne stă în fire sa 
ne lăudăm, ci pur și simplu 
le oferim din viața noastră 
fapte și întîmplări.

Anii de școală, anii de fa
cultate, grei și. frumoși, i-aș 
topi, precum topești metalul 
din care iese incandescentă 
șarja de oțel, într-un tot pe 
care l-aș numi anii căutări
lor, ai descoperirilor, anii în 
care am fost tot timpul în- 
tr-o lungă călătorie prin lume, 
s-o cunosc, să-i înțeleg feno
menele, să „redescopăr" în

Prof. univ. 
Ștefan Pateu,

cl Academiei fLP-R

știință și cultură ceea ce au 
descoperit alții — adică să în
văț. Eram, mai toți, ca niște 
celule însetate de cunoaștere. 
Nu înțelegeam să ne pierdem 
viața în zadar, pentru că ori
ei t de lungă-i viața omului, ei 
este totuși scurtă pentru toi 
ce ar dori să realizeze, trebuie 
să se grăbească a se folosi de 
ea la maximum. Ne-o spuneau 
dascălii noștri inimoși, care 
învățau „o mînă“ de copii in
tr-un sat din vecinătatea Clu
jului.

Dascălii inimoși, pătrunși de 
dragostea pentru profesiunea 
lor, au știut înfrunta greută
țile și să insufle copiilor 
rîvna pentru învățătură, pen
tru idealuri înalte. învățătorii 
din Transilvania, după între

girea naționa
lă. săvirșeau 
de multe ori a- 
devărată mun
că de pionierat. 
Un învățător 
la mai multe 
clase era ne
voit să-și alea
gă „ucenici" 
dintre cei ce 
dovedeau mai 
multă sîrguin- 
ță. Uneori a- 
cești „ucenici" 
erau mai mici 
decit cei ce le 
erau încredin
țați spre su
praveghere și 
..educare”. îmi amintesc și a- 
cum de vremea cînd, elev în 
clasa a IlI-a fiind, trebuia să 
..învăț" pe cei dintr-a IV-a. 
Poate de atunci datează dra
gostea mea adine statornică 
pentru munca de dascăl.

Cu multă duioșie îmi aduc 
aminte și azi, după atîția ani, 
de vrednicul meu învățător

Joi, centrala hidroelectrică de la Piatra Neamț cu o putere 
de 11 000 kilovați, a intrat în probe de funcționare la întreaga 
capacitate instalată. Datorită hărniciei montorilor și construc
torilor, care au folosit metodele și experiența dobîndită la cen
tralele electrice construite pînă acum, s-a redus cu 10 zile ter
menul de punere în funcțiune a noului obiectiv hidroenergetic.

Centrala de la Piatra Neamț, echipată cu utilaje și aparatură 
modernă, este a 7-a unitate hidroenergetică care funcționează 
în prezent pe Valea Bistriței. Lacul de acumulare al centralei 
care are un volum de 10 milioane mc de apă, unul din cele 
mai mari pe această cascadă după cel de la Bicaz, va permite 
regularizarea debitului de apă la un număr de 5 centrale elec
trice construite între Piatra Neamț și Buhuși. Peste cîteva zile 
vor intra în probe tehnologice ambele grupuri de la centrala 
hidroelectrică Buhuși, a cărei capacitate instalată este egală 
cu a centralei din Piatra Neamț.

• Noi drumuri forestiere
In raza de activi

tate a întreprinderi- 
rilor forestiere Broș- 
teni, Vatra Dornei, 
Iacobeni, Cimpulung 
s-au construit noi 
drumuri forestiere ca
re totalizează 69 km. 
Pădurile din această 

a țării sînt

străbătute acum de 
peste 1100 km dru
muri auto. Noile căi 
dau posibilitatea ex
ploatării unor bazine 
forestiere, unde se

Nicolae Cumpătă, venit 
Transilvania de pe meleaguri 
moldovene, care, impresionat 
de dorința de învățătură a co
pilului orfan, stăruia să-i fie 
lui încredințat pentru a-1 pur
ta „la școli mai înalte". O vară 
întreagă în sînul familiei s-au

(Continuare în pag. a II-a)

se prevede ca lungi
mea drumurilor 
străbat pădurile din 
Nordul Moldovei să 
crească cu peste 200 
km. în acest scop au 

pot pune în valoare, . fost întocmite de pe 
anual, peste 100 000 acum studiile și do
rn.c. masă lemnoasă, cumentațiile necesare.

Pentru anul viitor (Agerpres)
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ASTA NOAPTE

• ECLIPSĂ TOTALĂ DE LUNĂ
Astă noapte, în țara noastră 

va fi vizibil unul din cele mai 
interesante fenomene astro
nomice — o eclipsă totală de 
Lună.

Eclipsa totală din noaptea 
de 18 spre 19 decembrie va 
dura aproximativ 60 de mi
nute și va atinge apogeul la 
orele 4,37 cînd discul Lunii 
va fi complet acoperit de um-

bra Pămîntului. In țara noa
stră fenomenul cosmic va pu
tea fi urmărit de-a lungul în
tregii sale durate.

In această noapte, începînd 
de la orele 1 pînă în zori, Ob
servatorul astronomic popu
lar (B-dul Ana Ipătescu 21) va 
fi^deschis tuturor celor dornici 
să observe cu luneta eclipsa 
totală de Lună.



Cercurile tinerilor naturaliști
școală a științei

I n zilele iernii, o 
dată cu intensifi
carea activităților 
cultural-științifice, 
în multe din satele 
țării se desfășoară 
o activitate de

popularizare a științei, apro- 
piindu-i pe tineri de dezlegarea 
tainelor naturii, în cadrul 
cercurilor tinerilor naturaliști.

Un raid anchetă întreprins 
zilele acestea în satele raionu
lui Ciuc, vine să pună la înde- 
mîna cititorilor noștri cîteva 
date pline de semnificație pe 
care conducătorii unora din a- 
ceste cercuri, activiști ai orga
nizației U.T.M., profesori din 
școlile raionului, ni le-au pus 
la dispoziție cu privire la acti
vitatea unora dintre aceste 
cercuri.

Factorul esențial — 
ajutorul permanent 

concret, sistematic al 
organizațiilor U.T.M,

tății acestor cercuri, ci 
multilaterală informare 
țifică, un real schimb de ex
periență în cadrul cărora con
ducătorii cercurilor își împăr
tășesc rezultatele, cer unul al
tuia sfaturi își lămuresc pro
blemele pe care le ridică ac
tivitatea lor educativă.

Fixîndu-ne drept un obiec
tiv de prim ordin al activită
ții noastre culturale popu
larizarea științei în rîndurile 
maselor de tineri, noi vom a- 
corda în continuare tot spri
jinul nostru cercurilor exis
tente, vom depune toate efor
turile pentru răspîndirea ex
perienței celor mai bune din
tre ele, precum și pentru în
ființarea unor asemenea 
cercuri de educație științifică 
în fiecare dintre satele raio
nului nostru.

și o 
știin-

Intre teorie și practică 
o strînsă legătură

S. BALOG 
secretar cu problemele 

de propagandă 
al comitetului raional U.T.M.:

Prof. O. FODOR 
conducătorul cercului 
din comuna Racu:

Un singur exemplu este pe 
deplin edificator.

Am dezbătut și noi, în mai 
multe ședințe de lucru, pro
blemele legate de creșterea 
plantelor, posibilitățile oame
nilor de a crea noi soiuri de 
plante și rase de animale. 
Pentru a ajunge însă la înțe
legerea unora dintre princi
piile biologiei contemporane, la 
înțelegerea unor noțiuni ca 
„fotosinteză", „adaptare la me
diu", „hibridare", „educarea 
hibrizilor prin metoda mento
rilor" etc., etc., noi am ținut 
multe dintre prelegerile noas
tre direct pe cîmp, în livadă, 
făcînd altoiri, polenizări artifi
ciale, explicînd pas cu pas 
„minunile" —• atît de simple 
cînd le înțelegi tîlcul — care 
se petrec în plante.

In același spirit noi vom 
continua și pe viitor activită
țile din cercul nostru.

Pornind de la practică, de la 
experiențe, de la asimilarea 
unui vast bagaj de cunoștințe, 
vom trece cu încetul spre 
„teorie", spre înțelegerea pro
fundă, temeinică a legilor na
turii.

schimb de experiență, ci și un 
prilej de profundă informare 
științifică.

Zilele trecute, a avut loc la 
Miercurea Ciuc o consfătuire 
de aoest gen, oare a întrunit 
23 de conducători de cercuri. 
In cadrul acestei consfătuiri 
am putut astfel asculta o do
cumentată expunere despre 
„Pămînt și locul său în siste
mul nostru solar" (susținută 
de prof. La jos Bokot de la 
Școala medie nr. 1 din Miercu
rea Ciuc) și o interesantă ex
punere (urmată de dezbateri) 
a secretarului cu problemele 
de propagandă al comitetului 
raional U.T.M. despre „Sar
cinile cercurilor tinerilor na
turaliști în actuala etapă". A- 
cestor expuneri le-au urmat o 
interesantă suită de experien
țe de chimie (cu multe indica
ții metodologice) pe care ni 
le-a demonstrat prof. L. Bor- 
sodi de la Școala medie din 
Miercurea Ciuc. O vizită (cu 
multe explicații) la muzeul ra
ional a completat această 
utilă și binevenită consfătuire. Vacanța... cu un ceas

Ieri la Filatura romînească de 
bumbac, a avut loo o sesiune 
tehnico-științifică

Au fost prezentate 8 referate 
pe temel’e cele mai importante și 
specifice activității întreprinderii. 
Astfel, în referatul intitulat „Pre
lucrarea terilenei pe utilajele din 
filaturile de bumbac pieptănat" 
au fost înfățișate celor prezenți 
concluziile trase de specialiști în 
urma prelucrării unei cantități 
de terilenă în F.R.B. Un al't re
ferat a analizat în mod critic 
metodele de determinare a ne- 
regularității firelor, metode exis
tente la ora actuala în filaturile 
de bumbac.

Un punct important în discu
țiile prilejuite de sesiune l-a con
stituit, de asemenea, moderniza
rea transportului în circuitul de 
fabricație. Referatul a cuprins 
sohiții de mecanizarea transpor
turilor întrfe secțiile ring-finisaj și 
secția mercerizat, urmărindu-se 
modernizarea mijloacelor de 
transport, paralel cu creșterea 
productivității muncii și îmbună
tățirea condițiilor de lucru.

De cîțiva ani, preocupările 
noastre în domeniul educației 
științifice a tineretului se în
dreaptă cu precădere spre 
cercurile tinerilor naturaliști. 
Noi, activiștii comitetului ra
ional U.T.M. am văzut în 
cercurile tinerilor naturaliști 
forma cea mai atractivă pen
tru o educație științifică sis
tematică, profund eficientă a 
maselor largi ale tineretului.

Acum, în satele raionului 
nostru activează 26 de cercuri 
ale tinerilor naturaliști. Con
duse de profesori și învățători, 
cercurile antrenează sute de 
tineri colectiviști într-o largă 
activitate menită să le dăruie 
elementele de bază ale unei 
pregătiri științifice, menite să 
contribuie la lărgirea orizon
tului lor cultural, la înarma
rea lor cu o serie de date de 
prim ordin pentru înțelegerea 
științifică a fenomenelor natu
rii, pentru combaterea misti
cismului și superstițiilor.

Continuîndu-vă ancheta în 
satele raionului nostru, veți 
căpăta multe detalii despre 
fiecare dintre temele abordate 
în cadrul cercurilor, în special 
despre modalitățile educative 
specifice folosite în cadrul 
cercurilor.

Incercînd să vă conturez în 
linii generale activitatea cercu
rilor tinerilor naturaliști, aș 
vrea să subliniez doar o mică 
concluzie ce se desprinde din 
experiența noastră în acest 
domeniu : necesitatea unei în
drumar» permanente, sistema
tice, concrete, a cercurilor de 
către organele și organizații'.e 
U.T.M.

Comitetul nostru raional a- 
jută îndeaproape, , pe baza 
unui plan detaliat, activitatea 
cercurilor, în special în lunile 
de iarnă, cînd există toate 
condițiile pentru o activitate 
intensă, de maximă eficiență. 
Un grup din cei mai buni pro
fesori din raion, de diverse 
specialități sprijină direct co
mitetul raional în alegerea te
melor, în recomandarea biblio
grafiei, în propunerea unor 
experiențe, în ajutorul direct 
dat conducătorilor de cercuri 
pentru organizarea activități
lor.

Paralel cu ajutorul pe care-1 
dau cercurilor activiștii noș
tri ori de cîte ori sosesc în sa
tele unde ființează asemenea 
cercuri, comitetul raional 
U.T.M. a luat în ultimul an 
inițiativa unor consfătuiri pe
riodice a conducătorilor cercu
rilor. în cadrul acestor con
sfătuiri are loc nu numai o 
analiză amănunțită a activi-

Lucrez la Racu ca profesor 
de științe naturale de mai 
mult de două decenii. Mi-a 
fost din totdeauna drag să 
vorbesc nu numai elevilor mei, 
ci tuturor sătenilor despre mi
nunile naturii, să explic pe 
înțelesul lor diverse fenomene.

Cercul tinerilor naturaliști 
mi-a oferit în ultimul timp

Consiătuirile raionale — 
un îndrumar de preț

Un imperativ : strînsa 
colaborare între școală 

și cerc

Dacă zăpada nu vrea să vină...

Foto : GH. CUCU

DAVID PAL 
comuna Cozmeni:

Z. FtLOP 
inspector metodis: la secția 

raională de invățămint: mai devreme

Festivalul filmului
la sate

CONSTANȚA■■ estivalul a fost des
chis în mod festiv 
în 72 de localități 
iar cu acest prilej, 
după conferințe în 
care s-a arătat 
scopul și obiectivul

acestuia, formațiile de amatori ale 
căminelor culturale au prezentat 
bogate programe I artistice. La 
festivitățile care au avut loc cu 
acest prilej în unele localități 
ale Deltei, și-au dat concursul și 
formațiil'e artistice ale unor în
treprinderi din orașul Tulcea. In 
raionul Macin, de pUdă, s-au 
prezentat două simpozioane cu 
filmele „Comoara din Vadul 
Vechi" și „Dragoste la zero 
grade" și s-au ținut 14 recenzii, 
iar în localitățile Cerna, Traianu, 
Rachelu, Greci și altele au fost 
organizate matinee speciale

In prima zi a festivalului în 
cele 72 de unități au participat 
15 000 de spectatori.

G. MIHĂESCU

PITEȘTI

an cinematografele 
au înregistrat peste

In acest 
din regiune 
8 milioane de participări la vi
zionarea filmelor.

Ziua deschiderii festivalului în 
raioanele regiunii cuprinse în pri
ma etapă s-a bucurat de o deo
sebită atenție în toate cele 185 
de unitati cinematografice să
tești, unde s-au prezentat confe
rințe urmate de frumoase pro
grame artistice, simpozioane, seri 
literare, cinematografice.

Numărul participanților 
spectacolul festiv din această 
este de peste 30 000.

la
zi

A. CĂRUNTU

Ca mulți dintre conducătorii 
cercurilor tinerilor naturaliști 
din raionul nostru, sînt și eu

Lucrez de mulți ani in ra
ionul nostru și am urmărit în
totdeauna cu interes 
cercurilor tinerilor 
Cu atit mai apropia 
sînt cercurile in ul 
de cind lucrez ca inspec 
secția raională de învățăm 
și de cind imi dau seama 
marea eficiență a 
cercuri în viața culturală a sa 
tulul. După părerea mea. c 
tinua ridicare a niveiuhi 
rolului acestor cercuri dec 
de în mare măsură 
in care organizați 
vor ști să colaboreze 
tă direcție cu școli 
minele culturale, ct 
factori care 
blemele 
sat.

Noi. 
mult mai mult declt 
pînă acum in aceast 
Trebuie 
strins cu 
temelor 
în pregătirea exper.ee: 
stabilirea metodicei de racr-, 
in procurarea matemalului de-

PLOIEȘTI te), cu activiști de partid și de 
stat, spectacole.

Cu fiecare filă ruptă din ca
lendar, este tot mai aproape 
ziua cînd pe ecrane, ae-a lun
gul și de-a latul țării, se va 
proiecta unul din cele mai fru
moase filme — filmul vacan
ței. Avînd ca interpreți sute
le de mii de elevi ai patriei, 
filmul va vorbi despre bucu
riile lor, preocupările variate 
și interesante, ilustrînd toto
dată grija ce li se poartă.

Reporteri ai ziarului nostru 
transmit, din diferite colțuri 
ale țării, cîteva secvențe din 
acest film în așteptare.

ace

BUCUREȘTI

înainte de toate — 
experimentul științific

G. SZEKEI 
comuna Plăieșii de Jos:

Raidul nostru în raionul Ciuc
documentare

prilejul să duc din acest punct 
de vedere o activitate sistema
tică, și bineînțeles mai efici
entă.

In cercul nostru de la Racu 
sînt 30 de tineri. De-a lungul 
ultimilor ani am dezbătut 
multe probleme, începînd de 
la acelea legate de structura 
sistemului nostru solar și ex
plicarea amănunțită a unor 
fenomene de tipul eclipsei de 
soare sau de lună, pină la a- 
naliza tezelor științei con
temporane cu privire la apa
riția și dezvoltarea viețuitoa
relor.

Interesant ni se pare însă 
faptul că toate aceste discuții 
științifice n-au avut cîtuși de 
puțin doar un caracter teore
tic. Toate explicațiile biologi
ce, de piidă, sînt date nu de 
la „catedră", ci in casa-labo- 
rator sau pe terenul experi
mental al școlii. Pe baza unor 
experiențe prai 
însușesc 
științifică 
Viszaii, 
Fodor și 
nit cu tîmi 
togi" care _ ______
țele inaugurate ia. cerc.

In cei 4 ani de cînd cercul 
nostru își desfășoară activita
tea, au fost dezbătute nume
roase ■ probleme științifice, au 
fost lămurite multe întrebări 
pe care și le puneau tinerii cu 
privire la natura înconjură
toare.

Reflectînd asupra drumului 
străbătut de noi în ultimii ani, 
pot spune că succesuL activi
tăților noastre a stat perma
nent în faptul că fiecare teză 
teoretică a fost explicată, lă
murită numai după ce tinerii 
au asistat la o gamă variată 
de experiențe.

La una din mașinile moder
ne de la filatura nouă a 
Fabricii de postav — Buhușl 
lucrează și tinerele Domni- 
ca Gafton și Maria Mezat, 
evidențiate în întrecerea 

socialistă
Foto : N. STELORIAN

(Urmare din pag. I)

învățător și nu am o pregăti
re specială în domeniul știin
țelor naturii.

