
1907
Se împlinesc 60 de ani de la marea răscoală a 

țăranilor din primăvara anului 1907, una dintre 
cele mai glorioase pagini ale luptei poporului ro- 
mîn pentru dreptate socială și o viață mai bună.

împinsă de foame și mizerie, nemaiputînd îndu
ra starea îngrozitoare la care fusese adusă de 
exploatarea moșierilor și arendașilor, țărănimea ro
mână s-a ridicat cu dîrzenie și neasemuit curaj 
spre a-și face singură dreptate, dezlănțuind, în 
urmă cu șase decenii, cea mai mare răscoală din 
epoca modernă a României. Impresionantă ridi
care la luptă, manifestare strălucită a marilor 
energii revoluționare ale țărănimii, răscoala — 
sumă vastă a unor mișcări locale izbucnite în 
lanț — a cuprins într-un iureș năpraznic aproape 
toate județele țării, din Flămînzii Botoșanilor pînă 
în satele mehedințene, zguduind din temelii regi
mul burghezo-moșieresc. Ea a dezvăluit cu uria
șă pregnanță adevărul despre situația de nesupot- 
tat a maselor țărănești, a arătat acuitatea cu care 
se impunea rezolvarea problemei agrare ca una 
din problemele fundamentale ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României la începutul secolului 
al XX-lea.

Forța socială care a-a ridicat în sprijinul țără
nimii răsculate, manifestîndu-și cel mai activ so

• In acest numâr • tn 
paginile • în acest nu 
măr • în 

nilepagi
• în acest număr • în 
paginile • în acest număr

SPIRITUL STUDENȚESC CADRAN

Proletari din toate țările, uniți-vă I

25 BANI

SIMBÂTÂ

25 MARTIE
1967

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

MOMENT DE SEAMA NOUĂ 
METODĂ

ANUL XXIII 
SERIA II, 
NR. 5551

6 PAGINI

*

* 

•*

♦
*

*

*

*

Deseori s-a creditat Imagi
nea unui Caragiale sau Ghe- 
rea diriguitori de restauran
te — ca să folosim doar donă 
ilustre nume literare — pen
tru a sublinia vitregia unor 
vremuri pentru oamenii de 
artă de la noi. Și pe bună 
dreptate absorbirea acestor 
capacități literare de primă 
mărime, de povara respon
sabilității unor localuri ii 
Îndepărta de preocupările 
spre care-1 solicita talentul. 
Pe cit este de adevărată a- 
ceastă observație sociologi
că a faptului, tot atît de 
real este și reversul imagi
nii : întreprinderea amintită 
ca refugiu spre asigurarea

CINE FACE

AL TRADIȚIILOR
DE EXECUTARE 
A LUCRĂRILOR

DE AERAJ 
ÎN MINE

REVOLUȚIONARE
ALE POPORULUI ROMÂN

lidaritatea cu aceasta, a fost clasa muncitoare. 
Prin presă, prin manifeste și întruniri, prin unele 
acțiuni comune de luptă cu masele țărănești, mun
citorimea și-a afirmat solidaritatea deplină cu 
țărănimea. Clasa muncitoare S-a vădit astfel, odată 
mal mult, forța cea mai înaintată a societății, 
purtătoarei consecventă a idealurilor de progres 
și eliberare socială, ale întregului nostru popor. 
„Sprifniul acordat de clasa muncitoare luptelor 
țărănimii prevestea — așa cum a subliniat tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU — zorii alianței 
muncitorești-țărănești, care avea să devină cea 
mai puternică forță socială fi politică a societății 
nostre".

Evenimentele din 1907 au găsit, de asemenea, 
un puternic ecou în rîndurile păturilor largi ale 
intelectualității. Figuri proeminente ale științei și 
culturii românești ca A. D. Xenopol, Spiru Haret, 
Radu Rosetti, dr. Victor Babeș, Petru Poni, Ni- 
colae Iorga și-au exprimat simpatia și solidarita
tea cu țărănimea răsculată, condamnînd repre
siunile regimului burghezo-moșieresc, militînd 
pentru emanciparea politică și socială a maselor 
țărănești.

Innăbușită în sînge, răscoala din primăvara lui 
1907 s-a înscris cu litere de aur în marea carte a 
luptei dusă de poporul român, veacuri de-a rindul, 
pentru libertate națională și dreptate socială. Des
fășurarea răscoalei a demonstrat, încă o dată, înal
tele calități morale ale poporului nostru, în lupta 
aprigă pentru libertate și o viață mai bună. Cu 
tot eroismul ei, țărănimea n-a putut însă răzbi, 
din pricina fărâmițării și răzlețirii. Numai în strîn- 
să unire cu clasa muncitoare, masele țărănimii au 
putut dobîndi un aliat de nădejde, un conducător 
ferm, capabil să le călăuzească la victoria asupra 
exploatatorilor, la înfăptuirea năzuințelor seculare.

Urmașii celor care în 1907 au ridicat steagul 
răscoalei făuresc astăzi, împreună cu întregul po
por, sub conducerea Partidului Comunist Român 
o viață prosperă, ridicîndu-și patria pe culmile 
progresului.

Amintirea lui 1907, moment de seamă In tradi
țiile revoluționare ale poporului român, rămîne 
mereu în conștiința noastră ca un izvor de mindrie 
patriotică.
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resurselor de existență ofe
rea o arie în care se putea 
exercita buna psihologie so
cială în care excelau cei doi 
mari scriitori. Amintirile li
terare legate de aceste două 
nume ilustre îl pomenesc 
deseori în contextul ocupa
țiilor zilnice ale restauran
tului. Una dintre mărturiile 
oculare ale confraților de 
litere contemporani cu Ghe- 
rea nl-I arată în culisele res
taurantului pregătind gus- 
tuoase bucate care făceau 
faima localului ploeștean. 
Omul avea ambiții superioa
re nu numai în cimpul criti
cii ci în tot ceea ce făcea. 
Dar amintirile sînt nu nu
mai pitorești ci de cele mal 
multe ori — cum e și aceas
tă trimitere — pline de în
vățăminte. A conduce un res
taurant nu a fost și cu atît mai 
puțin acum — Ia indemîna 
oricui, nu poate fi pus pe

V. ARACHELIAN

Plimbări de vacanță...

La întreprinderea 
minieră Barza, re
giunea Hunedoara, 
s-a experimentat cu 
succes o nouă me
todă de executare a 
lucrărilor de aeraj 
în mină, la mari 
adîncimi. în locul 
săpării și construirii 
de suitori, procedeu 
clasia folosit pînă 
acum, se 
de sondă 
tru mare 
introduo 
metal.

Prin aplicarea 
cestei metode se ob
ține o creștere de 
circa 6 ori a vitezei 
de avansare și se 
economisește de fie
care ml de suitor 
cîte 1,2 mo lemn de 
mină. La forarea 
găurilor de aeraj se 
folosesc utilaje cu 
care se execută și 
alte lucrări miniere 
și geologice, nefiind 
necesare investiții 
suplimentare.

(Agerpres)

(Continuare 
tn pag. a li-a)

fac găuri 
cu diame- 
în care 
tuburi

NUMAI CU

Activitatea intensă in portul ConstanțaO. BANCILA
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MUL TUMIREA 
CĂ SE CUNOSC

CAUZELE, NU SE 
REALIZEAZĂ NORMELE

Dintr-o evidență a serviciu
lui de organizare și normare 
a muncii de la Uzinele textile 
„Moldova"-Botoșani reiese că 
numai în secția „bobinat", 
spre exemplu, peste 10 tinere 
n-au reușit să-și îndepli
nească normele de produc
ție, realizările oscilînd între 82 
și 96 la sută. Parte dintre cele 
13 filatoare sînt absolvente ale 
unei școli profesionale, altele 
s-au calificat la locul de mun
că. Care ar fi, totuși, explica
ția ? Să ne oprim la un caz. 
Maria Artin lucrează în uzină 
din 1965, de cînd a terminat 
școala profesională. „Nu pot să 
fac planul — ne-a mărturisit 
dînsa, la mașina la care lu
crez. Se înfundă. Dacă aș fi la 
ringuri..."

Consultăm șl părerea mai
strului principal, Teodor Blă- 
naru:

— Artin a lucrat o perioadă 
de timp la canelat. N-a prea 
făcut față. A cerut să fie dată 
la bobinat Acum, după cum 
spune ea, ar vrea să meargă 
la ringuri. La mijloc, cred că e

vorba de lipsă de seriozitate, 
lipsa de ambiție profesională. 
Artin urmează liceul seral. Un 
lucru bun. Dar își neglijează 
sarcinile de producție. Gîndul 
ei nu-i la meseria pe care și-a 
ales-o.

Tovarășul Teodor Blănaru 
ne-a oferit, în schimb, un 
exemplu edificator pentru ceea 
ce înseamnă pasiune, dragoste 
de muncă. Două tinere, Silvia 
Sologău și Elena Poamăneagră, 
au fost încadrate odată cu ex
tinderea uzinelor. S-au califi
cat la locul de muncă. Amîn- 
două însă într-un timp foarte 
scurt au reușit să se situeze 
printre bobinatoarele bune, 
apreciate.

— Acestea ar fi explicațiile 
în cazul Măriei Artin. Dar în 
celelalte cazuri ?

— In primul rînd odihna.

ION BELDEANU 
corespondentul 

„Scinteii tineretului” 
pentru regiunea Suceava

DIN MAREA CARTE A RĂSCOALEI

SOLIDARITATE 
DE FRATE

I. Felea

RELIEF 
DRAMATIC

NEDREPTATEA
NU MAI SUFEREA ÎNDURARE

Un desen : tn fund, un 
șir de soldați ; în stînga, 
grevișlii, la mijloc, tată) 
grevist se adresează fiului 
militar :

— Nu-i așa că nu vei 
trage în noi ?

— Mai degrabâ-n stă- 
pîni, decît în tine, tată 1

Desenul se află în pa
ginile ziarului România 
muncitoare din 20 octom
brie 1906. In editorialul 
acelui număr se spunea : 
„Dacă cumva veți fi tri
miși vreodată în contra 
țăranilor sau lucrătorilor... 
să întoarceți țevile puști- 
loi voastre îd contra mi
șeilor care vă vor ordona

...
...Februarie 1907. Româ

nia muncitoare dă a- 
larma : „La sate se pe
trec lucrurile cele mai în
fiorătoare. Nu numai că 
țăranii trăiesc în lipsa cea 
mai mare, uu numai că 
exploatarea proprietarilor 
nu are margini, nu numai 
că autoritățile se poartă 
cu ei ca misionarii cu săl
baticii din Asia și Africa, 
dar acești țărani duc o 
astfel de viață, apăsările 
sînt atît de crude încît, 
dacă lucrurile nu se vor 
îndrepta — și nu credem 
— vom intra în curînd în- 
tr-o nouă perioadă do a-

(Continuare 
in pag. a V-a)

Ion
Războiul pentru inde

pendență din anul 1877, 
în care țăranii și-au do
vedit adînca dragoste de 
țară și libertate nu a- 
vea să aducă nici o 
schimbare în confliGtul 
care mocnea latent de 
multă vreme înainte, în
tre țărănime și burglie- 
zo-moșierimea din țara 
noastră. Nici reforma a- 
grară din anul 1864 nu 
avea să aducă nici o 
îmbunătățire în relații
le dintre «ele două cla
se sociale. A fost tocmai 
dimpotrivă. Exploatarea 
nemiloasă se intensifica 
din ce în ce mai mult. 
Pămînturile țăranilor, 
prin diferite forme de

Jalea
înglobare, le erau răpite 
de către marile capita
luri. Mizeria țăranilor 
devenea tot mai mare 
și de nesuferit. Ca ur
mare a acestei stări 
de fapt, în anul 1907 
a izbucnit Răscoala ță
ranilor cu o violență la 
care burghezo-moșieri- 
mea nu se aștepta.