Popularizarea științei in 
rindul maselor de tineri mă 
pasionează insă în mod deose
bit și m-am străduit de-a lun
gul anilor să transform cercul 
tinerilor naturaliști din Coz
meni într-o reală „brigadă" 
de propagandă științifică in 
rîndurile tuturor oamenilor 
din sat

Ședințele cercului mi-au ce
rut să mă pregătesc in mod 
special pentru prelegeri, pen
tru experiențe, pentru răs
punsurile pe care trebuia să 
le dau întrebărilor suplimen
tare puse de tineri. Am citit 
pentru asta multe cărți și am 
meditat adeseor 
supra modului 
reuși să fac c 
lare" tezele

fudiuul „Alexandru Sa- 
i fost terminate recent noi 

mmentare care sînt pre- 
n aceste zile pe ecranele 
raiatografe în completa- 

artistice. „Expoziția 
economiei naționale 
ne" — amplu repor- 
despre succesele ob- 

de p:porul nostru în toate 
iue de activitate în cei 

20 de aai, este semnat de Titus 
Mezaroș fi oțwtonii C. Ionescu- 
Toaao- .Vizita delegației R. P. 

ine ia R. P. Chineză, Pakis- 
Baaaaau <i ILA.U." un alt 

c-oematografic realizat 
Behar ți operatorul Ni- 
uaesen, aduce pe ecra- 
țe din călătoria făcută 

»tru în țările 
enariul și în

acțiuni 
vacan- 
prile- 

juite de cea de a XVII-a

în

Printre primele 
înscrise pe agenda 
ței se numără cele

...Lumini multicolore se 
răsfrîng cu prisosință în 
sala încărcată de animație. 
E o îmbinare de real și 
fantastic. De pe pereți surid 
chipuri cunoscute, de mult în
drăgite, prezente în fiecare an 
la această manifestare a bucu
riei, tinereții și entuziasmului. 
Pe parchet lunecă, în ritmul 
legănat al dansului. Feți-Fru- 
moși și Ilene Cosînzene cobo- 
rîți direct din legendă, Romeo 
cu Julieta, Othello cu Desde
mona — o adevărată istorie 
literară în mișcare.

La microfon o voce anunță : 
„minutul de răvașe". Afară un 
pocnet de bici aduce „Plugu-

BAIA MARE

Mai mul:- aș pr»-
ca una dia șe<Lo-
i pedagog:ie al pr:-
științe na

â in exciusxvitate
ercunjor tiaerJar

aniversare a Republicii, 
cinstea acestei sărbători, 
școli și pe raioane vor avea loc 
adunări festive la care vor fi 
invitați activiști de partid și 
de stat, muncitori fruntași, 
scriitori, care să vorbească e- 
levilor despre ziua de 30 De*- 
cembrie, despre realizările re-*- 
gimului democrat-popular. Se 
vor organiza, totodată, con
cursuri de cîntece și recitări 

.Prin orașul nos- 
ri ale re- 
t-po polar", 
desăvtrși- 

ialismului". 
idii și pro- 

______ Ini, la club, 
ui serilor distractive, 

țhlor muzicale, recenziilor 
are, reuniunilor. Sute din

tre ei vor descinde, ca în fie
care an, la tabere la Sinaia, 
Predeal, Bușteni, Păltiniș, Si

ni, Borsec.
Pentru cei mici se vor orga- 
iza serbări ale pomului de 

iarnă, carnavaluri.
Teatrele pregătesc o „sta

giune specială" pentru elevi cu 
e : ..Eminescu", „Harap 
.Soldatul fanfaron", „Ruy 

Bias", „înșir-te mărgărite", 
„Năzbîtiile lui Țăndărică", 
„Băiatul .și vîntul" și altele, 
care vor primi aplauzele a pes
te 25 000 de elevi.

Pe ten
-

- pe 1

fesioni
ii școl 
i ’e se ■

„Debutul" in profesiune
la

la 
la

purtat discuții cu privire 
viitorul meu. S-a ajuns, în 
junul deschiderii școlilor, 
hotărîrea de a mă prezenta 
examenul de admitere la o
școală din Cluj, în nădejdea 
unei burse la internat sau or
felinat. La „școala civilă" din 
Cluj, școală modestă, spre care 
se îndreptau copii de la țară, 
am făcut cunoștință cu un 
mediu deosebit de cel pe care 
îl cunoșteam acasă, pedagogi 
și profesori, deosebiți ca fire 
și pregătire, unii oameni în- 
vățați și cu multă înțelegere 
față de dezorientarea unor co
pii timizi, alții cu mai puțină 
răbdare adepți ai sistemului 
nuielei ca mijloc de educație 
— mulți dintre ei însă dori
tori de a „face oameni’ din 
tinerii ce le erau încredințați. 
La început nu a fost ușor. în
crederea învățătorului meu, 
sfaturile mamei, care mă în
curaja spunîndu-mi că nupai 
începutul este greu, sprijinul 
unor oameni admirabili ca di
rectorul Anton Domide, pro
fesorul de matematică Vasile 
Desmireanu și cel de științe 
naturale, Valentin Coruțiu și, 
mai ales, îndîrjirea de care 
eram cuprins în fața greută
ților, mi-au fost sprijinitorii 
cei mai de nădejde. încetul cu

încetul, m-am obișnuit cu co
legii, internatul, profesorii, 
programa școlară. Mă ferme
cau legendele lumii antice, po
veștile din cartea de limbă 
romînă, peisajele din cartea 
de geografie. Mai tîrziu, cînd 
am făcut cunoștință cu latina 
și franceza am înțeles mai bine 
ceea ce se sublinia mereu în 
lecțiile de istorie și de romî
nă și cu diferite alte prilejuri 
cu privire la „strămoșii romî- 
nilor". La început latina mi 
se părea ușoară, datorită ase
mănării cuvintelor cu cele din 
limba romînă. Dar, cînd am 
ajuns la gramatică, am dat de 
greu. Nu rareori intra în func
ție nuiaua profesorului de 
limba latină, cînd cei 10 elevi, 
înșirați în fața clasei, se po
ticneau la înșirarea propozi
țiilor cu acuzativ și celor cu 
ablativ. In cursul superior, la 
liceul „Gheorghe Barițiu", cu
riozitatea de a ști cît mai 
multe, de a citi cît mai mult, 
și o cît mai felurită lectură 
extrașcolară, începuse să aibă 
Un. temei conștient. „Bibliote
ca populară" din cadrul Bi
bliotecii Universității din Cluj 
ne punea la îndemînă cărțile 
pe care nu le puteam cumpă
ra niciodată din librărie. Mul
țime de elevi, alături de uce
nici și tineri muncitori, se 
luau parcă la întrecere în a

citi cît mai mult. Legau dis
cuții care continuau seara 
la orfelinat, și a doua zi, Ia 
școală. Profesori cu multă în
vățătură și dragoste față de 
elevi, cum au ios: profesorul 
de limba 
Alexandru Ciura, 
de științele 
Prișcu și alții ne ajutau să 
înțelegem lucrurile cele mai 
grele și ne îndrumau lecturile. 
Fe marginea lor se purtau a- 
poi discuții aprinse în ..Socie
tățile de lectură" cu tradiție 
veche în școala rominească 
din Transilvania. Probleme 
de literatură, de filozofie, de 
istorie, erau dezbătute cu a- 
prindere de elevi sub îndru
marea profesorilor. In ultima 
clasă mai ales ne preocupa, 
mai bine zis, ne îngrijora vii
torul. Aș vrea sâ nu se soco
tească figură de stil expresia 
„ne îngrijora viitorul". Este 
purul adevăr, realitatea cura
tă. Căci în acea vreme și mai 
ales, după marea criză econo
mică prin care trecuse lumea, 
resimțită cu putere în Romî- 
nia burghezo-moșierească. vii
torul unui elev sărac, lipsit de 
orice sprijin material era cu 
totul nesigur. Continuarea stu
diilor la universitate, taxele 
școlare ridicate, cărțile scum
pe, întreținerea în acele tim
puri cînd bursele erau atît de

romînă, scriitorul 
profesorul 

naturii, Mircea

puține și se acordau după cri
terii străine meritelor la învă
țătură, erau probleme de nere- 
zolvat

Nu era ușor să mă hotărăsc, 
în condițiile amintite, spre ce 
facultate să-mi îndrept pașii. 
In liceu m-au atras științele 
umaniste, în general, și istoria, 
îndeosebi. Notițe, extrase, 
scheme, tabele sinoptice cu 
evenimentele cele mai de sea
mă din istoria universală și a 
patriei, îmi umpleau caietele. 
Cu prilejul inspecției, ocupam, 
întotdeauna, la îndemnul pro
fesorilor, locul în banca I, din 
motive ușor de înțeles.

M-am hotărît să mă înscriu 
la facultatea de litere și filo
zofie — secția istorie. Bursa 
obținută cu mare greutate și 
meditațiile date unor elevi de 
liceu, îmi asigurau existența 
de student. în anul I (prepa
ratorii, cum se numeau pe a- 
tunci) eram 21 de colegi. în 
anul al doilea, din cauza exa
menului de limbă latină elimi
nator (cu 
dar severul profesor Teodor 
Naum) am 
Cursurile și chiar seminariile 
le făceam însă împreună cu 
studenții din anii III și IV. 
Bibliotecile seminariilor de 
istoria romînilor, de istoria u- 
niversală, de studii clasice, de 
bizantinologie, de istorie sud-

eruditul, subtilul,

rămas doar 5.

șorul". Un clinchet de zurgă
lăi, din ce în ce mai apropiat, 
vestește sosirea celui mai tînăr 
oaspete : Anul Nou.

Revelion 1965 !
* Nu e încă momefiflif? Re
porterul și-a permis o antici
pație. Deocamdată cei 2 500 de 
elevi, care vor într^nina noul 
an în cadrul școlil^^nedii nr. 
1, 2 și 6, pregătesc „programe 
speciale", plugușoare și răva
șe, jocuri distractive, cîntece 
și poezii, „ediții festive" pentru 
brigăzile artistice de agitație.

Vacanța, însă, nu se rezumă 
numai la o zi. O parte din 
timpul liber elevii și-o vor pe
trece în cadrul celor două clu
buri, care se vor deschide în 
școlile medii nr. 1 și 3. Pro
gramul acestor cluburi preve
de concursuri sportive, seri li
terare, audiții muzicale, întîl- 
niri cu petroliști (Gheorghe 
Belu, Erou al Muncii Socialis-

A devenit o tradiție ca în
tre școlile orașului să se des
fășoare un adevărat concurs 
pentru organizarea celor mai 
interesante acțiuni cultural- 
educative de vacanță. Încă de 
pe acum se conturează între
cerea care se va declanșa pes
te cîteva zile. In cadrul clubu
rilor școlare, elevii vor parti
cipa la frumoase șezători lite
rare, la concursuri, la acțiuni 
de învățare a unor noi cinte- 
ce, vor audia recenzii, emisiuni 
de radio și televiziune. Mun
citori fruntași, tineri și vîrst- 
nici le vor vorbi despre fru- 
n^isețea meseriilor de miner, 
strungar, chimist;; artiști, oa
meni de știință și cultură, des
pre domeniile lor de activita
te. Vor face vizite și excursii. 
Notam din planurile cîtorva 
școli :

Școala medie nr. 1 î con- 
-cursul „Realizări maramureșe
ne", audiția muzicală „Cele 
mai frumoase melodii popu
lare", recenzia cărții „Martori 
în constelații", dimineața de 
„poezie contemporană", vizio
narea filmului științific „Pa- 
leoastronautica" și a noilor 
producții romînești „Străinul" 
și „Comoara din Vadul Vechi".

Școala de 8 ani nr. 1: Ser- 
•barea p.omului de iarnă și car
navalul. Vizita la muzeul re
gional pentru cunoașterea noiJ 
lor descoperiri arheologice 
privind trecutul istoric al re
giunii, concursul de poezii în
chinate Republicii, simpozio
nul „Cunoașteți Maramure
șul?", excursia la Barajul Fi- 
riza, turul orașului cu autoca
rul, întrecerile de săniuțe și 
patinaj.

TIMIȘOARA

In sat s-a

IAȘI (de la cores
pondentul nostru). — 
In satul Cucuteni din 
raionul Iași a fost ter
minată o nouă școală 
de 8 ani. Aceasta a 
fost construită prin 
contribuția voluntară 
a colectiviștilor de

construit

noua școală
elevilor,aici. Părinții 

care au intrat în noua 
școală, frații lor mai 
mari, au efectuat mii 
de ore de muncă pa
triotică, economisind 
astfel însemnate sume 
de hani față de de
vizul făcut. Printre

cei care au efectuat 
cel mai mare numai 
de ore de muncă pa
triotică la construcția 
noii școli se numără 
Gheorghe Alexandres- 
cu, Vasile Stolinescu, 
Ștefan Pădureț ș.a.

Reporterul consemnează cîte
va acțiuni mai deosebite. In 
această vacanță, elevii vor fi, 
după preferință, oaspeții stu
denților de la Universitate, 
Electrotehnică și Institutul pe
dagogic de 3 ani. Vor vizita 
amfiteatrele, laboratoarele și 
bibliotecile, vor avea discuții 
cu studenți, lectori, conferen
țiari privind profesiunile pe 
care și le-au ales.

Șarlota, localitate la 25 km. 
de Timișoara, va găzdui „edi
ția 1965" a concursurilor spor
tive de schi și săniuțe. Elevii 
școlilor de 8 ani vor face dru
meții prin noile cartiere, după 
care vor poposi în... „orășelul 
copiilor", ispititor nu numai 
prin culoare, ci și prin acțiu
nile care vor avea Ioc aici.

est europeană, de istoria arte
lor, bine organizate și dotate 
cu cărți de specialitate, ofe
reau posibilitatea de studiere 
satisfăcătoare. Emulația între 
ani și colegi era un bun pri
lej pentru ca cei sîrguincioși 
și pasionați să se evidențieze 
la examen, la semina-rii, la 
concursuri pentru cele mai 
bune lucrări. Pasiunea pentru 
trecutul de luptă a poporului 
romîn. pusese stăpînire pe 
mine. Eram cuprins de o mare 
curiozitate de a ști cît mai 
multe, de a înțelege cît mai 
bine problemele. Mă ajutau 
pregătirea ce o primeam a- 
tunci la cursuri și seminarii și 
lectura cărților ce le aveam la 
îndemînă. Pe la mijlocul anu
lui III, am fost numit biblio
tecar la Institutul de istorie 
națională. Am socotit, și soco
tesc pînă acum, această ocazie, 
ca o mare fericire. După cum 
pentru un chimist, fizician, 
biolog, laboratorul este cea 
mai bună și adevărată uceni
cie, asemenea este biblioteca 
și arhiva pentru oricine se 
dedică științelor umaniste. Cei 
3 ani de bibliotecar au fost 
hotărîtori pentru cariera mea 
științifică și didactică. Nu mă 
interesa răsplata materială, 
foarte modestă pentru cele 10 
ore de muncă pe zi ca biblio
tecar. Apreciam posibilitatea 
neașteptată de a face cunoș
tință cu biblioteca, de a-mi 
trece prin mină toate cărțile 
de specialitate și de cultură 
generală, de a mă putea opri 
oricînd asupra celor ce mă

interesau. Ce măgulit mă sim
țeam cînd colegii mai mari, și 
chiar asistenți sau profesori, 
mă consultau cu privire la bi
bliografia cutărei sau cutărei 
teme ! Cunoșteam biblioteca 
„ca-n palmă". Și azi încă, după 
atîția ani, de cele mai multe 
ori mă pot lipsi de fișier, cu- 
noscînd locul majorității căr
ților pe către le-am catalogat 
și recatalogat în anii studen
ției. Din acei ani a început și 
debutul meu științific. Tran- 
scriam și traduceam cîte un 
document sau fragment de 
cronică pentru lucrările pro
fesorului loan Lupaș, care, re
văzute de acesta, erau publi
cate. Prima încercare publi
cistică datează din acea pe
rioadă. Au urmat apoi altele, 
din același domeniu al lupte
lor pentru dreptate și libertate 
a maselor populare. Tot atunci 
mi s-a oferit prilejul de a face 
cunoștință cu arhivele. îmi 
încredințase profesorul Silviu 
Dragomir, care își pregătea 
publicarea unei colecții de do
cumente cu privire la revolu
ția din 1848, însărcinarea de a 
transcrie documentele din fon
durile bibliotecii Academiei 
din București. Zi de zi, timp 
de 3 luni de vară, am tran
scris sute de documente din 
fondul Barițiu și Papiu Ila- 
rian. Am descoperit cu acest 
prilej (cît mă simțeam de fe
ricit) manuscrisul volumului 
III al lucrării lui Alexandru 
Papiu Ilarian „Istoria romîni- 
lor din Dacia superioară", pe 
care l-am publicat apoi înso-

țit de o introducere și note 
critice.

Ce a urmat? Muncă perse
verentă cu sacrificii, dar și cu 
satisfacții, sacrificii pretinse 
de orice lucru pe care îl do
rești realizat cît mai bine, sa
tisfacții și mulțumiri pentru 
îndeplinirea datoriei, pentru 
contribuția, modestă sau mai 
înaltă, la progresul culturii, al 
științei, la educarea genera
țiilor tinere.

Aș dori ca în crîmpeiele 
schițate, cei cărora le sînt a- 
dresate cuvintele, tineri șco
lari, tineri studenți să găseas
că unele învățăminte. Dintre 
acestea, cel dinții învățămînt 
este, cred, acela că nu poți fi 
folositor societății, poporului, 
decît împlinindu-ți datoria, 
împlinirea datoriei înseamnă 
a munci cu seriozitate și per
severență, cu metodă, chibzu
ință și temeinicie, a-ți deschi
de ochii și mintea la tot ce 
este frumos și nobil. Și a nu 
lăsa anii să treacă, a îndrăzni 
de timpuriu să-ți faci „debu
tul" în profesiune, cu ceva al 
tău, realizat din îmbinarea 
migalei cu care înveți și cute
zanța de a crea. Prilejuri au 
azi numeroase cei care învață. 
Nu e nevoie să-și descopere pa
siunea de cercetare într-un 
post de bibliotecar, și-o pot 
descoperi în cercul pe materii 
— în școală — în cercul știin
țific — la facultate, la prac
tică. Timpul nostru, epoca, 
solicită tinerii să facă din 
anii de ucenicie ani de activi
tate creatoare.

exper.ee
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Portretul de mai sus, precum și celelalte cinci publicate in pag. 1 sînt ale c'::c~z c 
miile de tineri din întreaga țară care, în aceste zile, își sărbătoresc majoratul
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Drum bun 
în viață!
Prof. univ. dr. 
Jean Livescu
adjunct al ministrului Invățămintului

O strîngere de mină -caldă, părintească, din partea dascălilor 
și a tuturor celor care cresc și îndrumă tinăra generație — virstei 
de 18 ani din școli și facultăți ! Un îndemn la învățătură rodnică, 
vouă, celor care împliniți anii marii receptivități spirituale, a ma
ximelor acumulări, vouă celor care, ca adevărați exploratori, stră
bateți cu pasiune și îndrăzneală cărările imensului univers al 
cunoașterii!

O strîngere de mină caldă, virstei de 18 ani, care — la strung, 
pe tractor, pe schele — muncește, punîndu-și cu nădejde umanii 
tînăr și viguros, alături de al vîrstnicilor, la făurirea vieții noastre 
— de azi și de mîinc — socialiste.

O strîngere de mînă, tuturor acelora care își iau astăzi rămas 
bun de la adolescență, trecînd pragul tinereții și al maturizării !

Acad. Ștefan Milcu
Astăzi, vouă, tinerilor, vă--sînt larg deschise toate porțile vieții. 

Emoționantele clipe pe care vi le oferă tovarășii voștri de muncă 
I în aceste festivități ale majoratului incumbă și mari răspunderi. 
*• Școala, familia, uzina v-a insuflat respect pentru disciplina muncii.

EI trebuie să devină la voi pasiune, pasiunea muncii, căci hărni
cia deprinsă acum nu vă va părăsi niciodată, ajutîndu-vă să urcați 
treptele bucuriilor. Totul depinde astăzi de voi. Vă felicit din 
toată inima și vă urez succes !

Acad. Al. Rosetti
Și noi, generația vîrstnică am trecut prin emoționantele mo

mente ale depășirii pragului maturității. Ne-am pus atunci, ca și 
voi acum, aceeași întrebare : ce drum să ne alegem în viață ? Po
sibilitățile noastre au fost mai restrînse decît le aveți astăzi. Am 
ales calea grea, nebătătorită, a științei.

La sărbătoarea voastră, a majoratului, vă felicit din toată inima 
și vă urez cele mai mari bucurii în profesia pe care v-o alegeți. 
Oriunde, în orice domeniu de activitate vreți să vă realizați ca 
oameni, să nu uitați că singura fericire e să fii de folos semenilor 
tăi. Succes !

Acad. Stanciu Stoian
In aceste clipe fericite, cînd pășiți pragul maturității, aș vrea să 

vă adresez cele mai călduroase fe licitări. De la catedră sau în alte 
ocazii m-am străduit să-i îndrum pe tinerii care dovedesc interes 
pentru știința noastră să meargă de la început pe un drum drept, 
înțelegînd bine ce căi li se deschid în față. Este lucrul la care 
vă invit să meditați în aceste clipe ale marilor întrebări ce vi se 
pun astăzi. Vă doresc din toată inima să vă alegeți profesia care 
să vă aducă cele mai mari satisfacții în viață.

G. Storin
Artist al Poporului

La vîrsta voastră, Ia vîrsta marilor întrebări asupra drumului pe 
care să-1 urmați în viață, cred că sfatul unui vechi slujitor al 
scenei va găsi ecou în inimile voastre tinere și calde. Vă pasio
nează scena sau ecranul ? Vreți să îmbrățișați nobila profesie a 
artei ? Este bine să gîndiți temeinic dacă sînteți capabili să-i jert
fiți artei scenice întreaga voastră viață. Fără pasiune, fără dăraire 
totală, marile satisfacții vă vor rămîne necunoscute. Dacă răs
punsul este afirmativ, vă doresc din toată inima succese nemăsu
rate în minunata profesie de înnobilare spirituală a oamenilor.

Sărbătoarea majoratului are 
Ioc acum în întreaga țară. în 
sălile teatrelor, caselor de cul
tură, cluburilor și căminelor 
culturale, vin tineri de 18 ani 
— muncitori, colectiviști, elevi, 
studenți — și pretutindeni ei 
sînt întâmpinați cu flori și cu
vinte calde de felicitare, cîn- 
iece și poezii, cu acel duios și 
simplu : „La mulți ani!“

E un moment solemn în care 
oamenii de lingă ei — acti
viști, profesori, meșteri cu 
bogată experiență, brigadieri 
pricepuți, vin să-i vadă cu e- 
moție la intrarea lor în matu
ritate. De Ia cîteva din aceste 
emoționante sărbători ale tine
rilor de 18 ani, reporterii no
ștri relatează:

• LA BÎRLAD

■ cești 400 de tineri
bîrlădeni au primit 
pînă mai adineauii 
un impresionant bu
chet de felicitări. 
Iată, în sala teatru
lui au răsunat cu

vintele calde, urările pline de 
dragoste și emoție ale activiștilor 
de partid și de stat, ale se
cretarului comitetului orășenesc 
U.T.M., ale părinților, ale cole
gilor.

Cineva remarca faptul că cei 
400 de sărbătoriți au trăit, s-au 
jucat și au crescut pe schelele 
șantierului orașului. Amintirile 
lor țin de istoria neobișnuit de 
vie a acestor douăzeci de ani ai 
orașului, ai țării înseși. Iată însă 
că altcineva, un om în virstă. 
tatăl unuia dintre cei 400 de săr-

Aproape cinci sute de tineri din întreprinde
rile și instituțiile raionului ^23 August" s-au 
întîlnit miercuri după-amiază la Casa de 
cultură a tineretului pentru a sărbători in co
mun Împlinirea virstei de 18 ani — vîrsta 

majoratului

ți in jurul clădirii plină cu tineri 
de optsprezece ani.

Și m-am gîndit atunci că ti
nerii din fund meu nu au împli
nit o oarecare vîrstă convențio
nală ; ei sini plămada a optspre
zece ani: cei mai plini, cei mai 
bogați, cei mai activi din istoria 
acestui popor. Majoratul lor se 
confundă cu majoratul țârii. Și 
atmosfera de veselie sobră, de 
bucurie mindră, de emoție gravă 
in care s-a oficiat sărbătorirea 
mi s-a părut firească ji semnifi
cativă.

Cițica tineri au luat corintul 
la tribună. Au spus ceea' ce sim
țeau- Au vorbit despre emoția 
lor, despre visurile ți idealurile

stă... Și mi s-a părut că în vor
bele ei se aduna și se întrunesc 
toate celelalte glasuri din sală, 
că ritmul inimii ei este ritmul 
tuturor inimilor de acolo. Și mi 
s-a părut — în momentul cînd 
se încheia festivitatea — că toți 
tinerii, absolut toți tinerii din sală 
tși exprimaseră de la tribună 
simțămintele celor optsprezece 
ani.

Am vorbit apoi cu cîțiva din
tre ei. Cu Mihai Oancea, strun
gar la „23 August", cu Nicoleta 
Nicola ți Ana Opriță, amîndouă 
filatoare la F.R.B., cu Virgil Ma
rin ți Gheorghe Sofronie, matri- 
țeri la „Electro-aparataj", cu 
Stela Teodorescu, operatoare chi-

CLIPA DE ZEOE

VA fflCITAM

lor. Știam, simțeam că și seme
ns lor din sală gjndesc la feL Și 
cu toate acestea m-a impresionat 
gestul acelei tinere muncitoare 
de la fabrica de mase plastice 
care a vrut neapărat să spună și 
ea cîteva cuvinte exact in dipa 
cind se închidea festivitatea. N-a 
spus nici o noutate, a repetat 
mai pe scurt, mai nedecis, mai 
emoționată ceea ce auzisem mai 
înainte. Dar a vrut să i se audă 
glasul, a vrut neapărat să se știe
— ți toți știau dinainte, pentru 
că se afla acolo în mijlocul lor
— că are ți ea optsprezece ani, 
că e plină de visuri, că vrea nea
părat să mulțumească, fericită, 
pentru această vîrstă și pentru 
că i se sărbătorește această vîr-

mistă la Fabrica de mase plasti
ce. Fiecare urmează cursurile 
serale ale unei școli medii; fie
care e in relații sigure și îndrăz
nețe cu viitorul; fiecare își îm
bogățește viața și cu preocupări 
de altă natură decît cele profe
sionale : artistice, sportive, cultu
rale. Nicoleta e alergătoare în 
probe de sprint la Dina mo", 
Ana face parte dintr-o echipă de 
handbal, Virgil a absolvit școala 
populară de artă și e acordeonist 
într-o orchestră, pe Mihai îl pa
sionează boxul, Gheorghe joacă 
într-o formație de rugbi, Stela 
activează într-o brigadă artistică 
de agitație... Cuvintele: maturi
tate, facultate, inginer, muncă 
au fost rostite de fiecare fără nici

o ezitare. S-a vorbit despre lite- | 
ratură, . despre muzică, despre 
teatru, despre spori. Dar cel mai 
adesea și cel mai sigur despre 
studiu și învățătură, despre mun
că. Nu cu frenezie de visător, ci 
cu hotărîre lucidă. N-au fost e- 
rupții nestăpînite acolo, ci dez
văluirea calmă a unor viitoare 
pasiuni. Da. Tinerii aceia împli
niseră optsprezece ani. își dove
deau majoratul, li priveam pe 
rînd, începînd cu Virgil Marin, 
sigur, sobru, ferm, plin de forțe 
lăuntrice și terminînd cu Stela 
Teodorescu, însuflețită, spontană, 
expansivă, li unea pe toți o tră
sătură comună, o trăsătură greu 
de definit pentru că se putea 
confunda și cu tinerețea, și cu 
frumusețea, și cu prospețimea, 
și cu energia, și cu neastîmpărul, 
și cu emoția. li unea pe toți 
vîrsta, acei optsprezece ani trăiți 
într-o țară liberă, în mijlocul u- 
nui popor care creează fără în
cetare, condus de maturitatea și 
înțelepciunea partidului clasei 
muncitoare, acei optsprezece ani 
în care li s-au transmis cele mai 
demne și mai generoase idei ale 
epocii noastre. Gesturile, vorbele, 
chipurile, gîndurile lor, reflectau 
acești optsprezece ani.

Și m-am gîndit atunci că aco
lo, chiar acolo în clădirea încon
jurată de siluiete temerare, pline 
de forță și energie, se află una 
din cele mai prețioase creații și 
podoabe ale poporului nostru : 
tinerii de optsprezece ani. Da. 
Avem toate motivele să le săr
bătorim cu bucurie și î 
majoratul.

Și parcă am simțit în ziua a- 
ceea cum brațele țării se întăresc-
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In dreptul soarelui
Am 18 ani și toate cuvintele ce se rostesc pe Pămînt 
îmi trec prin dreptul inimii, cum se înlănțuie 
Oamenii la răsărit prin dreptul soarelui.

Am 18 ani și mă ridic cu toate celulele mele deschise
Ca florile carnivore în vînt, să mă înfrupt din aerul proaspăt 
Al orelor ce le împlinesc pînă la sînge,
Să simt cum mă învăluie stropii de rouă, fulgii de nea,
Dar mai ales migrațiile de polen din grădinile cu 

îndrăgostiți 
înaintea examenelor de maturitate.

Am 18 ani și polenul sau pulberea prin care-am umblat 
S-a depus în sufletul meu aidoma straturilor de pămînt 
Incit fiece an mi-e acoperit cu o imagine caldă și 

răscolitoare
A patriei.

Uitați-vă bine Ia mine ! Sînt fosforescent de atâta emoție, 
Și dacă priviți mai adînc devin transparent de atîta 

sinceritate
Uitați-vă pînă cînd în spatele meu^veți putea desluși
Crestele scăpărătoare de care se sprijină munții să nu 

cadă în cer,
Pădurile fragede prin care respir ca să nu obosesc niciodată, 
Îmbrățișările prin care am rîs și am plîns
Ca să vin către voi.
Am 18 ani și alerg cu mîinile pline de struguri
Din care se scurg stropi din mustul luminii.

Alerg ca un sol să vă anunț că-mplinesc
Vîrsta cînd se încheie armistiții aici intre cer și Pămînt ;
Vîrsta cînd oamenii imi urează cu flacăra sincerității lor 

„drum bun“.
Fiece dimineață-mi deschide înainte cîmpii ce-și așteaptă 

recolte, 
Și umplu de soare cu cîntecul meu
Spațiul în care am început să așez ca în teatrul lui 

Shakespeare,
Deocamdată, numai inscripțiile viitoarelor case și străzi, 
Viitorilor plopi și stinsuri...
Am 18 ani și mă ridic de-a lungul primelor 18 etaje de cer. 
Să învăț de la meșteri zidari plini de var și de stele, 
Pînă unde se poate zbura cu picioarele pe Pămînt ;
Sînt eu însumi acest vertical șantier în febrilă prefacere, 
Sînt eu însumi turnat în beton sau aprins în oțel.
Am 18 ani. îmi încep universul cu cîteva stele și cîteva 

planete
Ce mi se rotesc împrejururi purtând cratere-n flăcări 
Precum buzele cu care am rostit primele mele vocale, 
Purtând munți diformi și încă adolescenți
Sau ecuatorii de fontă care troznesc vrînd să facă loc 
Tot mai mult trupului meu de bărbat.
în curînd voi lansa vîrstele mele mature, 
Planetele mele cu nume adinei, de bărbați și femei 
Pînă cînd voi fi numai văzduh, numai stele.

ADRIAN DOHOTARU

,,Vă asigur că puteți avea 
toată încrederea*1. (Nicolae 
Cilian-lăcătuș montor, Uzina 

„Strungul" ‘— Arad)

„Poate că totu-i să-ți placă 
ce faci... Și mie, vă spun 
drept, îmi place! (Eugen 
Kovaci, lăcătuș montor, U- 

zina „Strungul"—Arad)

■
 intre cei 32 de ti

neri de la Uzi
na mecanică din 
Cîmpina, care-și 
sărbătoresc majo
ratul acum, ' am 
stat de vorbă mai 

mult cu aceștia doi, cu Maria 
Manta și cu Gheorghe Rtisan. 
Biografiile lor, mai puțin cite- 
va date și împrejurări care 
sînt absolut particulare, ex
primă același drum luminos, 
de la absolvirea ciclului ele
mentar și pînă la practicarea 
meseriei de care s-au simțit 
îndemnați să se apropie.

Iată, de exemplu, cit de pu
ternică e pasiunea pentru chi
mie a Măriei Manta, această 
îinărâ ajutoare de laborantă 
a uzinei mecanice. ,.A fost cea 
mai fericită zi din viața mea. 
ziua cind am inceput să lucrez 
aici" — mărturisește ea și. de 
cîrera lank de cind zi de zi 
stă aplecată deasupra ep^ube- 
telor de analiză, a dovedit ca 
prisosință cunoștințe exacte, 
pasiune pentru a invâța me
reu de la cei cu mai rnulld ex
periență. Intr-o zi trebuia fă
cută analiza apelor de ta bc- 
zinal bateriei de alimentare a 
cazonelor. O analiză urgentă, 
pentru a preveni orice inci
dent ta cazane. De obicei, au

făcea ea asemenea analize, 
mai complicate, dar de data 
aceasta era singură în labora
tor. A lucrat repede, cu exac
titate surprinzătoare și, la te- 
'lefon, a dat indicațiile cores
punzătoare. A fost felicitată 
de conducerea uzinei, iar tine
rii care o înconjoară au mul
tă încredere în pasiunea și 
cunoștințele ei. La 18 ani ti
năra laborantă se dovedește o 
muncitoare pricepută, care tn-

5
entimentul că este nece
sar locului pe care-l o- 
cupă în complexa sche

mă vie a uzinei, că trebuie să 
merite încrederea oamenilor 
și, deci, că e dator să invețe 
mereu și să arate zilnic „ce 

știe" — acest sentiment de 
răspundere față de muncă il 
caracterizează și pe Gheorghe 
Rusan. Tinărul strungar din 
secția reparații mașini-unelte 
este elev la școala medie se-
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reță mereu, pentru a afla di 
mai muUe lucruri cin compli
cata lume a chrmieL Nu e
vorbe de o acumulare gmtui- 
tâ, de drețpjil curiodîâșu pur 
și simplu, d de o miniere eon- 
rissM. cu n jenximew: per- 

ci «tiZitățu acestor 
cwMștrnxe. O astfel de pasiu
ne ea~e se menifextâ con- 
stăeax. ia direepa «ecescrâ. 
ezpnsâ. ta Hadal eu adtudi- 
»ea pir%c de răspundere, res- 
ponsăbihzxtea eu cere tinere 
eeeesza s» pnreșse propnc

rolă, in clasa a IX-a. Iată un 
raționament simplu al acestui 
::.năr, pe care l-am notat 
exact ca pe o lapidară defini- 
ție a răspunderii concrete a 
mur.d’. ..A lucra în această 
recție nu e mai ușor decît la 
pr lucrarea pieselor pentru 
•cbricatele uzinei. De cele mai 
multe ori. de precizia cu care 
.rin: reparate mașinile depinde 
precizia executării pieselor 
componente ale fabricatelor".

I s-a încredințat rectificarea 
unor pinioane. contragreutăți, 
piese fine pentru aparațajul

electric. Operațiile cer o bună 
cunoaștere a meseriei, o aten
ție exemplară în fiecare se
cundă — căci de secunde de
pinde calitatea lucrului care-i 
iese din miini.

O dată, lucra în schimbul de 
noapte cînd maistrul Ion 
Oprea de la secția turnătorie 
a venit la el cu un bolț rupt. 
(„E de la mașina de curățat 
adaosurile de la piesele tur
nate. S-a rupt. Dacă nu-l în
locuim imediat, lotul de piese 
pentru schimbul I de mîine de 
la freze și raboteze nu poate 
pleca din turnătorie", i-a 
explicat maistrul). Operația 
trebuia să dureze, obișnuit, 
vreo trei ore. El a terminat-o 
într-una. Un fapt nu atît de 
deosebit, dar principalul e că 
întotdeauna Rusan procedea
ză așa.