îmi aduo aminte foar
te bine de zilele cloco
titoare ale Răscoalei. 
Mă aflam în Buaurești, 
unde îmi completam stu
diile de școală, alături 
de colegii mei, în cea

(Continuare 
in pag. a V-a)

Costache Antoniu
Mi-aduo aminte ca as

tăzi : era o zi ploioasă, cu 
glod pin-la genunchi. De- 
cuseara satul nostru Țigă
nușilor mocnea. Mi s-a 
spus că școala-i închisă, 
înainte de a se crăpa 
de ziuă, s-auzi un vuiet. 
Am întrebat-o pe bu
nica ce e; mi-a spus: 
vin perienii. Vecini cu 
satul nostru, cei din 
Perieni aveau reputa
ția de oameni dîrzi, cura
joși. Lucrau și ei pe moșia 
boierească (de 4 500 hec
tare, cum aveam să aflu 
mai tîrziu) fi s-au vorbit 
cu ai noștri să vină la 
curte ; le ajunsese cuțitul 
la os. Nu se așteptau la 
înțelegere, dar tot mai spe

rau la o vorbă omenească 
măcar. N-au primit-o, și-a- 
tund au început lupta. La 
fel ca cei din Flămînzi, 
sau mai de-aproape de ei 
— din Popricani, din Stîn- 
ca Roznovanu și din toate 
satele Moldovei — au a- 
prins focul Răscoalei. Ne
dreptatea nu mai suferea 
îndurare, foamea și umi
lința la fel.

...La un moment dat o 
venit armata ; comandan
tul, cine o fi fost, era că
lare ; a somat mulțimea sd 
se predea, a înconjurat-o, 
a tras în aer. Au început 
arestările. N-am să uit ni-

(Continuare 
tn pag. a V-a)

IN IAȘII 
ACELOR ZILE...

Demostene Botez
Iași. început de martie, 

1907. Zăpada începuse a 
se topi. Ici și colo, pe 
creasta de la Bîmova, și 
prin vîlcele se văd din 
mijlocul orașului pete albe 
de zăpadă întîrziată. Un 
aer umed și încă rece e 
purtat de vînt, dinspre zări.

Eram atunci elev în 
clasa a treia de liceu, în
tr-un internat în care era 
un amestec contradictoriu 
de copii: unii, solveați, 
băieți de bani gata, stri
cați de timpuriu, pe care 
părinții li dăduseră aici ca 
la o școală de corecție ; 
alții bursieri, fn general 
copii de țărani cu aptitu
dini deosebite la învăță

tură care reușiseră să intre 
printr-un concurs sever.

Așa fiind, viața în co
mun se desfășura cu preo
cupări diferite — unii ob
sedați de ideea de a scăpa 
de rigorile claustării în in
ternat, alții de învățătură. 
Morga distantă a celor din
ții și seriozitatea celorlalți 
născuseră o stare de ten
siune permanentă care fă
cuse două tabere, ca o re
plică a claselor sociale din 
care făceau parte.

Dat asta se desfășură 
pașnic pînă în acele zile 
de început de martie cînd 
elevii externi aduseseră din

(Continuare 
în pag. V-a)

(Continuare in pag. a 11-a)

Primăvara în Cișmigiu



ARTICOLE • CRONICI • ÎNSEMNĂRI

‘ ACTIVISTUL!

U. T. C

...Liniștea sălii conținea in ea 
o semnificație; privirile erau a- 
tente și ușor concentrate asupia 
unui tînăr cu voce convingătoare, 
cu citeva fire la tâmple preschim
bate in argint. Eram intr-o încă
pere cam îngustă, dar primitoare 
— sediul cooperativei agricole 
din Delești — la o instruire a ca
drelor U.T.C. din comunele Hîr- 
șova, Cozmești fi Delești. Celui 
care vorbea i-am citit numele 
scris cu migală pe un caiet: 
Mircea Totoi. Apoi am aflat mai 
multe despre el. Are 28 de ani 
iar din luna mai 1961 și-a închi
nat viața muncii de activist 
U.T.C. In această calitate Mir
cea Totoi e cunoscut în mai 
toate cele 35 de comune ale 
raionului fi cele 158 de sate 
componente ale acestora. Dar nu 
numai cunoscut ci fi prețuit fi 
stimat. Cineva îmi spunea că un 
semn al prețuirii muncii sale 
făcută cu modestie dar cu o 
mare dăruire este fi acela că i-a 
fost decernată Medalia Muncii fi 
Medalia pentru încheierea coope
rativizării agriculturii. Este in
tr-adevăr fi aceasta un semn.

După instruire am stat îm
preună, la o țigară fi la o vorbă 
în pădurea de aramă a Delești- 
lor, parc întemeiat dfe tineri fi la 
inițiativa lui, mai apoi, undeva 
la marginea satului, în jurul u- 
nei scene făcută din sctndură 
sunătoare care, in urma atitor ac
țiuni cultural-distractive fi-a le
giferat numele ei, de teatru de 
vară. Aici, în pădurea aceasta 
de aramă am făcut cunoștință în 
mod indirect, prin pasiunea fi 
forța evocativă a glasului său, cu 
sate fi întimplări, cu diferite 
momente fi vesele, fi de-o opti
mistă tristețe cîteodată, cu sute 
de tineri rămași în Întregime în

4 TE REGĂSI 

IN EAPTE,

ÎN OAMENI...

ființa lui. „Pentru a-i cuprinde 
în munca mea, ne mărturisea ti- 
nărul activist, am profitat de 
momentele cele mai favorabile 
pentru a-i cunoaște și apropia. 
Așa a fost și în cazul acțiunilor 
de muncă voluntar-patriotică ale 
tineretului, organizată în scopul 
sprijinirii cooperativei agricole 
din Tanacu, acum cîțiva ani, și în 
cazul cîtorva zeci de tineri, că
rora le-am dezvăluit frumusețea 
și importanța lor în viața spiri
tuală a satului, începînd cu dis
cuțiile din adunările generale, 
pînă la cele mai amicale dialo
guri, provocate cu dibăcie pe cît 
mi-a stat în putință". Așadar, 
secretul muncii sale de activist 
constă în împrietenirea cu tine
rii, în consolidarea unei legături 
sufletești trainice, bazată pe mun
că, pe unitatea de vederi și țe
luri, în dibăcia de a se face 
punctul de început al unei ac
țiuni și prin aceasta și al vieții 
lor, declanșatorul zecilor și su
telor de intenții creatoare care 
clocotesc în fiecare tînăr.

Parcul acesta îmi amintește de 
parcul florilor de la Tanacu, de 
livezile tineretului din Ivănești 
și de atîtea alte rezultate asemă
nătoare obținute în comunele La- 
za, Coștești, Pușcași, Cozmești, 
Hîrșova și altele. Pentru a rea
liza ceva, totu-i să activizezi do
rințele reale ale tinerilor pătrun- 
zînd în psihologia lor, să aduci 
In plan activ forțe aflate încă în 
stare latentă, înzestrîndu-le cu 
plusul de forță necesar. Pentru a- 
ceasta îți sînt în mod absolut ne
cesari prietenii sau, altfel spus 
aici, tinerii cei mai activi, cei 
mai harnici. „îmi aduc aminte 
de multe prietenii de acest gen, 
pline de sensuri și implicații 
generoase și le țin minte pentru 
că nu mi-ar fi reușit totul dintr-o 
dată, fără strădania acestora, 
fără sprijinul lor. Regăsesc și as
tăzi un exemplu pentru munca 
mea, în prietenia pe care am 
legat-o acum cîțiva ani cu Petru 
Rădăcină, secretarul comitetului 
U.T.C. de la cooperativa agri
colă din Cozmești, prietenie pe 
care am căutat-o și am găsit-o 
mereu în persoana multor tineri 
din diferitele organizații de care 
am răspuns. Cu tinerii de la Ta
nacu, m-am împrietenit, de pildă, 
într-o acțiune de pescuit sportiv, 
organizat la iaz, cu sprijinul in
ginerului zootehnist, cu cei de la 
Laza într-o plimbare cu bărcile, 
pe lună, și în sfîrșit, cu alții și 
alții în fel și chip prin crearea 
unei atmosfere apropiate, prin 
organizarea unor acțiuni pe a că
ror putere de atracție s-a supra
pus și forța de atracție a idealu
rilor noastre tinerești".

Am umblat, după această dis
cuție, timp ele aproape o săptă- 
mînă prin locurile pe unde a 
trecut activistul Mircea Totoi, 
prin comunele în care lucrase în 
decursul celor cinci ani. Și, deși 
se afla în comuna Delești, unde 
l-am cunoscut pentru prima dată, 
am avut certitudinea că îl reîntâl
nesc pretutindeni sau, cel puțin, 
că îl pot reconstitui prin mărtu
risirile deseori lapidare dar pline 
de căldură și stimă ale numeroși
lor lui prieteni.

ION CHIRIC
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea lași

ORIGINALITA TE $1 MIMETISM
în expoziția de pictură a 

Vioricăi Ilie am intirziat atent, 
am revenit, din dorința sinceră 
de a-i înțelege efortul creator, 
de a-i pătrunde mai ales 
resorturile intime de gindire, 
de afectivitate, generatorii ex
presiei sale plastice. Talentul 
artistei este indiscutabil și ar 
fi nedrept a nu i-l recunoaște. 
Ciudat însă, artista pare a 
trece cu nepăsare pe lingă el, 
cu alte cuvinte, și-l ignoră, 
vorbind publicului cu mijloace 
care nu-i aparțin și c.are-i 
înăbușă cum vom vedea ori
ginalitatea.