Maturitatea calmă a acestui 
tînăr de 18 ani se sprijină 
pe aceeași pasiune de a învă
ța (am amintit — și nu e un 
amănunt — că e elev la liceul 
seral și, desigur, nu se va opri 
aici) ca și pe sentimenul răs
punderii față de propria mun
că, față de calitatea lucrului

Flori pentru 18 ani!
bătoriți, relatează acestora altfe'. 
de amintiri, din copilăria sa: 
„In Bîrladul burghezo-moșieresc, 
25 000 de familii trudeau pentru 
30 de familii de negustori, mo
șieri și bancheri. La curtea lui 
Georgescu-Bîrlad, argățeau sute 
de familii. Și umiliții — cei des
pre care scria cu dragoste Sado- 
veanu, făceau negoț. Xegoț de... 
apă. Sacagiii umpleau ulițele. 
Statisticile vremii arată că între 
1936-1944, în Bîrlad s-a înregis
trat o mortalitate de 10 copii la 
mia de locuitori. Bîrladul era re
cunoscut, de altfel, ca localitatea 
cu cel mai ridicat procent de 
mortalitate din Moldova, din cau
za frigurilor. Părinții nu puteau 
asigura pentru copiii bolnavi de 
friguri nici măcar apa fiartă".

...Ca o lumină de mai, ca o în
volburare a fluviului tînăr au iz
bucnit vorbele unui tînăr profe
sor de la complexul școlar. Pri-

\ eio in viii sa cfcrectia ia cxx 
arăta proteaorai ia tzsș» ce «or
bea. Și am gsrir : bsezari ctm»- 
cute : Paula \'3ea_ Sorfaa Slnierx. 
Vasile Marin — lepacuLateagfc k 
celor 300 «le majors. Hmi * lea
lilor medii, pedaeooce h profe
sionale. Zotța Baădadae. Dcnaor. 
Stanciu. X'asiJe Cqeca. «âss
cei aproape 300 de tineri hok> 
lori sărbătoriți. Ținând profesor 
vorbea cu multă căldură «iespr* 
aceștia, despre toți cei afiați 
sală. Erau în această z: ri in a- 
ceastă sală a noului Biriad. 4-» 
de tineri care vorbeau cu 
ziasm despre ei toți și despre ;- 
nerețea tulburătoare a țâri. Intra
rea lor în maturitate a fost încon
jurată cu flori, felicităr: rauiu 
multă lumină.

• LA GALA fl

'.ovsrâșul Gheorghe

pitoaux ia rxod sâlbcec toată
i-« coaeedîat ia plină

C. SLAVIC

Baroga. secretar ai Comitetu
lui orășenesc de partid Ga
lați — 'aa grup de mai mturi 
copii adresează Inspectoratu
lui muncii din Galați o plin- 
gere îndreptată împotriva pa-

•State* Znerdtorî minori, 
tatre 14—IC ax; — arătau ei 
— fă «* creat aici n sprijin 

nes o porte— Am lucrat 
zztszâ r«ra cile 12 ore pe 
xcapce ta cea «ci xeagre mi- 

Aatm, ta mijkfcul ter
en. pot se ce cea afară, să 
’t’Ktaem murizori de foame. 
sape ee domnii patroni s-au 
fcrriz uxtâ oara de noi ca de 
state rile de mancâ^.1*.
As reținut aceste rînduri 

pentru a le alătura celor cî- 
teva cuvinte spuse de munci- 
:narea îextilistă Anita Talab^ 
de la LT.G- la această sărbă
toare a tinereții, organizată zi
lele acestea de Comitetul oră
șenesc U.T.M. Galați în aula 
Institutului pedagogic de 3 
ani:

— .,Aș vrea ca munca mea

și a celor de o seamă cu mine 
să fie rodnică, folositoare so
cietății. Noi, care împlinim 18 
ani. avem o tinerețe minuna
tă, iar anii aceștia, plini de 
lumină, pe care avem ferici
rea să-i trăim, condițiile mi
nunate de muncă și învățătu
ră. toate le datorăm partidului 
iubit. Să ne străduim să fim 
la înălțimea sarcinilor și în
datoririlor pe care le avem, 
să trăim acești ani la tempe
ratura înaltă a răspunderii 
care ne revine...

Vocile tinere de 18 ani, pre
zente la această sărbătoare 
s-au unit armonios și ca un 
torent s-au revărsat în versu
rile cîntecului :

Partidule drag, inima vie 
A patriei noastre mindrie.

T. OANCEA

ce-i este încredințat. L-am 
întîlnit deunăzi la comitetul 
orășenesc U.T.M. Am aflat că 
e membru al acestuia și ni 
l-am amintit pe muncitorul 
conștiincios și exigent al unei 
secții de la Uzina mecanică. 
Calitățile de acolo îi sînt, de
sigur, de folos și în rezolva
rea sarcinilor pe care le are 
ca membru al comitetului oră
șenesc U.T.M.

...Tinerii pe care i-ați cu
noscut ne^au vorbit cu modes
tie despre munca lor, fiind 
dispuși mai ales să ni-i pre
zinte pe alții: De fapt, portre
tele lor s-au înqhegat prin 
mărturiile acelora despre care 
cei doi ar fi vrut să ne vor
bească. De aceea trăsăturile 
lor, ale tinereții (or acum săr
bătorite, îi înconjoa'- pe toți 
cu aceeași intensitate. Ele sînt 
trăsăturile unui portret co
lectiv al tinerilor de 18 ani.

ION TEOHARIDE
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Cabana „Trei brazi“ vă invită la drumeție...

De ce am pierdut

la Tokio

Pregătiri...

pînă la vară?

PE SCURT

ălile de sport, pati
noarele, pirtiile de 
schi și săniuțe, cu
nosc din nou frea
mătul marilor între
ceri sportive de ma- ' 
să. In întreaga ța

ră se desfășoară Spartachiada de 
iarnă a tineretului.

Pentru a afla amănunte cu pri
vire la pregătirile făcute în vede
rea participării unui mare nu
măr de tineri la întreceri am fă
cut un scurt popas în asociațiile 
din orașul și satele raionului Bu
zău. Mal întîi o primă discuție 
CU tovarășul Ilie Stunescu, pre
ședintele Consiliului raional 
U.C.F.S. Din situația prezentată 
de tovarășul președinte reieșea că 
în majoritatea asociațiilor au în
ceput întrecerile și că la ele 
participă un mare număr de ti
neri.

Bucuroși de veștile primite am 
plecat la asociații să asistăm la 
întreceri, să cunoaștem experien
ța lor.

La Uzina mecanică, Schela 
Berea, precum și îh unele comu
ne ca Stîlpu și Scuteinici, asocia
țiile sportive au organizat deja 
primele întreceri. Aici, comitetele 
U.T.M. și asociațiile sportive s-au 
preocupat intens de populariza
rea spartachiadei, de pregătirea 
materialelor și echipamentului 
sportiv, au desfășurat o intere
santă muncă de atragere a tine
rilor la activitatea sportivă.

în alte asociații însă, printre 
care Voința, Progresul din o- 
rașul Buzău, care numără cîteva 
mii de membri U.C.F.S. se mai 
fac încă pregătiri, iar la „Rapid" 
nici cel puțin atîta. In același 
stadiu, al pregătirilor, se află și 
multe asociații sportive din sate
le raionului Buzău. Cauzele sînt 
greu de aflat după cum atît de 
greu este de aflat cînd se cor 
sfirși aceste pregătiri. Conform 
regulamentului, comisiile raionale 
și orășenești de organizare a 
Spartachiadei trebuiau să fie 
înființate cu mult timp îna
inte de 1 decembrie (data în
ceperii primei etape). La Buzău 
instruirea membrilor comisiei s-a 
făcut abia pe 6 decembrie. 
S-au discutat multe lucruri, s-au 
stabilit măsuri, dar cum vor fi 
duse la îndeplinire e greu de

precizat, deoarece chiar și la a- 
ceastă instruire, din 21 de mem
bri au participat doar 14.

Am studiat și planul comun 
privind desfășurarea Spartachia
dei de iarnă a tineretului. Sînt 
prevăzute aici cîteva lucruri in
teresante. S-a propus, de pildă, 
înființarea unui cerc de învățare 
a patinajului, unul de învățare 
a tenisului de masă, trimiterea 
de echipe demonstrative la sate 
etc. dar toate sînt numai propu
neri din care încă nu s-a realizat 
aproape nimic. Tovarășii din 
Consiliul U.C.F.S. sînt de părere 
că iarna e lungă și că mai e timp 
chiar și pentru pregătiri.

Și nu se poate spune că în o- 
rașul Buzău cît și în satele raio
nului nu sînt create condiții ma
teriale corespunzătoare pentru ca 
tinerii să practice sporturile de 
iarnă. Numai în orașul Buzău 
există 6 săli de sport, stadion 
alte baze simple. Dar sălile 
stadionul rămin in aceste zile ne
folosite din cauza „pregătirilor" 
Duminică, 6 decembrie, de exem
plu, cînd și în alte orașe și sate 
mii de tineri participau la între
ceri, cele 6 săli au stat închise de 
dimineață pînă seara.

E timpul să se încheie odată 
această fază a „pregătirilor", pe
rioadă în care, de fapt, s-au ți
nut numai ședințe și s-au făcut 
planuri, și să se treacă la înde
plinirea măsurilor pi opuse. E- 
xistă suficiente posibilități ca la 
prima etapă a spartachiadei să ia 
startul nu numai 30 000 de tineri, 
cît prevede planul, ci mult mai 
mulți.

Pentru aceasta însă, comitetul 
raional și orășenesc ^U:T.M. îm
preună cu consiliul raional 
U.C.F.S. trebuie să treacă la ac
țiuni concrete, menite să atragă 
cît mai mulți tineri la întreceri. 
E necesar, de asemenea, ca pro
fesorii de educație fizică (numai 
în orașul Buzău sînt 15), sportivii 
fruntași, instructorii voluntari 
sportivi să fie îndrumați să aju
te practic organizațiile U.T.M., 
asociațiile sportive din oraș și de 
la sate la buna desfășurare a în
trecerilor.

• între 30 decembrie și 3 ia
nuarie clubul sportiv Olimpia 
organizează la Predeal compe
tiția de orientare turistică do
tată cu cupa „30 Decembrie", 
Competiția cuprinde trei etape 
și va reuni la startul ei 29 de 
echipe.
• Federația turcă de fotbal 

a selecționat un lot de 17 ju
cători în vederea meciurilor pe 
care le va susține anul viitor 
în preliminariile campionatului 
mondial de fotbal (grupa a 4-a) 
cu echipele R. S. Cehoslovace, 
R. P. Romîne și Portugaliei. 
Din lot fac parte următorii 
sportivi : Ismail, Sukru, Șeref, 
Ihsan, Ziya, Aydin, Yavuz, 
Șanli, Ylmaz I., Metin, Tarik, 
Ylmaz II, Ercan, Gursel, Varol, 
Nihat și Talat. După cum se 
vede, în lotul național nu au 
mai fost chemați jucători cu- 
noscuți ca Turgay, Birol, Senol, 
Naci. Cu pregătirea echipei se 
va ocupa un colectiv de antre
nori condus de italianul Sandro 
Puppo, angajat recent de fede
rația turcă.

• Selecționata de hochei po 
gheață a U.R.S.S. a susținut 
un nou meci în cadrul turneu
lui pe care îl întreprinde în 
Canada. De data aceasta, ho- 
cheiștii sovietici au jucat la 
Williams (Ontario) cu formația 
„Lockhead" întâlnirea s-a ter-

a egalitate : 3—3 (0—1,

Articolul „Originalitate, con
cepție modernă !“ apărut 
Scînteia tineretului, ridică 
serie de probleme 
vate, au darul de 
nele îmbunătățiri 
rea pe viitor a 
noastre.

Eu aș vrea să 
problemă care a fost mai pu
țin discutată și care mi se 
pare hotărîtoare în pregătire, 
atunci cînd condițiile și ma
terialul uman sînt asigurate. 
Este vorba de colectivul de 
cadre care se ocupă de pregă
tire.

Cadrele, consider, că sînt 
factorul determinant, cel mai 
important. Factorii „condiții" 
și „material uman" se subor
donează cunoștințelor, price
perii, competenței cadrelor 
care răspund de pregătire.

Un colectiv priceput de ca
dre va ști să aleagă condițiile 
în care se poate desfășura o 
muncă nouă, avansată, con
diții care — spun din în
delungata mea experiență de 
componentă a echipei națio
nale de gimnastică — ne-au 
fost puse întotdeauna la dis
poziție cu prisosință. Tot de 
competența cadrelor este lega
tă și selecționarea sportivilor 
înzestrați cu calități și de 
care nu ducem lipsă. Valoa
rea cadrelor va determina 
deci eficiența condițiilor și 
calitatea sportivilor, a echipe
lor. Colectivul de cadre în- 
tr-o ramură de sport trebuie 
să fie format din buni specia
liști în sportul respectiv, de 
la cel mai înalt for. pînă la 
ultimul antrenor. Nu este ușor 
a alege un colectiv de cadre 
ideal, deoarece el trebuie să 
corespundă anumitor condiții, 
dar trebuie să se tindă cit 
mai mult spre aceasta.

Referitor la colectivul 
cadre care s-a ocupat de _ 
gătirea noastră pentru Jor- 
rile olimpice de la Tokio 
vrea să spun că la înci 
a fost mai mare, mai ci 
Timp de 3—4 bj 
la începerea pre 
tru recenta olir 
antrenorii noștr 
dispute co! 
gențe de c 
legeri de a

în 
o 

care, rezol- 
a aduce u- 
în pregăti- 
gimnastelor

abordez o

de

N. GHEORGHE 
C. NTCULESCU

Renunțarea la aportul a trei 
cadre (un maestru de balet și 
doi antrenori) consider că a 
fost o greșeală. Greșeală gra
vă au fost și arbitrajele 
ne-au supraapreciat în 
petițiile preolimpice și : 
cierile apărute în presă 
pra „victoriilor" noastre 
unele echipe selecționate 
cele ale Olandei, Suediei. Po
loniei etc, cît și relatările 
liniștitoare ale specialiș
tilor care au fost trimiși ca 
observatori la concursurile 
grele, de mare importanță in
ternațională pentru gimnasti-

care 
com- 
apre- 
asu- 

cu 
ca

bază

Ecouri In articolul
„Originalitate,

concepție
modernă!“

că susținute de echipele Un
garei, Cehoslovaciei, Germa
niei etc. Treptat, în sînul 
chîpei noastre s-a instalat o 
autoliniștire în privința pre
gătirii. Noi am considerat că 
sîntem pe drumul cel bun și 
că exercițiile noastre liber a- 
lese sînt la nivelul cerințelor 
mondiale. în urma acestei „li
niștiri'* am renunțat încet, în
cet. la planificarea inițială, 
rămînind la exercițiile cu care 
am repurtat victoriile asupra 
echipelor enunțate mai sus.

La olimpiadă însă ne-am 
dat seama de adevărata rea
litate a faptelor. Prea tîrziu 
insă. Ac analizînd evolu
ția noastră la Jocurile Olim
pice pot afirma fără nici o re
ținere că. actualmente, valoa
rea noastră este cea realizată 
la Tokio, că toate echipele 
care ne-au depășit au fost mai 
bine pregătite ca noi.

oarea acestor echipe a 
terminată mai ales de 
ițea, noutatea și origi
na elementelor de mare 

exercițiile liber

e-

Steiania Fugel și Mihai Pisageac — studenți în anul II a Fa
cultății de horticultură a Institutului agronomic „N. Bălcescu“ 
din Capitală, eiectuează lucrări practice în laboratorul de fi

ziologie a plantelor

Cadrele care se vor ocupa 
de viitoarele pregătiri trebuie 
să învețe din greșelile enun
țate mai sus pentru ca ele să 
nu se mai repete. Ele vor tre
bui să lucreze conform unui 
plan modern, avînd la
nivelul mondial actual, plan 
întocmit cu deosebită atenție, 
fără pripeală, prin consultări 
ample, analize minuțioase și 
confruntări de păreri, astfel 
ca cei mai buni specialiști 
să-și poată aduce contribuția.

In articolul „Pe marginea 
comportării sportivilor noștri 
la Olimpiada de la Tokio" zia
rul Scînteia din 13 noiembrie 
a.c. scria : „La alcătuirea cor
pului de specialiști au existat 
criterii curioase de selecție : 
o antrenoare de canotaj a 
funcționat ca metodistă pe 
lîngă echipa femenină de... 
scrimă, iar un alt specialist 
de sporturi nautice a fost re
partizat să acorde asistență 
tehnică echipei masculine de 
volei. Este evident, de la bun 
început, că astfel de improvi
zații nu puteau aduce nimic 
bun".

Cu improvizații la capitolul 
cadre, .în sportul de perfor
manță din zilele noastre nu 
mai merge, la nici o federație, 
nu numai la scrimă și volei. 
Deci în cazul urmăririi unor 
îmbunătățiri este necesară, în 
primul rînd, asigurarea unui 
bun colectiv de specialiști. Nu 
orice fel de specialiști, ci, cum 
scrie Dan Deșliu în articolul 
„Iluzie și realitate" publicat 
în revista Magazin din 21 no
iembrie 1964 — „Oameni în
treprinzători, avizați, recep
tivi la orice sugestie inova
toare, oameni care să iroseas
că mai puțin timp în dis
cursuri sterile și să facă in
comparabil mai mult în di
recția ridicării măiestriei spor
tive, a educării...".

In concluzie, pentru redre
sarea gimnasticii noastre, a- 
cord rolul hotărîtor cadrelor 
de specialitate, care au la dis
poziție condițiile cele mai bu
ne și posibilitatea alegerii u- 
nui lot talentat de tineri pen
tru gimnastică. Aceasta va 
permite nu numai elaborarea, 
ci și îndeplinirea unui pro
gram de studiu modern, efici
ent. mai bun decît cel de pînă 
acum.rat un

ELENA 
LEUȘTEAN POPESCU 

maestră a sportului

mect rontind pec- 
oapi

ala din nou

Eroi din poveștile Jven Turbincă" și „Omul leneș" de I. Creangă, văzuți de Piliuță

vnst 
mi de exerciții de 

2 grele, spectaculoa-

Elevația motivului folcloric,

sau Ion Creangă
■ n sudamerican nă

răvit al cartierului

Montmartre, un es
tetician al atona- 
lismului, un antipic- 
tural și deci an- 
tiacademic — ex- 

plorînd magia culorii și a com
binațiilor obscure de linii, un 
esoteric al silabelor emanci
pate din coherența de noțiune 
și alți cîțiva — toți cititori de 
gîndire și sensibilitate ai acestui 
veac, al XX-lea, se aflau cu nu 
prea mulți ani în urmă în ate
lierul unui Brâncuși, adică Bran- 
cuși, la Paris, în Franța ante
belică.