Expoziția Vioricăi llie e uni
tară. E poate ultimul lucru 
care i se poate reproșa. în eco
nomia narației fiecărei lucrări 
apare obsesiv, cu funcții uni
ficatoare „pădurea, mngla", de 
un regn ciudat, nici copac, nici 
iarbă, nici ferigă, nici algă, ci 
un produs al imaginației în 
stare somnolentă sau de delir, 
în orice caz ceva, ce ar tre
bui în concepția autoarei să-ți 
strecoare în suflet neliniștea, 
frica. Fiecare lucrare (în fond 
cite un fragment din acest 
închipuit peisaj silvan, domi
nat succesiv de o cromatică 
ternă sau pregnantă, de o
gamă caldă sau rece, confor
me cu stările care le-au gene
rat) e populată de cunoscu
tele „objets surrealistes", cu o 
rîvnă în care intră ceva din 
fixitatea pictorului — ermi- 
niar. Cîteva coloane antice, 
cîteva conuri răsturnate, spri
jinite în vîrfuri, un obiect 
misterios, fără nume (ceva ce 
aduce a meteorit, a rocă ances
trală, care planează în fiecare 
lucrare), o umbră cu trompe
tă, o vacă, o parașută, ele
mente anatomice ciudate, in
strumente muzicale sau păsări 
exotice alcătuiesc universul 
său enigmatic și ermetic. Er
metic, fiindcă se refuză deli
berat, constant percepției 
obișnuite ca și puterii de 
sugestie insolite. „Amintiri 
vechi" in care fac casă bună o 
coloană și cîteva bile, o escres- 
cență albă (os animal, plantă, 
cine știe ?) și o indicație de 
trup uman, par mai degrabă 
niște „amintiri filogenetice" 
ale autoarei, a căror corelație 
și sens îți scapă. Indicațiile 
care i-ar conferi înțelegerea 
generală lipsesc. îți pare eă 
artista e interesată numai de 
propriile sale trăiri, nu și de 
relația lor cu generalul, cu 
umanul, cu înțelegerea seme
nilor. „Sufletul Romei" e o 
junglă incendiară în care un 
chip nedefinit (Antă la trom
petă, „Pasărea timpului" e 
reprezentată prin veșnica sa 
junglă șl veșnicul său obiect 
indefinibil, „Misterele nopții", 
e o reuniune de instrumente 
muzicale cu coarde, de o 
structură aproape carnală,

„Se caută un mincinos" de Dimitrie Psathas, interpretată de 
colectivul Teatrului popular din Turnu Severin

Foto s AGERPRES

Numai cu mulțumirea că se cunosc cauzele, 

nu se realizează normele
(Urmare din pag. I)

Spun acest lucru, cunoscut de 
altfel, pentru că munca în fi
latura necesită multă îndemî- 
nare și atenție. Lucrînd la o 
mașină de înaltă tehnicitate, 
nu-ți poți permite să vii obo
sit la lucru. Or, unele fete, 
mai ales din schimbul de 
noapte, vin la uzină nepregă
tite, obosite. Am să vă dau 
un exemplu : Maria Stan. O 
perioadă de timp, adică în lu
nile de vară, nu reușea nicio
dată să-și realizeze normele. 
Plimbările, distracțiile o soli- 
eitau prea mult. La locul de 
muncă nu mai putea face față. 
De cîtva timp situația e cu 
totul alta Mai poate fi dată în 
acest caz vina pe mașină ?

Cazurile de la „bobinat" 
nu-s însă singulare Ele se în- 
tîlnesc și în alte secții. Cane- 
tatoarea Maria Vlădeanu de la 
preparație. nu și-a îndeplinit 
planul de producție datorită 
nefolosirii judicioase a celor 
480 de minute. Tn aceeași sec
ție și în aceleași condiții lu
crează și tinerele Paraschiva 

„Pâmîntul", o masă amorfă în 
jurul căruia roiesc cîțiva 
fluturi, iar „Rodul pămîntu- 
lui“ îți amintește de o planșă 
anatomică, viscerală în care 
nervii și țesuturile omenești 
sînt frunze, tulpini etc.

Opțiunea Vioricăi Ilie la 
formula suprarealistă este 
evidentă, tranșantă. Intensi
tățile frondei suprarealiste 

apar aci declorofilizate și 
fără țintă, nici măcar un 
anumit respect pentru un 
realism minuțios în detalii ca 
și pentru ordonarea riguroasă 
a expresiei iraționale. Nu mai 
vorbim de tnadecvarea formu
lei ca atare. Pentru a cita 
oară sîntem nevoiți să asistăm 
la desfășurarea unor exerciții 
de împrumut, preluări me
canice de formule — în cazul 
de față din suprarealism — a 
căror identificare nu mai pre
zintă nici măcar dificultățile

Sculptorul Ovidiu Maitec 
din Capitală in atelierul 

său

Filip și Viorica Pețev, amîn- 
două fruntașe în producție pe 
anul 1966. Le-am solicitat pă
rerea.

— Totul depinde de felul 
cum știi să-ți organizezi mun
ca, ne-a spus Paraschiva Filip. 
Eu obișnuiesc ca întotdeauna 
să vin cu cel puțin un sfert de 
oră înainte de intrarea în 
schimb. îmi pregătesc materia
lul necesar și verific starea 
de funcționare a mașini. Unele 
fete însă sosesc cu întîrziere, 
iar în timpul producției pără
sesc locul de muncă sau poartă 
tot felul de discuții cu cei din 
jur. Toate acestea, bineînțeles, 
influențează atît asupra pro
ductivității muncii cît și asu
pra calității.

Așadar, neîndeplinirea nor
melor de producție se află în 
strînsă corelație cu nerespec- 
tarea disciplinei la locul de 
muncă, nefolosirea întregii ca
pacității a mașinilor, lipsă de 
pricepere și pasiune profesio
nală.

Constituie aceasta o caracte
ristică pentru Uzinele „Mol
dova" din Botoșani ? Nu cu 

dintr-o primă etapă ? Mărtu
risim că impresia dezagreabilă 
produsă de constatarea „fron
dei", a „șocului" vizibil scon
tat este de-acum la îndemâna 
oricui, simplul privitor sesi- 
zînd factura mimetică a pinze- 
lor ce-i sînt expuse. Nu 
înțelegem totuși, de ce se 
abuzează de formulele unor 
curente artistice (produsul 

unor realități social-artistice 
obiectiv determinate) devenite 
de pe acum momente din isto
ria artei, de ce se reînvie ar
mătura filozofică a acestor 
curente in flagrantă neconcor- 
danță cu evoluția gîndirii 
noastre.

Singurul lucru transparent 
în pictura artistei e misterul 
angoasant pe care ar vrea 
să-l realizeze, un sentiment 
nedefinit de anxietate, de 
teamă de om, de mediu, o acu
tă dorință de singularizare. Te

ETNOGRAFIA Șl FOLCLORUL 
IN DICȚIONARUL 

ENCICLOPEDIC ROMÂN
Nevoia unei astfel de 

lucrări stăruia de mai 
multă vreme. încă la 1842 
Gh. Asachi puolicase o 
fasciculă dintr-un „Lexi
con de conversație", dar, 
din păcate, următoarele 
fascicule n-au mai apărut 
Hașdeu cu „Etymologi- 
cum Magnum Romaniae" 
ridicase lexicografia ro
mânească pe culmi nebă
nuite dar și această co
pleșitoare lucrare cu ca
racter enciclopedic avea 
să fie abandonată. Prima 
realizare românească în
chegată rămîne „Enciclo
pedia română" în 3 volu
me, publicată de C. Dia- 
conovici în 1898—1904 la 
Sibiu. '' Mai aproape în 
timp, mai puțin rea
lizate, Se înscriu „Dicțio
narul enciclopedic ilus
trat" al lui I. A. Candrea 
și Gh. Adamescu și „En
ciclopedia, Cugetarea", a 
lui Lucian Predescu. Spre 
deosebire de acestea „En
ciclopedia României" pu
blicată de D. Guști, avînd 
o singură temă, România, 
marchează sub raport 
metodologic și al varietă
ții materialului informativ 
o etapă importantă în și
rul lucrărilor enciclopedi
ce românești, dar un anu
mit spirit comercial, sim
plist pentru primele două 
și orientarea ideologică — 
în special pentru ultima 
— fac ca aceste lucrări să 
fie mai puțin utilizabile azi.

După eliberarea țării 
preocupările editoriale tn 
domeniul enciclopediilor 
au continuat, înregistrîn- 
du-se, încă în 1945, o pri
mă lucrare „Dicționarul 
filozofiei" a lui F. Al. Du- 
țescu. Au urmat apoi o 
seamă de dicționare a- 
daptate și traduse sau re- 
strînse la o singură temă 
dintre care se detașează 
ca o lucrare deosebită 
„Lexiconul tehnic român".

mult timp în urmă, întreprin
derea și-a extins capacitatea 
de producție. Colectivul de 
muncă s-a întregit cu noi ca
dre tinere. După cum ne spu
nea șeful secției filatură, ing. 
Carlo Denunțio „mai sînt încă 
greutăți de ordin tehnolo
gic, dar eare vor fi regle
mentate pe parcurs". Actual
mente. peste 1400 de tineri 
sînt angrenați în întrecerea so
cialistă. Cîți din ei vor fi de
clarați fruntași la sfîrșitul 
anului ? O simplă statistică ne 
arată că numărul acestora 
(deși colectivul de muncă a 
crescut în ultimii ani) a scăzut 
mereu : 75 în 1964. 63 în 1965 
și 50 în 1966.

La Uzinele textile n-a fost 
rezolvată încă problema ab
sențelor. Numai în primele 
două luni ale anului 1967 s-au 
înregistrat sute de om-zile, 
absențe nemotivate, la eare 
se adaugă cîteva sute moti
vate.

Situația participării tinerilor 
la realizarea normelor de pro
ducție, așa eum se prezintă ea, 
trebuie să preocupe în măsu

întrebi, pe bună dreptate, de 
ce din complexitatea formelor 
vieții și artei „selecția" a re
ținut fragmente disparate a 
căror împerechere se produce 
arbitrar, în ciuda oricărei lo
gici, te întrebi cum mai e cu 
putință o asemenea situare pe 
niște făgașe improprii, lucru 
evident pentru specialist ca și, 
faptul trebuie reținut, pentru 

nespecialist. Experiențele per
sonale „in vitro" de pe urma 
cărora nu se cîștigă nimic nu 
ne interesează. O spunem cu o 
undă de regret, însă, căci 
artistei nu-i lipsește talentul, 
nici posibilitățile tehnice, nici 
anumite capacități de poetizare 
înclinate către fabulos, către 
viziunea fantastică.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

După cum se vede, și 
din această sumară și se
lectivă enumerare a noas
tră, o lucrare cu caracter 
larg enciclopedic, cu un 
bogat material informativ 
a întîrziat mulți ani să 
apară. Ea era cu atît mai 
necesară cu cît distanța 
în timp de ultimele reali
zări românești se adîncea, 
cu cît necesitatea unei in
formări obiective, rapide 
și cu date sistematizate la 
zi, crește.

însușindu-ne punctul
.

tru popular, proză epică 
populară — basme, po
vești, legende, snoave sau 
poezie epică — balada. 
Din domeniul liricii popu
lare — doina, strigătura, 
cîntecul, folclorul copiilor, 
zicători și proverbe ; din 
domeniul dansului și al 
muzicii populare instru
mente ; culegători de fol
clor, folcloriști și etno
grafi, reviste de speciali
tate etc. La aceștia se a- 
daugă termeni etnografici 
propriu-ziși din sfera et-

le cele mai importante de 
concretizare a copștiinței 
naționale a unui poporj 
Specialiștii sînt unanimi 
în a afirma că pentru 
țara noastră, ca la mai 
toate popoarele, arta 
populară este mai veche 
decît cea cultă „este 
punctul ei de plecare și 
modelul ei permanent", 
sursa ei de inspirație. Din 
acest punct de vedere 
sînt explicați — și i-aș — 
remarca în mod deosebit 
termenii de ceramică, cos-

Pornind de Ia Invitația făcută de colec
tivul de coordonare al „Dicționarului en
ciclopedic român", redacția noastră își pro
pune să găzduiască puncte de vedere ale 
specialiștilor, menite să fie o contribuție la 
stabilirea elementelor de reper pentru edi
ția următoare, ce se cere, desigur, Îmbogă
țită și imbunătățită.

de vedere al coordonato
rilor care consideră că su
gestiile cititorilor pot fi 
de folos pentru îmbunătă
țirea edițiilor viitoare ale 
Dicționarului, ne permi
tem să aruncăm o privire 
asupra felului în care sînt 
prezenți și explicați o sea
mă de termeni din sfera 
etnografiei și folclorului 
românesc.

„Dicționarul enciclope
dic român" cuprinde nu
meroși termeni și noțiuni 
de bază din domeniul dis
ciplinelor etnografiei și 
folclorului. Găsim pre
zenți în dicționar termeni 
din folclorul obiceiurilor 
— anul în legătură cu 
momente mai importante 
din viața omului — nun
tă, naștere, moarte 1 tea-

nografiei rurale, mai ales, 
din aria gospodăriei, lo
cuinței, a ocupațiilor, 
meșteșugurilor de prelu
crare a lutului, pietrei, o- 
sului, metalelor, lemnului, 
pieilor, fibreloi din dome
niul industriei casnice — 
torsul, țesutul, împletitul, 
brodatul, al transporturi
lor și al drumurilor, al cu
noștințelor de drept popu
lar și al metrologiei, 
termeni legați de arta 
populară a ceramicii, a 
încrustațiilor în lemn, a 
pieselor vestimentare, a 
picturii pe sticlă, a fero
neriei.

Etnografia și folclorul 
oglindesc în mod sugestiv 
particularitățile culturii 
noastre materiale și spiri
tuale fiind una din forme-

•

tum, crestături tn lemn. 
Se arată evoluția lor isto
rică, firească, pe acest pă- 
mînt românesc, ca o core
lație specifică poporului 
nostru, punct de plecare 
pentru creația cultă. Acest 
punct de vedere just și, 
am spune, justificativ 
pentru prezența acestor 
termeni tntr-un dicționar 
enciclopedic român, a fost 
neglijat însă în definirea 
a numeroși alțj compo
nent! ai sferei etnografi
cului și folclorului. El a 
fost înlocuit cu un tehni
cism sec care se potriveș
te atît termenilor româ
nești cît și celor străini. 
Explicațiile date dansuri
lor populare ni se par 
cele mai elocvente pentru 
a concretiza cele spuse

ră mult maî mare comitetul 
U.T.C. pe întreprindere. Din 
discuțiile purtate cu cadrele de 
conducere, precum și cu nu
meroși tineri fruntași de la 
Uzinele textile, a reieșit că 
normele de producție elaborate 
în funcție de condițiile specifi
ce ale fiecărui loc de muncă, 
pot fi îndeplinite și depășite. 
Organizația U.T.C. a făcut însă 
prea puțin pentru cultivarea 
dragostei față de muncă, pen
tru trezirea pasiunii față de 
meseria aleasă șl mai ales 
pentru întărirea disoiplinei de 
producție. La această între
prindere se înregistrează a- 
nual o mare fluctuație de ea- 
dre. Multe fete provenite din 
mediul rural n-au reușit încă 
să pătrundă sensul noțiunii de 
disciplină muncitorească. Așa 
se explică și numeroasele ab
sențe, Insuficientul interes 
pentru perfecționarea califică
rii. Spre aceste obiective, în 
lumina plenarei C.C. al U.T.C. 
din ianuarie 1967, trebuie să-și 
orienteze activitatea comitetul 
U.T.C. de Ia Uzinele textile 
„Moldova" din Botoșani.

ȘTIINȚA 
ÎN SLUJBA

PRODUCȚIEI

DEVA (de la co
respondentul nos
tru).

După îndelungi 
studii și cercetări, 
specialiștii Institu
tului de cercetări 
pentru securitatea 
minieră din Pe- 
troșeni au descope
rit o metodă efici
entă de prevenire a 
autoaprinderii căr
bunilor la exploata
rea minieră Lonea. 
Metoda constă în 
stropirea pereților 
și injectarea în stra
tul de cărbune a 
unei soluții apoase 
de clorură de calciu 
și argilă care opreș
te pătrunderea ae
rului în strat și 
duce la scăderea 
temperaturii în aba
taje. Utilizarea a- 
cestei metode va 
duce la creșterea 
productivității și la 
întărirea securității 
muncii.

Cine face numele 
renume

(Urmare din pag. I) 
seama sfintei întimplări. 
Responsabilul, directorul 
restaurantului, cum trebuie 
numit el fără nici un fel de 
exagerări, se identifică pină 
la ultimele amănunte cu fir
ma restaurantului, cu faima 
bună sau proastă a localului 
său. Căci un restaurant nu 
e confundabil cu o tarabă cu 
loz tn plio ci e o întreprin
dere comercială complexă 
care cere atit cunoașterea 
totală a disciplinei comercia
le cît șl a psihologiei socia
le. Ospătar perfect și bucă
tar, fin cunoscător al unui 
registru infinit de prepara
te, conducător de colectiv 
desăvîrșit, direotorul de res
taurant, trecut prin această 
întreagă filieră, este un co
mandant de vas care în ne
priceperea sa face să eșueze 
întreaga întreprindere co
mercială a restaurantului. 
S-a crezut greșit multă vre
me că în postul de conduce
re de aici poate fl așezat 
oricine. Dai bere și sarmale 
la prinz, grătar șl vin de 
eare o fl, seara. Și in plus 
o tobă și-un contrabas creș
te rețeta firmei. Cu alte cu
vinte ce mi-e bufet la botu 
calului, ce mi-e restaurant 
de clasa întîi. Așa o fl ?

Răsfoind primele pagini...
Foto > TRIFU DUMITRESCU

mai sus, Prezența unei
ilustrații grafice, a unui
rînd melodic, prezentarea 

■ a cîtorva mișcări, a unor 
virtuoși ai dansului nostru 
popular măcar pentru de
numirile consacrate pe 
plan mondial (căluș, briu, 
ciuleandra), ar fi înviorat 
explicația și ar fi făcut-o 
mai lămuritoare. Acestea 
s-ar fi impus cu atît mai 
mult cu cît la alți ter- 

• meni, din același dome
niu, dat străini (spanioli, 
ucraineni, scoțieni) unele 
din aceste elemente lă
muritoare nu lipsesc. De 
un tratament asemănător 
se bucură și termenii care 
definesc instrumentele 
populare românești. Soco
tim că ar fi fost necesar 
ca la explicațiile date ter
menului instrument, unde 
este înșirată și familia in
strumentelor muzicale — 
fără a se specifica origi
nea lor populară — ar fi 
fost locul să se vorbească 
despre varietatea instru
mentelor populare româ
nești, despre specificita
tea lor, precum și care 
sînt melodiile anume, pro
prii instrumentului, cum 
„arată" și „sună" o ase
menea melodie, construc
torii și virtuoșii populari 
ai instrumentului, cum 
au fost integrate melodiile 
instrumentale românești 
creației culte. Toate aces
tea ar fi dus la diferen
țieri specifice și . nuanțări 
necesare și utile cititoru
lui.

O seamă de termeni et
nografici și folclorici și-ar 
fi găsit locul în sfera fa
miliei cuvîntului care i-a 
germinat dacă s-ar fi dat 
și sensurile, mai uzuale, 
ale respectivelor cuvinte. 
Astfel, anul nou, cu între
gul lui alai de datini și o- 
biceiuri străvechi, cu pre
lungiri prezente în actua
litate nu este inclus în 
familia cuvîntului an. Tn 
aceeași situație se găsesc 
termenii moarte, naștere, 
nuntă, cu multiplele lor 
manifestări etnografice si 
folclorice.

Noțfunile de bază ale 
etnografiei și folclorului 
trebuie să fie definite 
mai nuanțat și mai pre
cis. Explicarea mai de 
fond a teoriilor străine 
care au dus la evidenție
rea, definirea, delimitarea 
si imminerea conceptelor 
de etnografie si folclor 
este necesară dar, și a- 
ceasta în primul rînd, este 
tot atît de necesară și e- 
videntierea curajoasă a 
contribuției românești Ia 
evoluția acestor discipline 
De pămînt românesc și j 
la aportul etnografiei și | 
folcloristicii românești pe 
plan mondial. O însirare 
de nume, fără a insista 
pe concepțiile, pe condi
țiile care au generat sau 
au permis aclimatizarea 
unor năreri străine, fără 
a arăta repercusiunile lor 
pe planul culturii româ
nești, a prezenței Iot în 
artă, filozofie, literatură 
nu noate fi pe deplin lă
muritoare.