Umorul era mai mult decît 
dublu, apreciind coincidența în- 
tîlnirilor:

1. Esteticienii secolului stă
teau în incinta unei ogrăzi țără
nești din Gorj, plantată pe ma
lul Senei;

2. Contemplau o artă cu ră
dăcini invizibile, deși copacul ce 
arunca sămînța ei peste secol 
nu era o invenție superestetică, 
ci o structură arhivitală, necata
logată doar de ignoranți, pro

venind dintr-un anume sol și 
dintr-o anume civilizație, precis 
determinate;

3. Insul reprezentînd aceas
tă artă novatoare nu era totuși un 
exemplar excepțional, dat fiind 
că, împotriva tuturor aparențe
lor, el nu făcuse altceva decît 
să transmute într-un cadru exo
tic un element deloc șocant pen
tru connaționali, rezumîndu-se a 
fi — cu genialitate — un sara- 
sin printre creștini — sau și mai 
exact, un dac într-o decadentă 
cultură sterilizată prin estetism ;

4. Asemenea revoluții se pe
trecuseră pe solul lui natal din 
timp în timp, printr-o firească 
nevoie de cristalizare, iar un 
predecesor al genialului Brâncuși 
fusese, demonetizat prin ma
nualul școlar, un anume Ion 
Creangă.

Tîlcul unui miracol 
de toate zilele...

Întîmplarea pe care îmi iau 
îndrăzneala s-o reproduc (po
vestită de un martor, poetul

Gellu Naum) se petrecea în bă
tătura cu miracole a aceluiași 
Brâncuși din Gorj sau de pe ma
lul Senei. Erau de față picto
rul romîn Victor Brauner și alți 
cîțiva connaționali intimi ai ar
tistului, într-o zi ca de obicei. 
Discutau, în consonanță unii cu 
alții sau în contradictoriu, miș- 
cîndu-se prin atelierul cu in
strumente ciudate și cu forme 
și mai ciudate, iscodite de acest 
original. Cineva s-a împiedicat 
însă de un bolovan așezat chiar 
în mijlocul atelierului, iar artis
tul, iritat, i-a cerut lui Brauner 
să deplaseze piatra către un 
colț. Pictorul n-a reușit s-o smul
gă din loc, iar experiența au mai 
repetat-o cîțiva, ca și cu pietroiul 
din povestea lui Ion Roată. Zîm- 
bind, Brâncuși i-a dat la o parte, 
a săltat ușor în palme bo
lovanul și, conducîndu-1 prin 
aer, l-a făcut să pluteas
că spre colțul atelierului pînă 
într-un loc anume, cînd, oprin- 
du-1, l-a făcut sa coboare lin 
lîngă celelalte pietre. Cei pre- 
zenți au avut pentru o clipă sen
zația că piatra s-a ridicat sin

gură prin levitațiune, sfidînd le
gea gravitației, la un simplu gest 
de magician, al lui Brâncuși. Era 
un miracol? Era de fapt, deprin
derea artistului de a mișca geo
logicul. știința lui subtilă de a se 
insinua ca forță a naturii între 
forțele ei mari. Sfidarea era a- 
parentă, ca și toată arta lui Brân
cuși. Sfidarea — în arta lui 
Brâncuși — ținea doar de re
producere în timpul uman a unei 
mișcări îndelungi, orogenetice, 
cea prin care, în natură, pietre
le se șlefuiesc singure, devenind 
artă. Așa s-au născut Babele, așa 
s-au născut stalactitele și stalag
mitele în peșteri, așa s-au născut 
Cheile Bicazului și Detunata. 
Brâncuși a încercat o reinterpre- 
tare a geologicului, văzut ca 
artă, la dimensiunea acelorași 
pietre, șlefuite nu de rîuri ci de 
mîini. Arta lui e senină și mă
reață ca și natura, și deloc idi
lică, fiindcă natura nu este idi
lică, nici în cosmic, nici în mi
niatural. Intervenția lui Brâncuși 
e ciudată și „naturală" ca și in
venția naturii. De ce se supra
pun într-un anume fel stratu

rile, în jurul unei convulsiunî —‘ 
parcă cervicale — dînd privito
rului o comoție ca și un acord 
muzical? Totul e logic, dar de 
o logică ce scapă, fiind o logi
că exterioară procesului nostru 
logic, o logică geologică. Natura 
nu poate fi acuzată de artificial, 
de fabricat, de manufactură. Un 
cristal de calcar, cu o caprici
oasă dispoziție a suprafețelor, a 
fost numit de geologi creastă de 
cocoș. Un andezit, dintr-un mu
zeu, extras de geologi dintr-o 
altă rocă, pare masa tăcerii, cu 
suprafețe la fel de șlefuite și de 
armonice. Brâncuși extrag© ace
leași forme sau altele, din roca 
mamă, sau le inventează — ex- 
trăgîndu-Ie din memoria lui cos
mică, pentru a le așeza într-un 
alt cadru, cel al sensibilității 
umane, și pentru a provoca cu 
ajutorul lor exclamația, elevația 
către sublim. Gestul și tehnica 
unui asemenea gest au contra
riat. Un monument închinat lui 
Spiru Haret ar fi fost văzut de 
Brâncuși, (proiectul nu s-a exe
cutat din păcate) — ca o fîn- 
tînă de țară, cu ghizduri de pia
tră. Esteții sau nefericiții isteți 
ai judecății artistice au protes
tat: memoria unui om celebru 
nu putea fi conservată decît de 
simulacrul lui în piatră sau 
bronz!... Dar la el în Gorj, con
sătenii nu s-ar fi mirat ci dim
potrivă, ar fi trecut pioși, cu 
pălăria în mîini, pe lîngă o fîn- 
tînă — artistică sau nu! — pur- 
tînd numele celui dispărut. Ase
menea „monumente" funera
re concepeau șî construiau cei 
de o seamă cu Brâncuși de cînd

e lumea. Furca de stejar, ciopli
tă cu barda, se numea la ei furcă 
și nu coloană sau obelisc, iar 
dacă mai tîrziu etnograful a 
smuls stejarul, transportîndu-1 la 
muzeu, isprava n-a înnobilat 
prin ea însăși creația inițială.

Motive care devin 
monumente...

Creangă a făcut la fel cu cu
vintele. El s-a aplecat peste so
lul folcloric smulgînd din roca 
mamă, motivul rar. Dar cuvin
tele fiind aparent imponderabile 
și la îndemînă oricui, gestul de
miurgic al smulgerii n-a orbit. 
Fîntîna de țară, cu ghizduri de 
lemn, e cea la care se adapă toa
tă lumea — povestea, snoava, a- 
mintirea, iar surpriza prospeți
mii nu miiă. Creangă sondează 
pînă la pînza de apă vie, cu in
strumente tradiționale de fîntî- 
nar, redîndu-ne nouă, celor ai 
lui, posibilitatea să coborîm în 
adîncul primar de sensibilitate 
și cugetare al unui popor, ca și 
Harap Alb în adîncul fîntînii din 
aceeași poveste.

Ca și Brâncuși, el sapă în adîn- 
cime, cu o tehnică specială de 
extragere a formei și a motivu
lui rar, nelăsîndu-ne să descope
rim noi înșine folclorul, ca pe 
un izvor ieșit în platitudinea 
unei cîmpii, ci forînd spre ză- 
cămînt sub ochii noștri, ca să 
provoace țîșnirea arteziană. Ma
teria e aceeași și la unul și la 
celălalt. Cugetarea, sensibilita
tea, mitul, se exprimă canonic, 
în forma consacrată, pentru unul

Cine controlează 
calitatea ?

(Urmare din pag. I) 

în concordanță cu nevoile uzi
nei.

Cursul de calificare cu con
trolorii este împărțit în două 
părți. în prima parte se pre
dau matematica, desenul și 
tehnologia. Această parte se 
va încheia curînd. Este un 
prilej de bilanț și, de aceea, 
atît conducerea C.T.C., cît și 
noi am putut trage deja cîte
va concluzii care pot fi rezu
mate astfel pe scurt:

1. Conducerea C.T.C., in
ginerii care sînt lectori la a- 
cest curs și-au privit sarcinile 
ce le-au revenit cu multă se
riozitate și acest caracter, de 
lucru făcut cu temei, a fost im
primat și cursului de califi
care. La aceasta a contribuit 
și grija pentru asigurarea con
dițiilor materiale de desfășu
rare a cursului. în sensul că 
au fost date „elevilor" rechi
zitele trebuitoare, repartizate 
săli corespunzătoare etc.

2. — Efectul? Prezența tot 
mai bună care se înregistrea
ză, faptul că tinerii controlori 
de calitate au acumulat multe 
cunoștințe necesare procesului 
de producție.

O concluzie care are 
tangentă cu activitatea 

organizației U. T. M.
Prezența la una din cele 

trei grupe, aceea care cuprin
de controlorii de la produsele 
în curs de încercare, lasă to
tuși de dorit. Acesta ar fi al 
treilea punct în concluziile 
noastre. Se remarcă printre ti
nerii controlori și unii Căre nu 
dau atenția cuvenită prezen
ței la cursuri, îmbogățirii cu
noștințelor profesionale. Unul 
din ei este Constantin Iorda- 
che. El are o sarcină foarte 
importantă: controlul probei 
de presiune la un agregat. în 
ciuda acestui fapt, cu toate că 
are nevoie să-și ridice califi
carea. el lipsește de la cursuri. 
La fel Tudor Strunoiu și 
Gheorghe Trandafir.

în mod firesc, am fi vrut 
să aflăm ce atitudine a luat 
organizația U.T.M. față de o 
asemenea situație. Din păcate 
însă aici este un punct mai 
slab în activitatea organiza
ției U.T.M. Este de dorit 
ca pe viitor, activității 
tinerilor din serviciul C.T.C. 
să i se dea maximum de a- 
tenție.

Organizația U.T.M. poate 
folosi în munca sa în această 
privință exemplul tinerilor 
controlori cu o activitate me- 
rituorie, preocupați de îmbogă
țirea continuă a cunoștințelor 
lor. Maria Rauță, Ștefan Ne- 
delea. Ștefan Pițigoi, Negoies- 
cu Paraschiva sînt numai cîți- 
va dintre controlorii de cali
tate care se bucură de 
apreciere din partea colectivu
lui uzinei.

Vizitînd uzina din Cîmpu-

lung am aflat și alte lucruri 
care arată că aici se acordă 
o mare atenție organizării ac
tivității C.T.C.

în biroul serviciului C.T.C., 
pe masa inginerului Petrescu 
am observat o cărțulie îngri
jit legată cu o incripție pe 
ea: „Carnetul controlorului 
de calitate".

— Fiecare controlor, ne 
spune tovarășul Teodor Bîrzu, 
șef adjunct al serviciului 
C.T.C.. are un asemenea car
net. Âm considerat că e bine 
să-i punem la îndemînă toate 
instrucțiunile pentru a le cu
noaște și a le aplica tot mal 
bine.

Ne-am mai notat și alte a- 
mănunte care ne-au întregit 
imaginea unei activități me- 
rituorii. Există, de pildă, obi
ceiul să se informeze zilnic 
conducerea uzinei, printr-o 
situație, asupra respingerii 
produselor livrate, asupra re
zultatului controlului pe sec
ții (numele celor care dau 
rebuturi și cauze), asupra des
fășurării cursului de califica
re cu controlorii etc. Pe baza 
sesizărilor C.T.C., serviciul 
tehnic elaborează trimestrial 
un plan de măsuri pentru îm
bunătățirea calității, CU ter
mene precise și responsabili
tăți concrete. Se face, cu alte 
cuvinte, totul pentru ca pe 
poarta uzinei să iasă numai 
produse de bună calitate.

S-ar părea însă că. încheia
tă această fază, ochiul sever 
al controlorului de calitate a 
pierdut din vedere produsul. 
Dar nu este adevărat. C.T.C. 
are o secție care urmărește 
comportarea produselor uzinei 
în exploatare și concluziile 
oamenilor de aici se întorc în» 
uzină, figurează în planuri de 
măsuri, sînt notate de ceilalți 
controlori (colegi), ca puncte 
spre care atenția trebuie în
dreptată mai mult. Se 
realizează astfel un circuit 
închis, de pe urma căruia 
calitatea produselor are 
cel mai mult de cîș- 
tigat. Dovezi sînt multe. Re
darea lor sub forma unor ci
fre sintetice poate comunica 
cititorilor noștri acest lu.cru. 
Rebutul la prelucrări mecani
ce a scăzut, de exemplu, cu 
80 la sută față de luna iunie 
1964 ; numărul produselor re
clamate în termenul garan
ției a scăzut față de aceeași 
lună cu 50 la sută.

Aceste cifre pot desigur să 
înregistreze scăderi și mai 
mari. Orice reducere de pro
cent face să crească negreșit 
calitatea produselor. Ne-am 
notat ca un îndemn către a- 
cest țel un lucru pe care de 
altfel îl cunosc tovarășii de 
la uzina din Cîmpulung : ana
liza rebuturilor, a fiecărei re- 
clamații de la beneficiar sau 
a deficiențelor ivite pe par
cursul procesului de producție 
în uzină. Aceste lucruri se pot 
și trebuie să se facă cu mai 
multă profunzime.

în vizual, pentru celălalt în cu
vinte. Uluitoarea performanță pe 
care o realizează și unul și ce
lălalt, stă însă nu în reprodu
cerea pioasă a motivului, ci în 
redimensionarea lui. Masa țără
nească, văzută colosal și tăiată în 
rocă, își pierde intima funcțiu
ne de accesoriu domestic, ridi- 
cîndu-se dintr-o dată, sub mîna 
meșterului la puterea cub a unei 
mese do uriași, aidoma poate cu 
mesele voinicilor din poveste 
sau cu cele ale eroilor mitici din 
Harap Alb. Stîlpul privdorului, 
redimensionat, smuls ambianței 
domestice și profilat pe cer, de
vine pilastrul unui palat fantas
tic din același basm, palat uriaș 
și simplu ca și natura, imprevi
zibil în întregul lui ca și ea. 
Brâncuși ne oferă numai un ele
ment. El extrage numai cîteva 
elemente ale acestei fabuloase 
lumi mitice, în care ar trebui să 
se plimbe, ca la ei acasă, eroii lui 
Creangă. El, Brâncuși, smulge 
elementele acestei lumi dispărute, 
așezîndu-le la răspîntiile anilor 
mici și moderni, ca pe niște sim
boluri ale unei civilizații stră
vechi, scufundate în aura visului, 
dar a cărei forță cosmică trăiește 
teafără, exprimîndu-se prin arta 
lui.

Creangă practică aceeași me
todă. folosind cuvinte. Nu ni-1 
putem imagina ilustrat pe acest 
mare humuleștean decît prin 
simbolul. î in piatră, bronz sau 
lemn ale țăranului din Gorj, a- 
mîndoi la două capete ale lu
mii romîneștî, cioplind cu in
strumente diferite o primă mi

tologie a neamului lor, ridicați! 
la o mare valoare de artă.

încercați a traduce într-ur 
mod fotografic — realist, în deser 
sau culoare, poveștile lui Crean 
gă — operație făcută pînă li 
sațiu în ultimii 75 de ani — ș 
veți vedea cum povestea se gO' 
lește de fabulos devenind o ba 
nală poveste cu moși și babe — < 
nuvelă:

„Era odat-o babă și un moș 
neag. Baba avea o găină și moș 
neagul un cucoș. Găina babei s 
oua de cîte două ori pe flecar 
zi, și baba mînca o mulțime d 
oua..."

Dar de pe solul banalității ele 
mentare, țîșnește cocoșul fabulo: 
„Cucoșul săn era ceva de spă 
riat? elefantul ti se părea puric 
pe lîngă acest cucoș. Ș-apoi î 
urma lui veneau cîrduri nent 
mărate de păsări... Și îndată s 
umple ograda și livada moșne: 
gului, pe lîngă paseri și de c 
rezi de vite..." Imaginea ies 
însă din vizual, din concretul v 
zual al cuvintelor, transformîn 
totul într-un cadru al măsurih 
neobișnuite, care se pot într-u 
fel traduce și rezuma: baba 
moșul trăiesc într-o sărăcie Ii 
cie, fiind ajunși — cum ar spur 
Creangă — la sapă de lemn. Bl 
trînul e „pofticios și hapsîn 
fire sucită, salivînd numai 
ideea mîneării, iar inaniția 
face să halucineze, El bate ci 
coșul — ceea ceeahsmdul pui 
— ca să se ouă, iar întîmplări 
toate lunecă apoi pe acest pis 
absurd E absurdul basmult 
cu organicitatea și coheren



Din experiența noastră
în pregătirea propagandiștilor

U. T.M. din școli
aproape 

de cercuri 
U.T.M.

n acest an de în
vățămînt politic, 
în școlile orașului 
București funcțio
nează 
1 200
politice

Pentru conducerea lor, orga
nizațiile U.T.M., cu sprijinul 
organizațiilor de partid, au 
recrutat un număr corespun
zător de propagandiști din 
rîndurile cadrelor didactice, 
ale tinerilor ingineri și tehni
cieni, ale elevilor din clasele 
mari. Sprijinirea acestora, pen
tru a se pregăti în vederea 
asigurării unui conținut cit 
mai bogat activității cercu
rilor, a preocupat îndeaproape 
biroul comitetului orășenesc 
U.T.M., birourile comitetelor 
raionale.

Primele seminarii care au 
avut loc în Capitală în preaj
ma deschiderii anului de în
vățămînt politic au dat posi
bilitatea propagandiștilor de a 
aprofunda unele cunoștințe 
ideologice, au facilitat ample 
schimburi de păreri.

O experiență valoroasă în 
organizarea acestor seminarii 
au dobîndit-o unele comitete 
raionale ca „23 August", „N. 
Bălcescu", „Grivița Roșie" și 
altele care au procedat la al
cătuirea unor programe ju
dicioase și bogate în conținut. 
Seminarul organizat de comi
tetul raional U.T.M. „N. Băl
cescu", de pildă, a început 
printr-o informare politică a- 
supra evenimentelor interna
ționale, prezentată de un zia
rist. în continuare, tovarășul 
Gîrbă Nicolae, prim-secretâr al 
Comitetului raional P.M.R. „N. 
Bălcescu", a ținut o expunere 
despre „Marile realizări ob
ținute de poporul nostru, con
dus de partid, în anii regimu
lui democrat populari'. Calita
tea expunerii, modul intere
sant de prezentare a acesteia, 
sprijinirea explicațiilor pe un 
bogat material documentar — 
ilustrativ, a reușit să prezinte 
propagandiștilor ’ principale 
transformări economice petre
cute în țara noastră. A urmat 
o consfătuire metodică care 
s-a desfășurat separat, pe for
me de învățămînt. Cu acest 
prilej, trej dintre cei mai buni 
propagandiști au prezentat re
ferate despre : „Cum organi
zez și conduc cercul de învă- 
țămînt politic U.T.M.", „Me
todele folosite în ajutorarea 
cursanților pentru însușirea 
materialului predat", „Activi
tățile extracerc — mijloc efi
cient de îmbinare a cunoștin
țelor teoretice cu 
practică". Aceste

evidență mărețele realizări 
obținute de poporul nostru în 
anii regimului democrat-popu
lar, creșterea rolului de con
ducător al P.M.R. în etapa ac
tuală.