La pagina 461 (vol. TTT) 
citim : „Primele culegeri 
de folclor cu caracter ști
ințific au fost făcute de 
D G. Kiriac, Sabin 
Drăgoi. un moment impor
tant constitm'ndu-1 culege
rile lui Bela Bartok, stu

diile lui George Breazul 
și Constantin Brăiloiu..." 
Or, pentru folcloristica 
noastră muzicală culege
rile sistematice ale lui 
G. Breazul, și mai ales ale 
lui C. Brăuoiu, reprezin
tă nu numai o muncă de 
pionierat ci și de impor
tanță hotărîtoare. în urma 
acestor culegeri a gîndit 
C. Brăiloiu, o metodă de 
culegere proprie, accepta
tă și apreciată de Bartok 
și de ceilalți folcloriști ro
mâni și străini. Alături de 
această precizare aș mai 
aminti că au fost omise 
două reviste de speciali
tate care își merită locul 
într-un dicționar enciclo
pedic alături de alte re
viste care au marcat un 
punct distinct în etnogra
fia și folcloristica româ
nească. Este vorba de t
Anuarul arhivei de folklor j
din Cluj, condusă de fol
cloristul și etnograful Ion 
Mușlea și de actuala Re
vista de etnografie și fol
clor condusă de prof. univ. 
Mihai Pop. Aș sugera, de 
asemenea, ca în cadrul lis
tei de personalități care ac
tivează în domeniile et
nografiei și folclorului (la 
titlul-eapito) România — 
Republica Socialistă Româ
nia) să fie incluse și nu
mele cîtorva specialiști 
contemporani bine cunos
cute în țară și străinătate 
ca I A. Amzulescu A. 
Fochi, N Bîrlea, C. Băr- 
bulescu, 1 O. Chitiima, 
O Pop, Ov Papadima, 
Gh. Vrabie, R Vulcănes- 
cu. Iar pentru folcloriștii 
și etnografii P Caraman, 
I. Mușlea. M Pop, R. 
Vuia să se întocmească 
succinte prezentări bio
bibliografice

în încheierea puținelor 
observații aș dori să spun 
cîteva cuvinte desnre ilus
trații Am simțit nevoia 
acordării unui spațiu mai 
mare ilustrațiilor de tot 
felul. Uneori au fost fo
losita cu succes ilustrații 
în afara explicațiilor cu 
scopul de a le împlini pe 
acestea Consider că acest 
tip de ilustrație trebuie 
folosit cu mai mult cu
raj. S-a întîmplat uneori 
ca distanta care separă 
locul unde a fost ampla
sată planșa de locul unde 
se explică termenul ilus
trat să fie de-a dreptul 
derutantă. Reproducerea 
dnnă tabloul lui Noria 
aflător la Muzeul Bm- 
ckenthal din Sibiu este 
plasată cu mai bine de 28 
pagini înainte de pagina 
unde este definită perso
nalitatea eroului. E ne
voie și de o mai mare a- 
tentie la exactitatea trimi
terilor, sau chiar la scoa
terea greșelilor de tipar. 
Toate aceste observații, 
referitoare Ia un domeniu 
după cum s-a văzut strict 
delimitat ar avea meni
rea, adăugîndu-se altora 
pe care probabil le vor 
propune oameni de maxi
mă competență, interesați 
de destinele unei aseme
nea monumentale lucrări 
— să confere celei de-a 
doua ediții un plus de 
calitate, de precizie și o 
îmbogățire interpretativă 
și informativă.



1907 MOMENT DE SEAMĂ AL TRADIȚIILOR 
REVOLUȚIONARE ALE POPORULUI ROMÂN

încerc o puternică e- 
moție la gindul că pes
te citeva ceasuri voi sta 
față în față cu cițiva 
dintre supraviețuitorii a- 
celei nemaiintilnite pri
măveri. Ne apropiem 
de primele case ale 
unui sat. Pe o placă stă 
scris numele satului: 
„Vulturești". Tresar. 
Cîțiva copii ne privesc de 
pe malurile șanțurilor 
înverzite.

— Măi băieți, unde 
stă moș Ion Giura?

— Mai in deal. Merg 
eu cu dumneavoastră să 
vă arăt.

— 11 cunoști bine?
— A fost ieri la noi 

la școală să ne vorbeas
că despre răscoală. M-am 
uitat in ochii lui; scli
pea o lumină tainică in 
ei. Nu vreți să ne oprim 
și la moș Ion Muntea
nul m-a întrebat „ghi
dul". Amindoi au venit 
la școală. Stă colo la 
poarta aceea înaltă.

Am intrat. L-am găsit 
pe bătrin în curte. Cer
ceta seninul cu ochii. La 
rugămintea mea, a în
ceput să povestească.

— Se puseseră boierii 
pe noi ca să ne mănîn- 
ce. Aveam un arendaș, 
unul Moșoiu. Venise cu 
pantalonii rupți, dar s-a 
pricopsit după urma 
noastră. Se zvonea că 
vine revoluția de la De- 
jești și de la Casa-Ve- 
che. (Vorbea despre eve
niment ca despre o fiin
ță vie). Noi aveam un 
tîrg la Cîmpu-Mare. 
Cind am ajuns acolo, 
se suna adunarea. N-am 
știut că armata va să 
zică, e venită la conac. 
Ne-am luat după niște 
arendași. Să-i fi văzut 
fugind, gîndeai că sînt 
iepuri cind tragi cu arma 
și nu-i ajunge glonțul. 
Ne-am dus la Nicula» 
Moșoiu să-i punem foc, 
de necaz că munca noas
tră era acolo. Ne cu
prinsese mînia și nu ne 
mai putea opri nici dum
nezeu din cer. în frun
tea noastră era unul Ilie 
Iancu, că s-o fi auzit de 
el. L-au împușcat în 
in frunte.

Bătrinul s-a uitat în 
sus și a tăcut. Și-a șters 
o lacrimă și după o 
vreme...

— Mă duc in fiecare 
primăvară și trec cu pa
sul peste locul unde știu 
eu că au fost magaziile. 
Dacă închid ochii, le 
văd. De vreo cițiva ani 
încoace se seamănă griu 
pește conacul lui Mo
șoiu...

Am bătut în poarta 
lui Ion Giura. Nu l-am 
găsit acasă. M-a invitat 
să stau pe prispă un fra
te „mai mic". Moș 
Gheorghe Giura are șap
tezeci și nouă de ani și 
„nu știe prea bine cum 
a fost“.

— Ala mare știe, mi-a 
spus. Mie mi-a dat un 
ofițer cu patul puștii în 
spinare și m-am ascuns 
in niște ripi. Dar' la noi 
a fost rău de tot. Pe 
„nenea" l-au împușcat in 
picior. Avusese noroc, li 
intrase glonțul pe-o par
te și-i ieșise pe alta, 
fără să-l atingă la os. 
S-a dus la spital la 
Drăgoești. A dat boie
rul de el acolo și l-a pus 
pe doctor să i-l taie. 
„Ăstuia să-i tăiați picio
rul de sub genunchi, să-l 
vadă și alții olog, să le 
treacă pofta, a poruncit

I

Alecu Iliescu. A venit să 
vadă dacă i s-a îndepli
nit porunca și-a dat or
din să i-l reteze și pe 
ălălalt. S-a împotrivit 
doctorul, altfel „nenea" 
ar fi avut amindouă pi
cioarele de lemn.

Cutremurătoare măr
turisiri. In registrul de 
stare civilă, „morți 1907", 
o mină dibace, a caligra
fiat cu cerneală violetă 
numele: „Ilinca Tache, 
de ani doisprezece, moar
tă prin imprudența unui 
glonte tras în revoluțio
nari". Moșierul iși puse
se în minte să omoare 
intregul sat.

In raionul Drăgășani, 
parte a țării în care am 
întîlnit cântecele fetelor 
tremurînd în văzduh ca 
un cîntec de ciocîrlii, do
cumentele atestă partici
parea a douăzeci și una 
de comune.

— Puseseră foc la Ver- 
gulești, începe bătrinul. 
Ion Gavrilă din Drăgo
ești. „Cine, mă ?“, „Oa
menii"... Era o lumină

cu și l-au otrăvit doc
torii... Vezi dumneata, 
au fost necinstiți. Noi 
n-am furat. Am luat doar 
condicile și le-am pus pe 
foc, de ce să tragă in 
noi?

★
— Eu sînt bătrînă și 

oarbă că am plins mult 
— începe să-și depene 
firul mătușa Stanca Rus- 
ciuga din Drăgoești. 
Bărbatul meu a fost un 
om care a deșteptat toa
tă suflarea din satul no
stru. Era toboșar la 
primărie, l-a zis unu’: 
bate toba mă, că în
cepem revoluția! Și 
el a bătut-o din poar
tă in poartă. O duceam 
greu afară din cale! îmi 
aduc aminte că după 
pămint luam numai co
cenii și ăia dijmuiți; po
rumbul îl lua boierul 
și-l încuia in magazii.

— Cum a început la 
dumneavoastră ?

— Ne-am pomenit in
tr-o noapte cu revoluția 
la poartă. Venea de la

Aflat pe pămintul Moldovei, 
in nordul ținutului, citesc in 
răspintia comunei cu numele 
de o rezonanță tragică, inscrip
ția lapidar săpată in marmura 
unei plăci comemorative : „In 
acest sat a izbucnit în februarie 
1907 văpaia răscoalei țărănești 
care a cuprins întreaga țară".

Flăminzi erau, de fapt, toți 
truditorii de veacuri și de acum 
șase decenii ai ogoarelor româ
nești, astfel că pornirea de aici 
a marii răsmerițe n-a făcut de- 
cit să treacă in simbol scinteia 
devenită văpaie de singe și foc 
pe cerul crîncenului an.

— Povestește-i, bădie, 
nealui cum a fost...

Caut să-mi închipui în 
învățătorului pensionar 
uscățiv, cu ochi iscoditori, din 
fața mea, pe școlarul care, cu 
șaizeci de ani in urmă, strecu
rat prin mulțime, se străduia 
să fie un martor cit mai atent 
al momentului. 11 mîncase o 
curiozitate firească, de copil ui
mit de-o asemenea fierbere a 
oamenilor. Privise urcat pe-m- 
prejmuirea fintinii de alături 
nebănuind nici pe departe 
zguduitoarea amploare și sem
nificație pe care aveau să le 
capete cele văzute atunci.

— Aici, pe deal, in fața casei 
acesteia, in care locuiesc acum 
— îmi spune D. Simionescu — 
aici a fost inceputui...

Privesc cerdacul imbătrinit,

dum-

locui 
inait,

curtea, fintina, cuprind lărgi
mea domoală a locurilor dim
prejur, luminate de razele soa
relui de martie, și-ntorcindu-mă 
prin vreme ascult :

— Era intr-o joi, in luna lui 
februarie. Domnul Învățător 
Maxim ne-a dat drumul mai 
devreme, pe la 10, fără să ne 
mai facem rugăciunea. Nu ne-a 
spus de ce. Cind am ieșit de la

școală am văzut lumea strinsă in 
fața primăriei. Oameni de la 
noi și străini, din alte sate. Pri
măvara era 
nu făcuseră 
ment pentru 
agricole.

Mai intii fuseseră niște înțele
geri intre doi arendași străini 
care se luptau pentru arendarea 
moșiei Flăminzi, stăpinită 
Dumitrache 
plecat mai toată vremea prin 
străinătate. Intervenise apoi o

aproape și ei încă 
actele de angaja- 
obișnuitele invoieli

dc 
Sturdza, moșier

legiuire dată de conservatorii 
aflați la putere, prin care plata 
arendei unei fălci de pămint se 
dubla, costul muncii răminind 
cel vechi.

Nemulțumiți, țăranii bătuseră 
de mai multe ori. drumul să cadă 
Ia o mai dreaptă învoială, dar 
fără rezultat. Li se făgăduise o 
scădere din preț, insă făgăduiaia 
rămăsese vorbă goală. Stărui-

primărie să vin să, stăm de vor
bă. Mă duc Ia cumnată-miu, să 
măninc ceva și mă-ntorc.

Sprijiniți în ciomege, s-au În
cruntat cei adunați roată în ju
rul săniei. Nici ei nu îmbuca
seră nimic. Dar, ce să facă ? 
Măcar de li s-ar aduce o veste 
care să-i mulțumească.