La încheierea cursului de 
pregătire a propagandiștilor 
din școli, tovarășul Radu Du
mitru, secretar cu problemele 
de propagandă al Comitetului 
raional U.T.M. „N. Bălcescu", 
a prezentat sarcinile ce se 
ridică în etapa imediat urmă
toare în fața <‘ 
ralizat cîteva 
bune, folosite 
gandiști.

Experiența 
minării ale 
din școli a determinat birouri
le comitetelor raionale U.T.M. 
să elaboreze planuri de pregă
tire mai complete, putîndu-se 
aprecia ca pozitivă în acest 
sens preocuparea comitetelor 
raionale U.T.M. „16 Februa
rie", „30 Decembrie" și „V. I.

elevilor, a gene- 
i din metodele 
; de unii propa-

celor dintîi se- 
propagandiștilor

Viata
de

organizație

activitatea 
consfătuiri 

metodice au constituit un bun 
prilej de stimulare a inițiati
vei propagandiștilor, de se
lectare a celor mai bune me
tode de expunere a lecțiilor și 
organizare a convorbirilor.

Avînd la bază experiența 
dobîndita în anii precedenți, 
comitetele raionale U.TJvi. au 
organizat în mod diferențiat, 
pe forme de învățămînt, pe 
categorii de propagandiști, ex
punerea lecțiilor prevăzute in 
programa de învățămînt.

Experiența a dovedit că al
cătuirea grupelor de propa
gandiști pe categorii de pro
fesii este eficientă, întrucît se 
poate lucra în mod diferențiat. 
De exemplu : pentru îmbună
tățirea conținutului pregătirii 
propagandiștilor proveniți din 
rîndurile elevilor claselor 
mari, pentru înarmarea lor cu 
cunoștințe politice și ideolo
gice multilaterale, s-au purtat 
dezbateri cu privire la crea
rea Partidului Comunist Ro- 
mîn, la lupta acestuia în anii 
grei ai ilegalității, s-au scos în

Lenin". Toate comitetele raio
nale U.T.M. și-au propus ca 
cea de-a doua ședință de pre
gătire să se desfășoare în pe
rioada vacanței de iarnă a 
elevilor. Obiectivele principale 
ce și le-au propus comitetele 
raionale prin organizarea a- 
cestor cursuri de pregătire 
sînt: generalizarea a tot ceea 
ce s-a dovedit valoros în mun
ca de propagandist; înarma
rea propagandiștilor cu o sea
mă de noi cunoștințe politice 
și ideologice ; cunoașterea sar
cinilor ce stau în fața organi
zațiilor U.T.M. din școli ; pre
zentarea principalelor pro
bleme și a bibliografiei pen
tru lecțiile 4, 5 și 6 ale pro
gramei de învățămînt.

Pentru realizarea acestor o- 
biective în planurile de in
struire a propagandiștilor au 
fost incluse teme privind : 
„P.C.R. — organizatorul și 
conducătorul luptei împotriva 
regimului burghezo-moșieresc, 
pentru instaurarea regimului 
democrat-popular", „Contribu
ția R.P.R. la lupta pentru 
pace, coexistența pașnică și 
preîntîmpinarea războiului", 
„Uniunea Tineretului Munci
tor, ajutor al Partidului în 
educarea comunistă a tinere
tului, în construcția economi
că și de stat", și altele. în ve
derea expunerii acestor confe
rințe, comitetele raionale 
U.T.M. au solicitat sprijinul 
activiștilor de partid și de 
stat

Pentru ilustrarea preocupă
rii manifestată de comitetele

raionale U.T.M. în vederea 
pregătirii propagandiștilor din 
școli, vom lua ca exemplu 
programul de instruire întoc
mit de Comitetul raional 
U.T.M. „30 Decembrie". A- 
cesta și-a propus să invite în 
mijlocul propagandiștilor un 
tovarăș ziarist pentru a le 
prezenta o expunere în legă
tură cu cele mai importante 
evenimente interne și interna
ționale. De asemenea, cu oca
zia acestui seminar va fi pre
zentată în fața propagandiști
lor expunerea „P.M.R. — 
partid marxist-leninist, forța 
conducătoare a poporului în 
lupta pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste". In conti
nuarea seminarului, biroul co
mitetului raional U.T.M. a 
stabilit o consfătuire meto
dică în care, la început, pro
pagandiști de la toate formele 
de învățămînt vor audia două 
referate — unul prezentat de 
directorul cabinetului raional 
de partid, pe tema „Cum pu
tem asigura un conținut co
respunzător învățămîntului în 
cercuri", iar alt referat pre
zentat de un cercetător al In
stitutului de cercetări pedago
gice pe tema: „Folosirea li
teraturii beletristice, ajutor 
principal pentru exemplifica
rea lecțiilor în cercul de în
vățămînt". ~ 
forme de 
desfășura consfătuirea meto
dică propriu-zisă în care pro
pagandiștii vor prezenta refe
rate privind modul de pregă
tire și desfășurare a convor
birilor, preocuparea pentru a- 
sigurarea unui conținut bogat 
lecțiilor predate, modul de 
atragere a tuturor cursanților 
la dezbaterea problemelor pu
se în discuție. în finalul pri
mei părți a acestui seminar, 
va fi prezentată propagandiș
tilor bibliografia și problemele 
ce vor face obiectul dezbateri
lor în convorbiri pentru lec
țiile 4, 5, 6, iar tovarășa Măn- 
dița Eugenia, secretar cu pro
blemele de școli și pioneri a 
comitetului orășenesc U.T.M., 
va expune principalele sarcini 
care stau în fața organizații
lor U.T.M. din școli. In partea 
a doua a seminarului, în ur
mătoarea zi, comitetul raional 
U.T.M. va organiza o excursie 
prin București cu itinerariul 
„Case memoriale ce oglindesc 
trecutul de luptă a partidului 
nostru".

Desigur că formele și meto
dele preconizate de comitetele 
raionale U.T.M. sînt diferite, 
însă ele, în esență, urmăresc 
același scop — temeinica pre
gătire a propagandiștilor, înar
marea lor cu cunoașterea po
liticii partidului nostru, cu 
sarcinile ce revin organiza
țiilor U.T.M.

După aceea, pe 
învățămînt, se va

GHEORGHIȘAN 
DUMITRU 

secretar 
al Comitetului orășenesc 

U.T.M. București

Seara, în noul centru 
orașului Galați

«aniversării

al

ziarului „Munca"
Joi la amiază, în sala de 

marmură a Casei Scînteii, a 
avut loc adunarea festivă con
sacrată aniversării a 20 de ani 
de la apariția primului nu
măr al ziarului „Munca".

La adunare au participat 
activiști ai C.C. al P.M.R. și 
ai Consiliului Central al Sin
dicatelor, redactori-șefi ai zia
relor centrale, academicieni, 
oameni de știință, artă și cul
tură, lucrători din presă, nu
meroși corespondenți volun
tari și cititori ai ziarului 
„Munca".

în cadrul adunării, tov. Flo- 
rea Neacșu, redactor-șef al 
ziarului „Munca“, a vorbit 
despre activitatea ziarului în 
cei 20 de ani de apariție. Au 
fost transmise saluturi din 
partea unor ziare centrale, de
partamentale și a Uniunii Zia
riștilor. Tov. Ion Preoteasa, 
secretar al C.C.S., în numele 
Consiliului Central al Sindica
telor, a felicitat colectivul re
dacțional al ziarului cu prile
jul acestei aniversări.

(Agerpres)

Primirea in audientă de către președintele

a ambasadorului R. D. Vietnam

COMUNICAT
între 11 și 16 decembrie 

1964 a avut loc la București 
ședința ordinară a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 
energia electrică. La ședință 
au participat delegațiile țări
lor membre ale C.A.E.R. : R.P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovaca, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Romînă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S.

în calitate de observatori 
la ședința comisiei au asistat 
reprezentanți ai R. P. Chineze, 
Cubei, R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a discutat o seric 
de probleme de domeniul hi-

droenergeticii precum și ce
rințele tehnice pentru proiec
tarea și producția de utilaj 
energetic.

Comisia a examinat, de ase
menea, propunerile privind 
principalele direcții de coor
donare a cercetărilor științifi
ce și tehnice în energetică pe 
perioada 1966—1970.

Comisia a aprobat planul 
să'u de lucru pe anul 1965 și a 
examinat o serie de alte pro
bleme.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de 
prietenie și deplină înțelegere.

Sesiunea Sfatului Popular
al Capitalei

Joi a avut loc în aula Facultății 
de științe juridice a Universității 
București cea de-a 13-a sesiune 
a Sfatului Popular al Capitalei, 
în care s-a analizat activitatea 
sfatului pentru antrenarea mase
lor de cetățeni la înfrumusețarea 
și buna gospodărire a orașului.

Raportul prezentat de deputa
tul Ion Cosma, președintele Co
mitetului Executiv, a subliniat, 
printre altele, că anul acesta, cu 
sprijinul maselor de cetățeni, au 
fost extinse spațiile verzi pe mai 
mult de 600 000 m p, au fost a- 
menajate 165 terenuri de joacă 
pentru copii, 187 baze sportive 
în școli, s-au plantat peste 
300 000 arbori și arbuști. Nume
roase cartiere, printre care : Mili
tari, Bucureștii Noi, Chitila,

----- •-----

Joi 17 decembrie a.c., Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romine a primit în audientă

încheierea

plenare a

al

1

protocolară de prezentare pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.D. Vietnam, 
Hoang Tu.

lucrărilor ședinței

Consiliului Superior

Agriculturii
Joi au luat sfîrșit lucrările 

ședinței plenare a Consiliului 
Superior al Agriculturii.

La ședință au participat to
varășii Alexandru Moghioroș, 
membru al Biroului Politic a! 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consi
liului Superior al Agriculturii, 
reprezentanți ai unor mini
stere și instituții centrale.

în ultima zi a plenarei to
varășul Nicolae Ionescu, vice
președinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, a pre
zentat planul de măsuri pen
tru dezvoltarea în continuare 
a producției agricole în anul 
1965. Planul a fost elaborat pe 
baza rezultatelor cercetărilor 
științifice, a experienței uni
tăților agricole și 

v agricole, precum 
nerilor făcute în 
baterilor ce au 
ședințele secțiilor _ _ ____
tate și în ședința plenară a 
Consiliului.

în continuare au luat cuvîn
tul specialiști din diferite sec
toare de producție agricolă și 
de cercetare, precum și repre
zentanți ai conducerii unor de
partamente și instituții cen
trale.

a consiliilor 
și a propu- 
cursul dez- 
avut loc în 
de speciali-

Ședința plenară și ședințele 
pe secții la care au luat cu- 
vintul peste 120 de specialiști 
— membrii ai Consiliului Su
perior al Agriculturii, ai Con
siliilor agricole regionale și 
raionale, din institutele de 
cercetări și învățămînt agricol 
superior, din diferite unități 
de producție — au analizat 
rezultatele obținute în agri
cultură în acest an, metodele 
folosite în diferite sectoare de 
producție precum și măsurile 
ce trebuie luate în anul viitor 
în vederea îndeplinirii sarci
nilor de dezvoltare a produc
ției agricole și consolidării e- 
conomico-organizatorică a uni
tăților agricole socialiste.

A luat cuvîntul tovarășul 
Alexandru Moghioroș, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Ședința plenară a adoptat 
planul de măsuri pentru mă
rirea producției agricole în a- 
nul 1965 și a aprobat planul 
tematic de cercetare al Insti
tutului Central de Cercetări 
Agricole pentru anul viitor.

In încheierea ședinței a vor
bit tovarășul Mihai Dalea.

(Agerpres)

Semnarea planului de aplicare aParcul Rahova, Balta Albă, Vatra 
Luminoasă, Floreasca și altele âu 
fost înfrumusețate prin plantarea 
a peste 5 milioane fire flori din 
răsadnițe amenajate cu sprijinul 
cetățenilor din cartiere. De ase
menea, numeroși bucureșteni au 
luat parte la diferite lucrări de 
pavaje în suprafață de peste 
100 000 m p, la introducerea con
ductelor de apă și canalizare etc. 
Contribuții însemnate au fost 
aduse și în acțiunea de co
lectare și predare a peste 4 300 
tone fier vechi și 1 200 tone de
șeuri de hîrtie, în domeniul bu
nei întrețineri a fondului locativ, 
ocrotirea sănătății, dezvoltarea 
rețelei comerciale etc.

In primele trei trimestre ale a- 
nului în curs, cu ajutorul cetățe
nilor au fost realizate lucrări în 
valoare de peste 50 milioane lei1, 
cu aproape 20 milioane mai mult 
decît realizările din întreg anul 
1963.

Pe marginea raportului au luat 
cuvîntul numeroși participant 
care au făcut propuneri pentru 
îmbunătățirea continuă a activi
tății de înfrumusețare a Capita
lei și s-au angajat să sprijine Co
mitetul Executiv al S.P C. în rea
lizarea lucrărilor edilitar-gospodă- 
rești prevăzute în planul pe 1965.

de
intre D. P.

colaborare culturală
Domină

la Minis-

și D. 0.
La 17 decembrie, 

terul Afacerilor Externe a avut 
loc semnarea planului de apli
care a Acordului de colaborare 
culturală pe anii 1965 — 1966 
între R. P. Romînă și R. D. 
Vietnam.

Noul plan prevede dezvol
tarea schimburilor în domeniul 
.științei șijnyățămîntului, or
ganizarea de expoziții, turnee 
ale formațiilor artistice din 
cele două țări, precum și tra
ducerea și editarea de lucrări 
din domeniul literaturii și mu
zicii.

Din partea romînă planul a 
fost semnat de Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din par
tea vietnameză de. Luu Qui Ki, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Relații Culturale cu Străi
nătatea.

Au fost de față Hoang 
ambasadorul R.D. Vietnam

București, precum și membri 
ai Ambasadei R.D. Vietnam. 
Au participat, de asemenea, 
Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S., membrii 
celor două delegații, și alte 
persoane oficiale.

★
Cu acqșt prilej, Pompiliu 

Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, a oferit 
joi seara o masă în cinstea 
delegației culturale din R. D. 
Vietnam, condusă de Luu Qui 
Ki.Lărgirea sortimentului 

de conserve de legume 
întreprinderile de prelucra

re a legumelor și fructelor au 
realizat în acest an o cantita
te de conserve de legume ste
rilizate, paste tomate, suc de 
roșii, conserve de fructe și de 
came cu aproape 10 000 tone 
mai mare decît anul trecut 

Au fost introduse în fabri
cație produse noi, printre 
care supe de legume semicon
centrate. cocteil de fructe, vi
șine și cireșe în lichior, noi 
sortimente de dulceață, o se
rie de produse speciale pen
tru copil, conserve dietetice 
etc_ gama produselor industri
ei de conserve cuprinzind în 
prezent sute de sordmente- 

La sporirea producției și 
lărgirea sortimentului a con
tribuit și înzestrarea a nume
roase fahrîri eu utilaje și ma-

(Agerpres)

Pasiunea pentru desen atra
ge numeroși pionieri la 
Casa pionierilor din Tg. Mu-

(Agerpres)
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de Stat, tov. Victor Ionescu a 
fost eliberat din funcția de 
ministru al Comerțului exte
rior, primind alte însărcinări.

Tov. Mihail Petri a fost nu
mit ministru al comerțului ex
terior.

Informații

lui, iar Creangă îl reproduce și 
îl respectă, potențîndu-1 numai.

El face această operație de 
potențare și elevare a motivu
lui nu transportînd povestea în 
tiparele literaturii culte, pre- 
lucrînd-o adică nuvelistic, ci folo
sind aceleași elemente ale nara
țiunii populare dar la o altă sca
ră, la o altă cheie de portativ 
care conferă întregului o valoa
re melodică nouă.

împăratul poveștilor
Există un stîlp al lui Brâncuși, 

cioplit cu barda în chip de rege 
arhaic și numit de artist: Regele 
regilor. Ne-ar place să-l socotim 
un monument închinat lui Crean
gă, acest rege peste lumea fabu
loasă a basmului nostru națio
nal. De el ascultă și Feții Fru
moși, și Zmeii, și balaurii fioroși. 
îl ascultă, iar el îi face să vor
bească.

Creangă se ascultă și ascultă 
povestea. (Este, de altminteri, un 
instrument curent al tehnicii lui 
intime, de laborator. Martorii 
povestesc a-1 fi văzut cîntărind 
și ascultînd cuvintele pînă la 
silabă 1).

El respectă firul melodic, țe
sătura narativă adică, alegînd în 
schimb anumite unghiuri de as
cultare, ca un acustician care 
vrea să determine, cu mijloace 
precise, rezonanța sonoră a unei 
săli de concert. Povestea e fă
cută pentru a fi auzită, iar acus
tica ei gravă, șăgalnică, hîtră, ho
hotitoare, insinuantă, șocantă, as
pră, onomatopeică, dulce, rafina-

tă ca o mătase, somptuoasă ca 
un brocart, trebuie să-I învăluie 
pe ascultător, să-l sleiască de 
emoție, să-l fascineze.

Creangă ascultă povestea din 
toate unghiurile, alegîndu-și pre
cis clipa imponderabilă a emisiei, 
exact atunci cînd melodia, a- 
ceeași melodie cunoscută, se în
cărca cu toate reverberațiile, cu 
o surdină de corală sau de co
dru, cu ecouri bine strunite, care 
vin și se duc departe și care sub
jugă ascultătorul definitiv. Poves
tea nu se poate spune oricum. 
Materia primă nu interesează, e 
aceeași ca și pentru naratorul 
popular, iar dovadă că indife
rența față de acusticitatea ei ră
pește povestirii aura fabuloasă 
ne-o oferă nu puține dintre po
veștile lui Creangă, care rămîn 
folclor pur — stîlpi de poartă 
sau furci de tors, din atelierul 
aceluiași Brâncuși. Unghiul intim 
de ascultare e pentru Creangă 
—• ni se pare nouă — capital. 
Creangă ajunge astfel la o vor
bire rituală, proprie basmului și 
funcției lui inițiale. El a făcut 
din vocea și timbrul lui un instru
ment, iar ca scriitor a găsit mij
loace de a pune în semne tonu
rile și melodia cu toate capri
ciile, cu tot inefabilul, cu toată 
vraja lor rară. Clipirea șireată din 
ochi, gestul complice, pauza su
focantă, tușea cu efect de accent, 
pantomima sau mica scenetă în 
doi și în mai mulți, oh-ul de ba
ladă smuls din fundul pieptului 
își găsesc — ceea ce e miraculos ! 
— echivalentul sintactic și lexi
cal, culme neatinsă în literatura 
culta. De aici, desigur, intraduc-

do uit* t-a hn Crem ni, 
hri ispititor pentru u 
ină. difidl fdolopc de dese

Este literatură, car m 
decît atiL Este artă, dar 
mult, o artă care păstreaz 
ția ei veche. Aici nu este vorba 
însă, despre o așa-numită litera
turizare a povestirii, pracbcaiâ in 
epocă de Slavici și de alb scrii
tori, și deci de imbricarea mo
tivului popular în straiul de ma
nufactură al producției culte, ci 
de cu totul altceva, ținînd de vi
ziunea originală asupra artei, pro
prie acestui mare și original ar
tist.

Ca și Brâncuși, Creangă avea, 
am putea spune, ambiția ano
nimatului, proprie unui anume 
artist modem, care fuge de im- 
pudoarea actului personal, re- 
trăgîndu-se în urma actului con
sacrat printr-o creație unanimă. 
El vrea, acest artist, să adauge 
obiecte unor serii de obiecte, 
continuînd îndeletniciri 
erate, producînd „opere* 
n-au 
tivă 
arta 
Nu, 
arta
tinuînd o îndeletnicire tradițio
nală artizanul o ucide în estetic 
sau în util, sustrăgînd-o rațiunii 
ei intime și lichidîndu-i rostul 
motor! Motivul zugrăvit pe tal
ger de ceramist sau cel crestat 
în lemn, de sculptor, rămîn nu
mai decorative. Dar acest mare

consa- 
care 

nevoie de ștampila distinc- 
a unui nume. Artizani în 
povestirii sau a cioplitului? 
fiindcă artizanatul a ucis 
și funcția inițială a ei. Con-

tă Ia acta 
- 1 -:-stul e
de instr m sper °
magic. Este ceea ce face și 
Orangâ.

El găsește povestirea bătri- 
ni și imbâtrinitâ. Ea circula 
în acest fel și mai circulă și azi, 
în același mod. gen exterior li
teraturii culte dar în fond lite
ra tură! Atitudinea lui fața de 
poveste s-a vădit însă dintr-o 
dată îndrăzneață și originală. 
Eminescu a luat basmul și l-a 
făcut un vehicul al viziunilor lui. 
Basmul nu mai e basm ci poe
mă. Fantasticul popular dă pre
text viziunilor de fantast ale 
poetului, care iese din canon 
sau folosește canonul pentru a 
se traduce pe sine. Slavici îl cal- 
chiază pe naratorul popular, în- 
cercînd uneori o travestire lite
rară a basmului. Așa cum este 
și circulă basmul, îl aflăm la 
Ispirescu sau în arhiva de fol
clor.

Dar Creangă ne redă basmul 
inițial! EI nu-1 culege așa cum 
este și nu-1 mai lasă să circule 
la fel. Dar el nu face restaurare 
arheologică — în fond tot arti- 
zanatl — ci preluîndu-1, în tot 
e« are trainic, îi pun» doar aur»

Ci metoda ki 
:ca lai atng 
ce spectaculos ne-o 
din plin 
se continuă de această dată 

fără materia tradițior-alâ- prâ>- 
tr-o aparent nesimțită glisare de 
planuri, care transportă de data 
aceasta cotidianul în lețexil p 
mit. Și prin aceasta, tot el este 
acela care creează o mitologie 
a copilăriei, unică în literatura 
noastră și inimitabilă:

„Stau cîteodată și-mi aduc a- 
minte ce vremi și ce oameni mai 
erau în părțile noastre, pe cînd 
începusem și eu, drăgăliță-doam- 
ne, a i 
părinților mei, în satul

I
I 
I
I 

isem și eu, aragauța-aoam- . 
mă ridica băiețaș la casa I

,____T.lor mei, în satul Humu-
lești, din tîrg drept peste apa I
Neamțului...". E

rmă și le- |
cazul lui I

bojdeuca din ■
a părintească" B

do- ■ 
doi |

I
I
II

Viața omului confirmă și le
gitimează, ca și în < 
Brâncuși, arta lui. Casa de la 
Humulești, ca și 1 
Țicău, ca și „casa părintească* 
din Peștișanii Gorjului sînt do
cumente etnografice. Cei c 
n-au putut trăi și sfîrși 
astfel, în cîte o chilie.

Un distins comentator 
mărturisea că Ion Creangă s-ar 
fi putut naște în oricare casă 
de la Muzeul Satului. Dar nu 
oriunde, spunem noi, decît în 
Romînia.

PAUL ANGHEL

decît

străin

LUNACADDURILQR 
LUNACADDURILDR

Șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în R. P. Romînă 
au vizitat joi secții de produc
ție ale Fabricii de confecții și 
tricotaje „București*4, precum 
și complexul social al fabricii. 
Cu acest prilej, oaspeților 
le-au fost prezentate cîteva 
modele de confecții și trico
taje din colecția anului 1965.

★
Cunoscută publicului nostru 

din alte vizite în Romînia, re
putata pianistă franceză Moni
que de la Bruchollerie a susți
nut joi seara la Ateneul Repu
blicii Populare Romîne un re
cital extraordinar, în cadrul 
turneului pe care îl întreprin
de în țara noastră.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
CAN-CAN — Ghn pentru ecran 

panoramic mleazâ la Patria (orele 
9 30; 1X30; 15.30; 1830; 21.15).
CLIMATE — cinemascop rulează 
la Republica (orele 9,30; 1230; 16; 
18.45; 2130), Festival (orele 9; 12; 
15; 18; 21). COCOȘATUL 
9,30; 11,45; 14), după 
MARIA — rulează 
CASA 
lează

(orele 
amiază — 

la Fi amur a. 
NETERMINATĂ ru

la Buzești (orele 
15,45; 18; 21,15), 
16; 18,15;
DEȘERTULUI rulează 
fătul (orele 
16,15; 18,30; 20,45), Excelsior (ore
le 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Modern (orele 10; 12; 14,15; 16,30: 
18,45; 21). ȘAPTE ANI DE CĂS
NICIE — cinemascop rulează la 
București (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), Feroviar (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; .19; 21,30), Melodia (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Tomis (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). DOI ÎN STEPĂ ru
lează la Capitol (orele 10; 
14; 16,30; 18,30;
Iești (orele 10;

18; 20). COMOARA DIN VADUL 
VECHI rulează la Colentina (orele 
16; 18,15; 2030). 40 DE MINUTE
PÎNĂ ÎN ZORI — cinemascoD 
— rulează la Victoria (orele 

12; 14; 16; 18,15; 20,30),10;

TARI (ambele 
ză — rulează 
19,30). HAINE APROAPE NOI — 
cinemascop rulează la înfrățirea 
(orele 13; 15,30; 17,45; 20).

serii) — după-amia- 
la Doina (orele 16;

Buzești
Rahova (orele 

DIAVOLUL 
la Lucea

ți,45; 14;

20,30).

9,30;

20,30), 
12» 14»

12;
Giu-

10»

Adesgo (orele 15,30; 
20,30), Flacăra (orele 16;
20). MUSAFIRI CIUDAȚI 
MUNTELE DE GHEATĂ rulează la

Televiziune
18 DECEMBRIE

18; 
18; 
pe

Lumina (orele 9,45; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Pacea (orele 16; 18;
20) . VESELIE LA ACAPULCO ru
lează la Central (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21). COMISARUL 
MAIGRET SE ÎNFURIE rulează la 
Union (orele 14,30; 16,30; 18,45;
21) . PROGRAM PENTRU COPII — 
(dimineața orele 10; 11,30) — HA-

Orele 18,30 — Universitatea teh
nică la televiziune. Elemente de 
execuție din instalațiile de coman
dă și reglarea automată — de Vic
tor Crăciunoiu, inginer șef la In
stitutul de proiectări de aparataj 
electrotehnic și instalații de auto
matizare. 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19.,10 — Pentru copii și ti
neretul școlar: la sfîrșit de tri
mestru... 19,40 — Emisiune de artă 
plastică : Locuri și oameni evo
cați de Ion Creangă, în creația pic
torului Eugen Ispir. 20,00 — Săp- 
tămîna. 21,00 — Parisul pe gheață. 
21,30 — Cîntă Valentina Levko — 
Transmisiune de la Moscova. în 
încheiere : Buletin de știri, bu
letin meteorologic.
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ROMA 17. — Corespondenții 
Agerpres, George Pastore și 
Octavian Paler, transmit: Joi 
seara, în ședința comună a 
Parlamentului italian, s-a des
fășurat cel de-al patrulea 
scrutin pentru alegerea noului 
președinte al republicii. După 
cum prevede constituția ita
liană, începînd cu acest scru
tin e suficientă majoritatea ab
solută (482 voturi) pentru de
semnarea succesorului lui An
tonio Segni, la Quirinale. Nici 
un candidat nu a întrunit însă 
această majoritate. Giovanni 
Leone, candidatul oficial al 
Partidului democrat-creștin, a 
obținut 290 de voturi, sena
torul comunist Umberto Terra
cini — 249 de voturi, liderul 
Partidului social-democrat, 
Giuseppe Saragat, 138 de vo
turi, Amindore Fanfani — 117 
voturi. 'Al ți candidați au pri
mit sub 100 de voturi. Compa
rarea rezultatelor scrutinului 
al patrulea cu cel precedent 
arată o nouă diminuare a vo
turilor primite de candidatul 
oficial al Partidului democrat- 
creștin, Giovanni Leone, în timp 
ce un alt exponent al acestui 
partid, Fanfani, nedesemnat 
candidat oficial, a înregistrat 
o sensibilă ascensiune (46 
voturi).

Partidul Socialist Italian al 
unității proletare a retras can
didatul propriu, acordîndu-și 
voturile altor candidați.

Mesajul prințului
Sufanuvong

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a difuzat țărilor parti
cipante la conferința de la Ge
neva pentru Laos din 1962 un 
mesaj al prințului Sufanuvong^ 
președintele Comitetului Cen
tral al partidului Neo Lao 
Haksat și vicepremier în gu
vernul de coaliție națională al 
Laosului. Mesajul conține un 
protest împotriva atacurilor 
repetate ale forțelor armate 
ale grupării de dreapta asupra 
pozițiilor ocupate de forțele 
patriotice din zona centrală a 
Laosului și împotriva violării 
de către avioanele militare a- 
mericane a Teritoriului Lao
sului. Sufanuvong califică a- 
ceste acțiuni ca „o încălcare a 
acordurilor de la Geneva cu 
privire la Laos" și cere înceta
rea incursiunilor și atacurilor 
săvîrșite împotriva zonei con
trolate de trupele Patet Lao.

Prințul Sufanuvong cheamă 
părțile interesate să rezolve 
problema laoțiană pe calea 
tratativelor.

Adunării Generale
NEW YORK 17. — Trimisul 

special Agerpres, I. Gălățea- 
nu, transmite: „Este de dato
ria Națiunilor Unite să facă 
tot posibilul pentru a accelera 
procesul de decolonizare" — a 
declarat, printre altele, minis
trul de externe al Siriei, Has
san Mariyud, în ședința de joi 
dimineața a Adunării Gene
rale a O.N.U. în cadrul căreia 
au continuat dezbaterile gene
rale. „Regimul colonial este 
o insultă la adresa demnității 
umane", a spus ministrul si
rian, chemînd apoi la aplica
rea imediată a rezoluțiilor 
adoptate cu privire la decolo
nizare. După ce a condamnat 
intervenția din Congo, el a 
cerut evacuarea trupelor stră
ine și lichidarea bazelor mili
tare din partea de sud-est a 
peninsulei Arabice. Hassan 
Mariyud s-a pronunțat în fa
voarea convocării unei confe
rințe mondiale la nivel înalt 
în problema dezarmării. Re
prezentantul sirian s-a referit 
apoi la Conferința Națiunilor 
Unite pentru comerț și dez
voltare pe care a calificat-o 
drept un eveniment istoric.

Ministrul de externe ci Mon
goliei, Mangalin Dughersuren, 
care a luat apoi cuvin nU, s-a 
referit, de asemenea. Ic Con
ferința pentru comerț și dez
voltare, spunînd că aceasta * 
deschis o nouă sferă de acți- 
uni pozitive în relațiile dhttre 
națiuni, Adunarea Generale 
trebuind să acorde atenție re
comandărilor Conferinței. E“. z 
cerut să se pună capă: ime
diat intervenției străine •>. 
Congo și să fie retrase trupele 
străine de pe teritoriul ccezzr. 
țări. Reprezentantul Mongo. 
s-a pronunțat în farocreiî>en- 
v ocării unei conferințe mon
diale care să discute problema 
dezarmării generale și totale, 
subliniind că dezarmarea ar 
trebui să înceapă eu interzi
cerea generală a tuturor ar
melor nucleare și a mijloace
lor de transportare a acestora, 
în continuare el a subliniat 
pericolul creării forțelor nu
cleare multilaterale pentru 
pacea in Europe. In încheiere 
ministrul mongol a condamnat 
discriminarea rasială care 
persistă încă tn diferite părți 
ale lumii.

BUDAPESTA. — La 16 de
cembrie, delegația U.T.M. care 
a participat la lucrările Con
gresului Uniunii Tineretului 
Comunist din R.P. Ungară a 
vizitat, împreună cu delega
țiile din alte țări, orașul Du- 
aaujvaros. In seara aceleiași 
zile, delegațiile au luat parte 
la un miting de 
retului. organizat in 
lor.

Dezbaterile
al tine- 
cissîee

în Consiliul de Securitate
continua dezbaterea problemei congoleze

din parlamentul
britanicVAJtSOVIA. - 

br^e a iacepa: 
IB-ta Ccngres • 
tafcx Sociii-s-t

La Congres

:agr.~ o.
Eliberare Naticsxzii 
nc c det publKifâți: o 
Pe. in iegătură cu rec 
Dtă in Algeria 
Uniunii Tinerilot 
din Cuba. în care 
. cele două delegat: 
un schimb de păreri 
ră cu un larg cerc de proodesze 
și au afirmat ideziitatec de- 
piină de vederi in aceste pco- 
bleme*.

Tineretul nigerian, se spate 
in dedaraUe. iși expnxsă so
lidaritatea cu poporul Cohan 
cu tineretul cioban, coadzxcrd 
uneltirile coutrarevohrtsaaar:- 
lor îndreptate împotriva po
porului cubaz.

MITING AL STLDEVTTLO® 
ATENIENI

ezroîeriie parlamentare înche
iate aiezră sînt considerate la 
-aodra ca un moment impor
tat îb afirmarea și precizarea 
firaâ pofibee a guvernului. Ele 
$-*■ deschis la două luni după 
ce crapul electoral a investit 

M»** ca partid guvernamental, 
eaâad Modali in toiul unei activități di- 
utxr aoakâatorale a noii echipe minis-

Cele daaft pratîde — laburist și conser-
se înînmtâ în această perioadă 
i cori ia Parlament Putem a- 
îrij* asupra problemelor econo- 

B raftrtrae. Totași, dintr-un anumit 
actualele dezbateri au fost 

nerăbdare. Ele urmau
dei publice in- 

__ „nu le-a anun- 
âooâ întrevederile cu președintele 
■■d i* cadrai conferinței laburiste 

de ie BrigiBa*. laceitîtadinea existentă asu
pra ffararaiar graneraamentale, mai cu sea-

i opiniei 
Wilson i

mă în ce privește integrarea forțelor nucle
are, a dezorientat oarecum pe observatorii 
politici, presa publicînd comentarii dintre 
cele mai contradictorii. Guvernul era acu
zat chiar ca promovează în problemele mili
tare atlantice o linie conservatoare.

Dezbaterile de miercuri și joi au adus ele
mente prețioase permițînd ca, în contextul 
bogatului calendar diplomatic preconizat 
pentru lunile viitoare la Downing Street 10, 
să fie risipite unele neclarități.

Acestea n-au fost dezbateri consacrate 
problemei forței nucleare multilaterale, sau 
mai precis nu numai acestei chestiuni. Poli
tica britanică în relațiile externe a fost pre
zentată ca un ansamblu, avînd, potrivit nou
lui premier, următoarele trei preocupări: 1 
— rolul strategic de putere nucleară ; 2 — 
rolul european de țară membră în N.A.T.O. ; 
3 — rolul mondial.

Din această definire a politicii britanice, 
observatorii politici londonezi rețin îmbinarea 
rolului mondial cu cel european precizat do 
primul ministru. Este în mod evident vorba 
despre o accentuare a participării Angliei în 
problemele europene — probabil nu numai 
de ordin militar, ci și de ordin politic și 
economic. Prin această prismă sînt privite și 
planurile devenite la ora actuală în mod ofi
cial cunoscute ca referindu-se la „forța nu
cleară atlantică", ca alternativă la proiectul 
american de „forță nucleară multilaterală".

Ce se are în vedere prin acest proiect și 
care sînt particularitățile acestuia ? Premie
rul englez a arătat că viitoarea forța nu
cleară atlantică preconizată ar urma să se 
compună din diferite contingente nucleare 
naționale, cum ar fi bombardiere britanice, 
viitoarele submarine britanice înzestrate cu 
rachete „Polaris", submarine americane ase
mănătoare, și un element „multinațional", a 
cărui componență exactă n-a fost încă ela
borată, cuprinzînd însă, după cît se pare, 
forțe navale mixte și baze de rachete dotate 
cu personal internațional. Esența acestor 
forțe nucleare atlantice nu se deosebește, 
după cum se vede, în foarte mare măsură 
de F.N.M. Deosebirea se referă doar la me
canismul luării de hotărîri. In timp ce în 
F.N.M. se prevede o conducere exclusiv ame
ricană, premierul englez a propus un co-

mandament suprem creat în afara N.A.T.O. 
și compus din reprezentanți ai Statelor Uni
te, Angliei și Franței („dacă aceasta va dori 
să participe"). Cele trei țări ar urma să dis
pună de un drept de veto.

Este evident că aceste contrapropuneri bri
tanice reflectă o oarecare preocupare a Au- 
gliei față de pericolul accesului vest-german 
la trăgaciul nuclear. Ele nu au însă nicide
cum darul să elimine acest pericol.

Deocamdată, cele două proiecte F.N'.A, și 
F.N.M. urmează să fie discutate atît în ca
drul unor tratative bilaterale, cît și în dife
rite reuniuni restrînse preconizate încă în ca
drul sesiunii care are loc actualmente la Pa
ris, a Consiliului N.A.T.O.