Timpul trece însă și adminis
tratorul, plecat in deal, la nota-
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seră, și-n acea joi așteptau cu- 
vint de bine, o hotărire care 
să-i facă să semneze hirtiile, 
oricum înrobitoare. Dar cuvin- 
tul și hotărirea întirziau să vină. 
Iar ei, adunați de cu noapte, 
căutau în lungul drumului, doar 
or vedea ivindu-se sania cu zur
gălăi a administratorului Iorgu 
Constantinescu. In sfirșit, tîr- 
ziu, spre ceasul prinzului, a- 
cesta s-a arătat.

— Cum îi, coane ?
— Oameni buni, așteptați la

rul Costache Ciornei, nu se mai 
intoarcea. 
grupuri — 
spre casa 
început să 
poartă. Au intrat în curte. In 
cele din urmă a ieșit in cerdac 
cel chemat.

— Degeaba așteptați. Legea e 
lege, și-așa rămine !

Mulțimea a început să se a- 
gite, să-și arate minia deschis. 
Iorgu Constantinescu și-a ieșit 
din fire, și-a îmbrincit cu virful

Dac-au văzut așa, 
grupuri, au pornit-o 
notarului. Aici, au 
strige și să bată in

i’imi.w \i> \
mi- 

pes- 
por-

nemaipomenită pe bătă
tură. Ardea conacul și 
se crăpa de ziuă...

— Cum vă spun, 
rosea a piine arsă 
te satul nostru. Se 
nise revoluția din 
de la Cîmpu-Mare.
parte din noi s-au luat 
după niște arendași. Au 
trecut Oltul neținuți. A 
zîmbit și și-a aprins o 
țigare. Am fost și eu 
acolo, altfel nu se putea. 
Veneau de la deal mu
ieri, copii, fel de fel de 
lume.

— Aveați și arme?
Iar a zîmbit.
— Eu plecasem va să 

zică de acasă cu un vă
trai in mină. Mi-am scos 
briul și l-am atîrnat in 
el. Ziceam că e steag. 
Un văr de-al meu, cine 
știe de unde, făcuse rost 
de-o pușcă. Parcă era 
un pandur. Restul, cio
mege; o pădure de cio
mege ridicate deasupra 
capetelor. Ne-a înconju
rat armata și-a tras în 
noi ca necinstiții. Striga 
un ofițer: „Copii să nu-i 
iertați, că ăștia au supt 
singe de răsculat și pă
țim dandanaua și cu ei!“. 
In fața mea au împuș
cat nouă oameni. Eu am 
scăpat doar cu ștersă
tura asta de glonț pe 
obraz. Au tras în mine, 
in ăla, in ăla.,.

Poate că le uitase nu
mele, ori poate că nu 
vroia să le strice pacea 
somnului din cimitirul 
de pe coastă.

— Unu’ s-a făcut mort. 
Cînd a văzut că-i poa
te păcăli așa de ușor pe 
ofițeri, l-a apucat rîsul 
ca pe proști. L-au dus 
la spitalu’ lui Alecu llies-

dus 
nici 
Dar 
s-a

vale. Pînă unde s-a 
la deal nu știu. Și 
ce-a făcut pe-acolo. 
după cite am aflat, 
împrăștiat în toată țara.
M-am gindit că poate 
vestea asta a adus-o moș 
Ion Gavrilă cînd s-a în
tors din război. Am bă
tut și in poarta lui moș 
Martin Catană. Cînd am 
intrat în casă, un miros 
de piine caldă m-a fă
cut să tresar la aminti
rea altei situații numită 
tot cu: „Mirosea a pii
ne arsă peste satul no
stru..."

— Eu ce să vă spun? 
Și la noi tot la fel.

Vreo doi strănepoți 
se uitau țintă în o- 
chii bătrînului care tur
na vin în pahare fă- 
cînd popas rubiniu în 
dreptul fiecăruia. Eu zic 
că revoluția s-a pornit 
fiindcă s-au ambiționat 
oamenii împotriva bo
ierilor, 
mai 
știi 
vieți

se 
să 

multe 
s-au 

pierdut. Uite, aici la 
noi, Ștefan Gutoiu și 
Radu Ion Stancu au fost 
capi. Sînt scriși pe mo
nument. Gutoiu era legat 
cu șal roșu la cap. L-au 
ochit drept în frunte, de 
s-a amestecat culoarea 
singelui cu a briului. 
Așa a fost...

S-a făcut noapte, tîr- 
ziu. Stăm in biroul pre
ședintelui cooperativei a- 
gricole de producte Vul
turești, Florea Șerban.

— li cinstim ca pe niș
te icoane vechi, poleite 
cu aur, îmi spune pre
ședinte.

CONSTANTIN 
GEORGESCU

Astfel nu 
putea. Dar 

dumneata, 
omenești

PICTURĂ
PE COLOANA
FÂRA SFÎRȘIT

La începutul lui martie, 
în Cîmpia Dunării vîntu- 
rile sînt aproape întot
deauna aspre și reci. Dar 
soarele pripește mereu mai 
tare, țărîna se zvîntă mai 
repede, și dacă într-o cli
pă de tihnă îți apleci u- 
rechea la pămint poți auzi 
cum încolțește iarba.

Dar eu mergeam acum, 
în martie, prin lunca Giur
giului, privind prin lenti
la neverosimil de albastră 
a ceții satele înșirate pe 
marginea Dunării, ca pe 
un imens șnur de amici 
curgător, și n-aveam timp 
să ascult încolțirea semin
țelor, și parcă îmi era și 
teamă s-o fac, ca nu cum
va să tulbur cu răsufla
rea mea odihna sîngelui 
acelor tați și bunici ai 
noștri care, în anul de foc 
una mie 
au căzut 
domnilor, 
piept, cu lumina brațelor 
lor, pămîntul, ca pe o 
pîine mare și bună.

Străbăteam acum dru
mul Giurgiului, spre unul

din acele sate-erou, care 
în zilele dogoritoare ale 
răscoalei i-a făcut pe bo
ieri să se cutremure, și, în 
frica lor cea mare, să pu
nă tunul să tragă, pentru 
a astupa cu obuzele lui 
strigătul de foame și se
tea de libertate.

Mergem spre Hodivoaia.
Oglinzi mari de griu 

limpede și gras, de griu 
de toamnă, întins pe zeci 
și sute de hectare, pre
vesteau cooperatorilor o 
recoltă bună în vară, iar 
privirile mele lunecau, 
bucurîndu-se, pînă depar-

nouăsute șapte, 
sub gloanțele 
strîngînd la

te.
Dar, străbătînd drumul 

acela de tihnă în lunca 
Giurgiului, îmi veneau în 
minte, prin contrast, cu o 
putere obsedantă, versuri
le de zguduitoare liturghie 
socială prin care Tudor 
Arghezi își deschide „pei- 
zajele" despre marea răs
coală a țăranilor de la în
ceputul veacului nostru : 
„în anii’nouă sute șapte / 
Ca din senin, în marte,

într-o noapte ! S-a ridicat 
pe cer din Hodivoaia, / Și 
din Flăminzi, din Stăni- 
lești, văpaia".

— De ce s-a ridicat vă
paia atunci, tată Sandule ? 
— l-am întrebat pe moș 
Sandu Roșu, în vîrstă de 
84 de ani, martor al zile
lor din acel martie însîn- 
gerat, de acum 60 de ani.

— Pentru că ajunsese 
cuțitul la os, tată.

— De ce unchiule San
dule ?

— Păi, stai să-ți spui. 
Zici că știi satele dimpre
jur : la Izvoru — boieri. 
La Gogoșari — boieri. La 
Putineiu — boieri. La Ve
dea — boieri. La noi, la 
Hodivoaia — boieri. în 
toată țara — boieri. Nu 
se mai putea 1 Fane Pop, 
Marghiloman, Comăneștii, 
Gogu Ionescu, toți ne jec
măneau. Dijmele ne omo
rau. Făceam învoiala. îți 
da boierul să muncești 
cinci pogoane. Trebuia 
să-i muncești și lui pe de
geaba tot cinci. Dar și pe 
alea cinci pe care ți le

da, ți le da doar cu nu
mele, că le munceai în 
parte. Bașca zilele de cor
voadă la curte, cu caru’, 
cu nevasta și cu copiii, 
bașca puii și ouăle, bașca 
socotelile hoțești ale ad
ministratorului...

— Și cum a început, 
aici tată Sandule ?

— Păi, a venit din colo, 
dinspre Atîrnați... Auzi
sem că și pîn sus, pîn’Mol- 
dova, se răsculaseră sate
le... Veneau oamenii... Cîte 
un cunoscut, cîte o rudă. 
Aduceau vești. Mergeam 
la boieri... Avea conacul 
colo, pe deal, spre Vieru. 
Vream să facem învoiala. 
Dar ne amîna mereu. Sim
țise el ceva. Aștepta să 
vadă ce fac boierii cei
lalți de prin alte sate. Ne 
zicea să ne astîmpărăm. 
„Ușor de zis, boierule, 
cînd ești sătul", ziceam. 
Pînă ce', într-o seară, am 
văzut că arde cerul spre 
Izvoru, spre Gogoșari, 
spre Drăghiceanu și Pu- 
tineiu. N-a mai trecut 
mult că ne-am pomenit

cizmei pe cel mai apropiat. Cel 
lovit era Ion Dolhescu. Prima 
victimă din rindul flăminzilcr 
care-și cereau dreptul Ia muncă 
și viață nu putea fi decît un 
Ion !

Răscoala se pornise.
In zilele următoare s-au ridi

cat cei de la Frumușica, Bă- 
deni, Deleni. S-a întins vestea, 
din sat in sat, din județ in ju
deț, pină-n toate marginile țării.

La Flăminzi a sosit a treia zi 
prefectul. A venit armata, au 
urmat cercetările, bătăile, repre
siunea. Țăranii erau duși la Bo
toșani, legați, fugăriți in pieptul 
cailor.

Toader Mursă, copil și el pe 
vremea aceea, își amintește cum 
l-a însoțit pe taică-su, partici
pant la răscoală impreună cu 
Dumitru Liciuc, David Zamfi- 
rescu și alții. Printre cei intrați 
în „tratamentul" nemilos al re
primării se găsea, ca „instiga
tor" și învățătorul Constantin 
Maxim.

Aceștia s-au întors mai tirziu 
în sat, cu urmele schingiuirii la 
care fuseseră supuși. Și poate 
nici nu s-ar mai fi întors, dacă 
nu s-ar fi ridicat glasuri pu
ternice in apărarea lor, ca acela 
al lui Nicoiae Iorga.

Tntr-atitea înșelări de care 
avuseseră parte cei din Flăminzi 
se afla insă și un adevăr, rostit 
atunci din cerdacul lui Ciornei:

— Legea e lege și -așa ră
mine !