Dezbaterile din Parlamentul britanic re
prezintă prin urmare un fel de punct inter
mediar între activitatea diplomatică de pînă 
acum și activitatea diplomatică viitoare a 
conducătorilor englezi. Harold Wilson și-a 
anunțat intenția de a avea tratative cu con
ducătorii italieni, vest-germani și francezi 
(se vorbește foarte mult despre o întrevedere 
Wilson — de Gaulle). A fost evocată, de ase
menea, posibilitatea unor contacte între con
ducătorii englezi și cei sovietici pentru o 
discutare a problemelor generale ale vieții 
internaționale.

Precizarea planurilor guvernului britanic a 
demonstrat deosebirea dintre ele și ideile 
preconizate de conservatori. Reprezentantul 
acestui partid, Butler, a criticat de altmin
teri concepțiile expuse de primul ministru 
afirmînd că ele riscă să provoace „disensiuni 
profunde în N.A.T.O.".

Observatorii politici nu pot însă să nu re
marce că între proclamarea intențiilor de a 
promova o politică de inițiative pozitive și 
măsurile practice există destule discrepanțe. 
Atît proiectul F.N.A., care lasă destule posi
bilități Bonn-ului pentru a se apropia de 
accesul la arsenalul nuclear, cît și proiectata 
creștere a cheltuielilor militare britanice în 
anii următori, nu sînt elemente de natură sa 
aibă o influența pozitivă în ansamblul rela
țiilor internaționale.

PATRICK SOAMES

Londra, 17 decembrie.

NEW YORK 17. — Trimisul 
special Agerpres, I. Gălățea- 
nu, transmite: Joi, Consi
liul de Securitate a continuat 
dezbaterea problemei congo
leze.

Oscar Kambona, ministrul 
de externe al Republicii Tan
zania, a condamnat interven
ția străină în Congo, decla- 
rînd că operația de la Stan
leyville va intra în istorie ca 
una din intervențiile cele mai 
flagrante și cel mai puțin jus
tificate în treburile 
ale continentului
Plîngerea guvernului 
Leopoldville, adresata
liului de Securitate, a conti
nuat Oscar Kambona, a fost 
nefondată. El a subliniat că 
nu a existat nici o intervenție 
a țărilor africane în treburile 
Congo-ului, adăugind că Or
ganizația Unității Africane 
va lupta împotriva tuturoc 
încercărilor de a semăna dis
cordie între statele africane.

Africanii au reacționat cu 
legitimă indignare față de

evenimentele din Congo,

interne 
african.
de la 
Consi-

din America latină
apitala republicii 
Chile, orașul San
tiago de Chile, a 
găzduit între 12 și 
14 decembrie una 
dintre cele mai în
semnate manifes

tări cu caracter politic a tine
retului de pe continentul lati- 
no-american, „întîlnirea tine
retului din America Latină 
pentru eliberarea deținuților 
politici". Timp de trei zile, re
prezentanți ai organizațiilor de 
tineret, precum și ai diferite
lor partide politice din Colum
bia, Venezuela, Ecuador, Bra
zilia, Paraguay, Argentina și 
din alte țări ale continentului 
au abordat, împreună cu prie
tenii lor chilieni, problemele 
principale ale luptei pentru li
bertate în țările unde dom
nește dictatura și un regim 
militar și și-au exprimat soli
daritatea cu deținuții politici 
întemnițați în închisori și la
găre de concentrare.

In cuvîntările rostite, nu
meroși participanți la această 
întîlnire au prezentat exemple, 
unele dintre ele de-adreptul 
zguduitoare, privind represiu
nile crunte la care sînt supuse 
elementele progresiste din ță
rile respective. Astfel, tînărul 
delegat Paraguayan, Carlos A- 
yala, a declarat că în urma 
acțiunilor represive ale regi
mului dictatorului Stroessner, 
aproape 600 000 de paraguayeni 
și-au părăsit țara, ceea ce re
prezintă o treime din întreaga 
populație. El a subliniat tot
odată că opoziția față de regi
mul dictatorial se intensifică 
neîncetat, recent produeîn- 
du-se chiar o scindare în sinul 
organizației de tineret a parti
dului Colorado (de guvernă
mânt) care a fost părăsită de 
aproximativ 20 000 de tineri.

Delegatul columbian, Hernan 
Garavito Munoz a arătat că 
violențele la care s-a dedat re
gimul care ascultă de ordinele 
oligarhiei „au avut drept re-

zultat bilanțul tragic de 300 OM 
de morți intr-o perioadă de 
numai 16 ani". El s-a ocupat 
în special de lupta țăranilor 
din regiunea Marquetalia care 
sînt supuși unor atacuri per
manente terestre ți aeriene din 
partea trupelor coiurr.bier.e 
pentru câ refuză sâ se svpoorâ 
marilor moșieri ți s-ax orga
nizat in sindicate țărănești 
pentru apărarea intereselor 
lor.

Carlos Ramos, reprezerxzr 
al organizației Tineretxlxi so 
cialist revoluționar din Ecxz 
dor, a prezentat n tohioa al 
luptelor desfășurate de po
porul ecuadorian împotriva 
juntei militare instalată la pu
tere în această țari îa tara 
iulie 1963. El c denunțat re
presiunile regrmwhri miHtar 
împotriva orpamzațulor popu
lare și progresiste ri c atras a- 
tenția asupra situației gnzze 
care se află dețistxții peltici 
din țara sa.

Participaxții la ^JxtuniTea 
tineretului din A^nerica Lzz-^.z 
pentru liberarea definț^oe 
politici* s-ax referit de eserve- 
nea la arestările din Brarita, 
la represiunile aia Peru, pre
cum și la lupta tineretxlxi c-x 
diferite țâri 
pentru drepturi ți libeniți de
mocratice.

In încheiere* tacriritor, « 
fost adoptată o rezoinție t* 
care se cere eliberarea txZxrc~ 
deținuților politici de pe coaiz- 
nentul Icrino-cmericc* și «* 
Apel adresat popoarelor de pe 
continentul american si 
toată îwrae* peatr* ârtes- 
sifica lupta i* spripr^l eiibc- 
rării dețntxților poiiîiei. In 
scopul conducerii și coorconă- 
rii mișcării de soiideritsze cu 
deținuții politici din Amehcz 
Latină s-a hotărit crearea urtzi 
Comitet al tineretului îatito- 
american al cărui sediu se va 
afla la Santiago de Chile.

1.

_ . a 
declarat la rîndul său repre
zentantul Marocului, Oulc Si- 
di Baba. Problemele Congo- 
ului, a subliniat el, trebuie să 
fie rezolvate de poporul con- 
golez. Operația de la Stanley
ville, a continuat reprezen
tantul Marocului, a constituit 
o verigă în amestecul străin 
neîntrerupt în treburile Con
go-ului și a dat o lovitură e- 
forturilor Organizației Unită
ții Africane de a se ajunge la 
o conciliere națională în a- 
ceastă țară. în încheierea cu- 
vîntării sale, Ould Sidi Baba 
a chemat statele să se abțină 
de la intervenții în treburile 
interne ale Congo-ului.

Luînd cuvîntul, reprezen
tantul Uniunii Sovietice, N. 
Fedorenko, a declarat că in
tervenția străină în Congo nu 
este numai o acțiune îndrep
tată împotriva poporului con- 
golez. Asemenea acțiuni pe
riclitează și securitatea altor 
popoare africane, constituie 
un pericol pentru cauza păcii 
în lumea întreagă. Reprezen
tantul sovietic a atras atenția 
Consiliului de Securitate a- 
supra legăturii dintre această 
intervenție și interesele eco
nomice ale unor puteri occi
dentale în Congo.

Referindu-se la așa-zisu’ 
caracter umanitar al acțiunii 
de la Stanleyville. Fedorenko 
a subliniat că reprezentanții 
puterilor occidentale au tre
cut sub tăcere crimele săvirși- 
te de mercenari împotriva 
populației congoleze.

In încheiere. Fedorenko a 
spus câ guvernul sovietic îm
părtășește opinia potrivit că
reia problema cocgoieză este 
o problemă africană și trebuae 
sohițxnatâ. ca atare, de către

ATENA. — La 16 deeera- 
brie a avut loc la Ateste aa 
miting in sprijinul democrcz- 
zării invățămintului superxe 
din Grecia la care au pzr-cz- 
pat peste 5 000 de studext. ce 
la instituțiile de iavctăsMâ 
superior din Atena si Firea. 
Mitingul a iost organiza: '.z
semn de protest împotriva 
țări r ii rectoratului Soo... ra- 
dustriale superioare de a ex
matricula doi studenfi care aa 
desfășurat activitate săxbcaiă. 
După miting, studenta au de
monstrat pe străzile centre.* 
ale Atenei.

PEKIN. — După cum anunță 
postul de radio Pekir. la 13 
decembrie 1964 s-a preda: sc- 
torităților R. P. Chmrae gtae- 
ralul maior Cer. l-mir- f 
șef al Biroului de InfoaMfi 
al ministerului de răzxx» cuaz.- 
kaișist. care a activat in orga
nizațiile ciankaișiste de spăsoag 
din anul 1931.

BOGOTA. — Camera repre
zentanților din Cohmbra a 
aprobat proiectul de lege ao- 
torizind guvernul sâ facă sta
dii preliminare în vederea 
construirii unui canal care sâ 
taie istmul columbian- Iezind 
Atlanticul și PacificuL Pocr.- 
vit raportului prezentat o* 
ministrul iucrănlor pubLce. 
Tomas CastriHon. canarul ur
mează să aibă o ha 
172 km. necesi^rd i 
in valoare de 536 mJ

* ' ' r S ZACĂ .• Case în stilul Renașterii în orașul
Teici (Moiavia de sud)

Luptele continuă

La incheierea sesiunii N.A.T.O.

Divergențe
neatenuate

LBOPOUKTLLE. — Co- 
=z^cai29ec2si saprem al tru- 
peiar ^sraxaranentale congo- 
teae a rearaosexxt miercuri că 

congolezi lansează 
r:-:raa lacuri asu

dai Paulis. ocupat 
re:r*- trapele guvernului 
eeattaL Dopâ cum transmite 

J din Leopold- 
iei D.P.A.. răscu-

■— CTrîaxiă să ocupe nordul

cereai

orașului Paulis și pregătesc 
un nou contraatac. Pe aero
portul local, ocupat de trupe
le guvernului central, sosesc 
fără încetare avioane care a- 
duc transporturi de arme și 
muniții.

In același timp, s-a anunțat 
că au loc lupte în regiunile 
orașelor Kindu și Bokunda. 
Răsculații au atacat, de ase
menea, orașul Lulimba din 
regiunea Albertville.

Potrivit unor știri sosite la 
Leopoldville, în regiunea cen
trală a provinciei Cuvette „si
tuația nu este satisfăcătoare". 
Răsculații efectuează concen
trări la Basankusu și Elongo, 
în vederea unor atacuri.

★
ALGER. — Președintele Alge

riei, Ben Bella, a primit pe Luisa 
Gizenga, mama cunoscutului li
der al mișcării de eliberare națio
nală din Congo (Leopoldville), 
Antoine Gizenga, sosită la Alger 
in urmă cu cîteva zile. In de
clarațiile făcute presei, Luisa Gi
zenga a relatat despre starea să
nătății fiului ei, care se înrăută
țește pe zi ce trece, ca urmare a 
torturilor și regimului la care a 
fost supus în închisorile congo-

Cea de-a 34-a sesiune a 
Consiliului ministerial 
N.A.Ț.O. a luat sfîrșit joi 

după trei zile de dezbateri.
Comunicatul final dat publi

cității la încheierea sesiunii, 
transmis de agenția France Presse 
relevă, printre altele, că membrii 
Consiliului ministerial ai 
N.A.T.O. au examinat relațiile 
Est-Vest. Comunicatul afirmă 
că persistă „cauzele fundamenta
le ale tensiunii în lume". In 
legătură cu aceasta, miniștrii 
și-au exprimat din nou convin
gerea că este „esențial ca alianța 
atlantică să-și mențină și să-și 
întărească unitatea". Ei au ajuns 
la concluzia „că este important 
să dezvolte și să aprofundeze 
consultările politice".

Comunicatul arată că „miniș
trii și-au reafirmat hotărîrea de 
a-și continua eforturile pentru a 
găsi o soluție pașnică în proble
mele care separă Estul de Vest" 
și „au confirmat voința lor de a 
continua să tindă spre încheierea 
unor acorduri în domeniul de
zarmării". Referitor la această 
problemă comunicatul sublinia
ză „importanța • evitării răspîn- 
dirii armelor nucleare". în ace
lași timp însă, comunicatul afir
mă că „atîta vreme c)it nu se 
va ajunge la dezarmarea genera
lă și totală, însoțită de un con
trol internațional eficace, orice 
slăbire a capacității defensive a 
alianței ar expune-o la presiuni 
mai mari".

Numeroși comentatori au rele
vat conținutul vag al comunica
tului, care nu se referă în nici 
un fel la problema cea mai dis
putată — crearea forțelor multi
laterale nucleare.

Intr-un comentar al agenției 
americane UNITED PRESS IN
TERNATIONAL, pe marginea 
dezbaterilor militare din cadrul 
celei de a doua zi a sesiunii Con
siliului ministerial al N.A.T.O. 
se arată; „experții militari ai 
N.A.T.O. n-au putut cădea de 
acord" asupra strategiei militare 
a celor 15 țări membre. „Efortu
rile depuse în vederea înlăturării 
divergențelor fundamentale din
tre concepțiile militare franceză 
și americană, scrie agenția, au 
ajuns la un impas". Neînțelege
rilor politice, scoase în evidență 
de politica Franței, „li s-au adă
ugat cele de ordin militar, arun- 
cînd o umbră asupra strategiei 
fundamentale a alianței".

Observatorii politici din capi
tala Franței consideră că a doua 
întrevedere dintre președintele 
de Gaulle și secretarul de stat 
al S.U.A. Rusk, nu a dat nici un 
rezultat sezisabil și nu s-au înre
gistrat poziții noi în problemele 
dezbătute în Consiliul ministerial 
al N.A.T.O. După cum constată

Greva generală
din Argentina

BUENOS AIRES 17 (Ager
pres). — La chemarea Confe
derației Generale a Muncii, în 
Argentina a început joi o gre- 

generală de 48 de ore în 
-planului de luptă" 

revendicări cu caracter 
lie. Agenția France 

Presse relatează că aproxima- 
10 de polițiști și mili- 
fost plasați în diferite 
iden și instituții din 

țară făcind uz de 
forță pentru a împiedica par- 
tîciparea la grevă.

Greva a avut un caracter

general în centrele industriale 
Avellaneda, La Plata, Rosario, 
Cordoba, Mendoza. In aceste 
centre industriale, cu excep
ția magazinelor comerciale, 
întreaga activitate a fost pa
ralizată. Alimentarea cu apă 
și energie electrică a fost în
treruptă. Poliția a arestat doi 
lideri ai Confederației Gene
rale a Muncii. Agențiile de pre
să anunță că cu toate măsu
rile luate de către autorități 
greva va continua probabil și 
în cursul zilei de vineri.

ziarul „LES ECHOS", în Consi
liul ministerial al N.A.T.O. „s-au 
înfruntat și ciocnit din nou tezele 
franceze și americane".

Este evident că, în acest sens, 
principala nemulțumire a Was
hingtonului, atît pe plan politic 
cît și militar, privește poziția 
Franței față de F.N.M. După 
cum se știe, luînd cuvîntul în 
cadrul sesiunii
N.A.T.O., ministrul _ _______
al Franței, Maurice Couve de 
Murville, a subliniat că „dato
rită puterii enorme a armelor și 
a enormei responsabilități care 
decurge de aici, puterile nucle
are nu pot nici să cedeze aceas
tă armă, nici să delege folosirea 
acesteia, de unde decurge im
posibilitatea de a se crea forța 
nucleară multilaterală a 
N.A.T.O". El a apreciat ca in
compatibilă forța nucleară multi
laterală cu principiul nerăspîndi- 
rii armelor nucleare.

Se remarcă, de asemenea, că 
S.U.A. încă nu au luat o hotărîre 
definitivă în problema F.N.M., 
cu atît mai mult cu cît între 
vest-germani și britanici există 
divergențe de vederi privind pro
iectul F.N.M. Englezii intențio
nează să proclame dorința lor de 
a nu vedea R. F. Germană în 
măsură de a pune degetul, într-o 
zi, pe trăgaciul nuclear. Aici se 
înregistrează un punct de con
vergență între Marea Britanie și 
Franța. In legătură cu aceasta, 
„LA NATION" organul U.N.R., 
remarcă că „Germania nu poate 
și nu trebuie să uite totalmente 
responsabilitățile sale în ultimul 
conflict mondial. Cît privește 
S.U.A., ele caută să afle precis 
adîncimea punctului de vederi 
francez, înainte de a se angaja 
într-un proces care ar putea pro
voca o reacție ostilă din partea 
Franței".

Unii observatori sînt de pă
rere că Statele Unite sînt deter
minate să caute o soluție pentru 
a evita o ruptură cu Parisul. 
In legătură cu cele două 
întîlniri Rusk — de Gaulle, 
multe ziare occidentale, printre 
care și „Le Monde", consideră 
că „Washingtonul ar pregăti o 
coordonare a forțelor nucleare 
americane, atlantice și france
ze".

Cert este că, pînă una, alta, do
sarul F.N.M. continuă să fie des
chis. Pînă la urmă, scrie „Le 
Monde", s-au format trei grupe. 
Din primul grup, care este în 
favoarea F.N.M., fac parte 
S.U.A., R.F.G. și Anglia, aceasta 
din urmă cu anumite nuanțe în 
ce privește organizarea nucleară 
atlantică. împotriva ei se pro
nunță, din motive diferite, Fran
ța, Norvegia și Danemarca, 
sfîrșit, un al treilea grup, 
care Paul Henri Spaak l-a __ 
cut sub titlul de „directorul a- 
tomic", cere o protecție atomică 
americană".

Primele ecouri ce parvin din 
capitalele occidentale în legătură 
cu încheierea sesiunii N.A.T.O. 
relevă ideea că n-a putut fi rea
lizată nici măcar o „reconciliere 
publică, de formă" și că diver
gențele dintre partenerii atlantici 
se mențin neatenuate. Tocmai în 
legătură cu aceste divergențe, as
cuțite și mai mult de disputa în 
jurul F.N.M. se emit în continu
are, aprecieri despre „criza din 
N.A.T.O.". Adevărata criză din 
N.A.T.O. are însă ca principală 
cauză anacronismul acestui bloc 
militar în contextul vieții inter
naționale din zilele noastre.

Consiliului 
de externe
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