Intr-adevăr „legea nu s-a mo
dificat, tot așa a mers, țăranul 
tot cu grija gurii a rămas" — 
iși amintește cu amărăciune 
Costache Zămosteanu, cel mai 
bătrin locuitor din satul înce
putului răscoalei.

A rămas așa incă zeci de ani, 
pină la schimbările petrecute in 
anii de după eliberare. Trans
formările petrecute, bătrinul 
Zămosteanu le comentează scurt, 
dar grăitor. Despre cea mai re
centă realizare din comună, e- 
lectrificarea, sărbătorită odată 
cu alegerile din 5 martie, are a- 
ceste cuvinte :

— Dacă țara e însărcinată cu 
lumină, avem lumină ! Așa e 
treaba acuma !

...Cind am plecat din Flăminzi 
ziua purta semnele biruitoare 
ale primăverii.

Pe păminturile din apropierea 
sediului Cooperativei agricole 
de producție, fost conac al lui 
Sturdza, se făceau ultimele 
pregătiri pentru campania de 
primăvară. La sfatul popular 
avea loc prima sesiune de dupq 
recentele alegeri, intilnirea gos
podarilor cu problemele „la or
dinea zilei* și de perspectivă 
ale comunei.

CORNELIU ȘERBAN

A. JIQUIDI

Noi vrem pămint I 
(fragment)

cu răsculații toți aici. La 
Izvoru îl omorîseră pe 
vechil și-l aruncaseră-n 
foc. Am mers cu toții la 
noi la curte dar boierul nu 
mai era. Fugise. Am pus 
foc și am vrut să ple
căm spre Giurgiu. Dar 
armata era acolo, la pu
țul din luncă. Puseseră o- 
fițerii tunurile în bătaie. 
Dar zice că soldații nu 
prea voiau să asculte de 
ordine. 
Mareș, 
inimă, 
menii 
ceput 
dească.
au tras. Atunci a murit 
Voicu 
ru. Pe 
eu am 
poartă
țe. Plîngea și se văita. O 
loviseră schijele. La Stă- 
nești a luat foc satul. 
De-abia pe urmă, după 
ce-au tras cu tunurile, au 
intrat soldații în sat și-au 
început „curățirea". I-au 
luat pe bieții oameni, i-au 
închis la Giurgiu, i-au bă-

Un căpitan, unu’ 
era mai cîinos la 
Cînd au aflat oa- 
de armată au în
să se mai răspin- 
Dar tunurile tot

Levențu, din Vie- 
soră-mea, Dumitra, 
găsit-o căzută în 
cu copilul în bra-

tut. Pe urmă i-au con
damnat. Mulți n-au mai 
apucat să vază lumina zi
lei.

Povestea moș Sandu 
Roșu din Hodivoaia și se 
uita pe fereastră, pe 
deasupra curții lui, poate 
pe deasupra vremii, pînă 
în acel an grozav în care 
unsprezece mii de vieți 
au căzut pentru ca viața 
însăși să fie mai bună. 
Povestea moș Sandu des
pre acele jertfe nemăsu
rate ale ființei noastre 
naționale și, nu știu de 
ce, mi-a venit atunci în 
minte acea Coloană a re
cunoștinței __
înălțată spre venitul lu
minii de 
Brâncuși, 
în mintea mea să scriu pe 
unul din romboedrele din 
apropierea temeliei ei : 
1907. Iar undeva, pe a- 
cest romboedru, alături de 
atîtea alte nume ale luptei 
și jertfei țărănești, gîndul 
meu l-a scris și pe acesta : 
Hodivoaia.

PETRE GHELMEZ

fără sfîrșit.

marele nostru 
și-am îndrăznit

In Oltenia, in zilele de 6—7 mar
tie 1907, din Galicea Mare, Negoi și 
Mihăița, s-a aprins o flacără a re
voltei care a cuprins repede mari 
teritorii ale cimpiei dintre Carpați 
șt Dunăre, au înscris timp de citeva 
săptămâni una dintre cele mai zgu
duitoare pagini ale istoriei răscoale
lor din lunga existență a țăranului 
român, asuprit vreme de atîtea și ati- 
tea secole. Au fost impușcați mai 
mult de 4 000 de țărani. 6 000 au fost 
arestați sub acuzația de „capi de răs
coală". O răscoală care a avut 6 000 
de conducători, a avut, desigur, mult 
mai mulți participanți. Redacția zia
rului mi-a cerut să realizez un in
terviu cu unul dintre acești partici
panți. Intr-adevăr, cițiva dintre ei 
mai trăiesc. Sînt totuși 60 de ani de 
la acest crud eveniment (care n-a 
lăsat in viață prea mulți dintre cei 
care au avut un rol mai însemnat în 
răscoală).

Mai trăiește în Oltenia, de exem
plu, Maria Tănăsoiu din Laloș care a 
fost acuzată drept „cap de răscoală", 
care a fost legată de păr și tirită prin 
praf în goana calului și care prin- 
tr-o minune a scăpat cu viață ca să 
îndure apoi chinul schingiuirilor, al 
persecuțiilor, al înfometării copiilor 
ei. Femeia are acum 86 de ani și 
după o viață ca a ei șl la o aseme
nea vîrstă, ne e greu s-o obosim cu 
aduceri aminte.

De aceea am făcut apel și la alți 
martori sau mai bine-zis și la altfel 
de mărturii. Arhivele Statului din 
Oltenia au ■ înmagazinat sute și sute 
S* documente: hirtiile care oficiali- 
tUti măcelul, care înregistrau panica

„ACT DE MOARTEA DUMNEALUI IOAN“
moșierilor și a administrației statu
lui, hirtiile scrise tremurat de către 
primari, jandarmi și arendași, scri
sori, procese verbale, ordine, ordo
nanțe, acte de moarte, liste negre, 
hîrtii în care și-au imortalizat jos
nicia oameni care au dus la moarte 
mii și mii de țărani. îmi permit, de 
aceea să discut imaginar cu aceste 
„onorabile" persoane oficiale.

Domnule Gheorghe Ion Nedelcu, 
am în față un act semnat de dum
neavoastră ; iată-l:

„ACT DE MOARTE, Nr. 10
Din anul una mie nouă sute șapte, 

luna martie, ziua nouăsprezece, ora 
patru după-amiază.

Act de moarte a lui Ion Matei 
Ghiță Rogoz, de ani douăzeci și unu, 
de religiune ortodoxă, de națiune 
român, de profesiune muncitor de 
pămint, domiciliat în comuna Ca- 
raula, necăsătorit, fiu al decedatului 
Matei Ghiță Rogoz și al Stancăi Ma
tei Ghiță Rogoz de profesiune agri
cultori, domiciliați în comuna Ca- 
raula, mort eri la optsprezece martie 
corent pe la ora patru după-amiazâ 
pe teritoriul moșiei Caraula, fiind 
împușcat ca cap de revoltă în timpul 
cînd se escorta Ia comuna Rudari, 
pe timpul cînd voia să dispară de 
sub escortă... Constatat după lege 
moartea de noi înșine, Ghiță Ion Ne

delcu, primarul și ofițerul stării ci
vile.

Martori, carte nu știu".

Urmează în continuare, alte 26 a- 
semenea acte (nr. 11—31; 34—38).

Aș vrea să-mi spuneți domnule 
Nedelcu dacă știți cumva — și tre
buie să știți, pentru că erați consă
teni — ce ochi avea acest băiat de 
21 de ani, muncitor de pămint ? cu 
fata cui voia să se însoare ? și mai 
ales — asta ați uitat să treceți în ac
tul de moarte — ce avere avea băia
tul ?, ce l-a împins la revoltă ? De 
ce nu i-au fost ascultate și înainte 
de revoltă, și înainte de moarte, bă
tăile inimii ?

Domnul Nedelcu, în „demnitatea" 
lui oficială, nu răspunde, ridică din 
umeri; el era un slujbaș al statului, 
al moșierului, era un supus al ordi
nelor, el a „constatat" moartea a 26 
de consăteni, „fugiți de sub escortă". 
Probabil, că după ce a făcut asta in
terlocutorul meu a mai trăit mulți 
ani fericiți.

Domnule D. B. Prunoiu, ați întoc
mit și dumneavoastră 22 de acte 
de moarte, cu mențiunea „împușcat 
de armată". Trebuie să recunoaștem 
stilul elegant al acestor acte. Iată 
unul dintre ele :

„ACT DE MOARTE
Din anul o mie nouă sute șapte, 

luna martie, ziua douăzeci, la orele 
cinci seara. Act de moartea dumnea
lui Ioan, în etate de ANI DOUĂ
ZECI ȘI TREI, de națiune română, 
de religie ortodoxă, de profesie a- 
gricultor, născut și domiciliat în co
muna Braloștița, județul Dolj, Fiu 
legitim al domnului Anastasie 
Mihăițoiu și al doamnei Ecaterina 
(n.n. : femeia aceasta care a dat naș
tere unui agricultor înfometat și de 
aceea răzvrătit, purta un nume voie
vodal cu îndepărtate reverberații is
torice, ■ de profesie menajeră (subli
nierile noastre), ÎMPUȘCAT DE AR
MATA CU ARMA DE FOC CA CAP 
DE REVOLTA (subliniere în origi
nal), alaltăieri, la 18 ale lunii martie, 
corent, la orele patru seara. Martori 
au fost dumnealui Constantin Mitrea 
de ani șaizeci și cinci, de profesiu
ne agricultor, domiciliat în comuna 
Braloștița și dumnealui Ion Stan Po- 
dariu, de ani treizeci și cinci, de pro
fesiune agricultor, domiciliat în co
muna Braloștița, ambii vecini cu 
mortu care au subscris împreună eu 
noi acest act, după ce li s-au citit și 
după ce am constatat moartea noi 
înșine, Dumitru Barbu Prunoiu, pri
marul... (subl. n. Deci: „am consta
tat moartea noi, primarul. Martori... 
după ce li s-au citit... n.n.)“.

Ce eleganță cancelaristică, și cită 
conștiinciozitate funcționărească, ce 
ton reverențios față de morții de la 

1907. „Act de moartea dumnealui 
loan" !...

„Dumnealui loan", țăran român, a 
murit atunci (cu foamea în pîntece, 
cu trupul învelit în zdrențe, cu căl- 
ciiele crăpate) de 11 000 de ori. „Tra
geți în dumnealui loanI — porun
ceau comandanții plutoanelor de 
execuție, pe cind aveau in față țăra
nul român care-și reclamase dreptul 
la un trai omenesc.

Domnule Prunoiu, apreciind ele
ganța dumneavoastră, v-aș ruga 
să-mi răspundeți: alaltăieri, martie, 
1907, la ora patru seara, înfloriseră 
ca și acum ghioceii ?

— Da I

RAPORT:
„1907 martie 21 — Severin.
Domniei sale,
Domnului Constantin N. Michail 

— Craiova.

Am primit stimata dumneavoastră 
din 20/curent.

Rogova s-a salvat pînă acum, de 
asemenea Scăpău.

In Cioroboreni s-au executat 21 
împușcări și 42 de case arse, fiind 
parte din case incendiate de focul 
pus la casele vinovaților.

La Vlădaia au fost 70 de țărani 
împușcați, de acolo au mers roșiorii 
la ÎAlmăjelul pentru a scăpa pe 

d. Farro, primul procuror și căpita
nul de jandarmi care au fost blocați 
de locuitori.

Prefectul ne-a rugat să nu plecăm 
afară, avînd de gînd de a face o în
trunire a proprietarilor, arendașilor 
și administratori de moșii cu scopul 
de a se discuta măsurile care trebu
iesc de acum înainte luate la moșii. 
Sper că se va potoli lucrurile în 3—4 
zile. în Poroina-Mare a fost ieri încă 
multă agitație îneît s-au legat și îm
pușcat doi răzvrătitori pentru a mai 
potoli spiritele.

Cu toată stima
al d-voastră Hugo Mrazeck".

(Arh. St. Craiova, Fundația 
Jean Mihail, mapa 614). i

$i intr-adevăr, grație domnului 
C. N. Michail (către care se îndrep
tau rapoartele jandarmerești și de 
la care porneau ordine) grație prea 
supusului Hugo Mrazeck și a cama
razilor lui, după ce pămintul Olte
niei a fost udat cu singele a 4 000 de 
țărani, lucrurile „s-a" potolit.

Legenda macilor de cimp care în
floresc atît de bogat în Oltenia cred 
că ar fi trebuit să se nască din ade
vărul crud al acelei primăveri.

— Confirmați aceste lucruri, dom
nule Mrazeck ?

— Da. Cu propria noastră caligra
fie.
. Caligrafia de singe a primăverii 

lui 1907, trebuie, intr-adevăr, cerce
tată, înțeleasă și raportată la pre
zent, cuvînt cu cuvînt.

1_  MIHAI CARANFI&



TINERIDE LA INSTI

TUTUL POLITEH

NIC, UNIVERSITA

TE, INSTITUTUL 

DE ARHITECTURĂ, 

INSTITUTUL DE

ȘTIINȚE ECONOMICE, INSTITUTUL DE

ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRA

FICĂ DISCUTĂ DESPRE

Peste cițiva ani, acești zece tineri, astăzi invitații noștri la un schimb 
de opinii, vor comunica între ei cu alte mijloace. între timp, ei vor 
fi absolvit facultatea, își vor fi ocupat locul în producția de bunuri 

materiale și spirituale, se vor fi angrenat cu trup și suflet în marele 
circuit creator al societății noastre, vor veni atunci unul spre celălalt 
mai ales prin intermediul valorilor semnate de ei — agregate industriale, 
promoții de elevi, edificii urbanistice, studii, roluri, filme... Acum — toate 
aceste succese personale (dar evident de interes general) sint, deocam
dată, introduse prin verbe conjugate la viitorul I.

Ei își propun să cerceteze, desigur, în limitele timpului și spațiului dat, 
resursele lăuntrice de care dispun, potențialul de energie și capacitatea 
lor de realizare în lumina cerințelor obiective ale lumii și vremii noa
stre. înțelegînd că rațiunea principală a unei asemenea investigații nu 
poate fi alta decît evidențierea raporturilor dintre eul dornic de cunoaș
tere, realizare, desăvîrșire și evoluția Întregii noastre societăți, ei și-au 
examinat în acest sens, cu sinceritate, drumul parcurs pînă azi.

WBF
Convorbire consemnată de

ȘTEFAN IUREȘ
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SPIRITUL
S T UDENȚESC

DESCOPERIREA VOCAȚIEI SI VERIFICĂRILE EI
Mihai Niculescu — 

anul II — Actorie : Nu 
știu cum se întîmplă la 
alții, la mine însă dru
mul spre vocația care 
mi-a devenit profesiune 
nu a fost chiar liniar. 
Am terminat liceul acum 
patru ani și am urmat 
doi ani de studii la Con
strucții, ani care n-au 
fost nici prea străluciți, 
nici prea grei. Am 
făcut acest ocol nu 
pentru că nu aș fi reușit 
la examenul pe care ar 
fi trebuit să-1 dau la In
stitutul de teatru, ci pen
tru că în școală făcusem 
secția reală și cînd ter
mini clasa a Xl-a ești 
„plin" de matematică, 
chimie și fizică. Juca- 
sem însă teatru încă 
din anii liceului și iată 
că după aproape doi ani 
m-am apropiat din nou 
de teatru pentru că a- 
veam această pasiune și 
am simțit că nu pot, că 
nu ar fi drept să-i re
zist, Și cînd, în anul II 
de Construcții, jucînd 
pe scena Casei de cultu
ră a raionului 30 Decem
brie am luat hotărîrea 
— îngăduiți-mi s-o nu
mesc „cea mare" — 
m-am simțit intrat în e- 
lementul meu, ca pasă
rea în aer, ca peștele în 
apă.

Dan Nicolae — anul 
V — Arhitectură : Nu 
pot și nici nu vreau să 
contest realitatea acestei 
pasiuni. Este totuși un 
fapt că unele anchete re
cente au dus la conclu
zia că în rîndul elevilor 
ultimei clase de liceu se 
cunosc foarte puține 
profesii posibile. Se cu
nosc în special acelea 
care au o „rezonanță" 
puternică. Nu știu de ce, 
dar la 17—18 ani se cre
de că unele meserii sînt 
superioare altora. Adică 
ar fi mai mult să fii me
dic, pictor, actor sau 
altceva, decît specialist 
în construcții de mașini, 
metalurgie, agronomie 
etc. Există deci, pe de o 
parte, o slabă informare 
cu privire la căile des
chise, pe de altă parte, o 
nejustificată desconside
rare a unora dintre a- 
ceste căi. De aici — 
multe alegeri făcute la 
întîmplare, după criterii 
ce exclud vocația. Eu am 
un văr care, absolvind 
liceul în ’66, s-a pome
nit între „focurile" mai 
multor recomandări con
tradictorii — rude, prie
teni etc. — și s-a trezit 
în cele din urmă la me
talurgie, fără să știe 
dacă a vrut sau nu să 
ajungă acolo. Acum 

nu-și dă seama dacă a- 
ceasta i-a fost vocația I 
La noi, la Arhitectură, 
lucrurile se lămuresc ce
va mai repede, unii nu 
au talent la desen, iar 
pentru noi desenul este 
pur și simplu mijlocul 
de exprimare.

Adrian Constantines- 
cu — anul III — Mate
matică : Primul coleg a 
vorbit despre pasiune, 
celălalt s-a străduit să 
arate că alegerea e diri
jată uneori și de simple 
capricii. Eu unul am în
cercat și capricii și pa
siuni. Intr-un timp m-a 
tentat medicina, mai a- 
les medicina nucleară, 
stimulat și de anumite 
exemple din familie. îmi 
plăcea însă foarte mult 
și chimia. Dar adevăra
tele mele pasiuni au fost 
matematica și muzica. 
Ca profesie am ales-o 
pe prima.

Dar în afară de osci
lația inițială, mai există 
șl alte momente de ten
siune. Există situații în 
care pot apărea schim
bări datorită însăși di
namicii profesiilor. Și 
de aceasta trebuie să 
fim conștienți. Să mă 
refer la matematică. 
Fapt este că o enormă 
distanță separă mate

matica „de liceu", adică 
matematica secolelor
XV—XVIII, clasică, de 
matematica secolelor
XIX—XX, aceasta din 
urmă solicitînd un efort 
crescînd de imaginație și 
intuiție. Actuala mate
matică se apropie de fi
lozofie. Or, această fun
damentală diferență nu 
rămîne fără repercu
siuni asupra tinărului 
îndrăgostit de matema
tică pe băncile liceului. 
Cunosc cazuri de colegi 
pe care îi întîlneam la 
olimpiadele școlare și, 
judecind după rezulta
tele obținute acolo, pro
miteau foarte mult, dar 
care actualmente, ca 
studenți matematicieni, 
nu se ridică la nivelul 
cerut, adică nu au reușit 
să facă saltul corespun
zător celor două secțiuni 
din istoria matematicii. 
Probabil că fenomenul 
este propriu și altor 
științe. In ce mă priveș
te, eu însumi frămîntat 
de aceste probleme, de 
teama de a mă vedea 
depășit, am fost la un 
moment dat tentat să 
mă mut la Politehnică. 
Dacă nu am făcut-o este 
pentru că în ultima vre
me m-au „cucerit" niște 
idei noi, pot spune sen
zaționale în domeniul 

meu de studiu — și nu
mai acestea m-au deter
minat să rămîn...

Silvia Mihăilescu — a- 
nul III Energetică: în
cerc să-mi explic : pro
babil că ai atins abia a- 
cum, recent, acel nivel 
de la care interesul de 
factură generală devine, 
în sfîrșit, pasiune, cu a- 
devărat o pasiune. Dar, 
desigur, cred că este 
vorba în prealabil de a- 
profundarea cunoștințe
lor. Cu mine lucrurile 
s-au petrecut simplu, cel 
puțin la prima vedere. 
Mi-au plăcut de copil 
materhatica și fizica, îmi 
venea mai ușor să mă 
prezint la Politehnică- 
decît oriunde ; am dat 
examenul de admitere, 
am reușit și așa mai de
parte. Nu aveam însă 
decît niște idei genera
le despre viitoarea mea 
profesiune și cînd am 
fost repartizată la ter- 
moenergetlcă nu mi-a 
plăcut de loc, automatica 
„îmi suna" mai bine. 
Abia după cunoștința cu 
materiile de specialitate, 
după ancorarea în pro
blemele și dificultățile 
lor a început să se con
tureze complexitatea și 
frumusețea muncii. A- 
dică din momentul cînd 
am început să ne batem 

capul, să căutăm solu
țiile cele mai bune.
Mihai Păsăreanu — anul 

II — I.S.E.: Iată, în- 
tr-adevăr, un drum con
tinuu ascendent, într-o 
spirală armonioasă. Al 
meu însă e, pînă acum 
cel puțin, un zig-zag du
reros și, deocamdată, 
departe de a mă satisfa
ce. In 1963 am intrat la 
Facultatea de mecanică. 
Acolo mi-am dat seama 
că mă autoînșelam, că 
sfaturile celor pe care-i 
avusesem aproape nu a- 
parținuseră unor peda
gogi, nu coincideau cu 
voința și aptitudinile 
mele. Pentru că sim
țeam nevoia să fiu cu 
adevărat util, nu să ocup 
pur și simplu un post, 
am renunțat la acea fa
cultate. Doream să ur
mez secția de istoria ar
tei la Institutul de arte 
plastice. Totuși, diferite 
considerații conjunctu- 
rale mi-au îndreptat pa
șii spre un alt institut, 
la fel de îndepărtat de 
țelul meu, și anume la 
Electromecanică minieră. 
Nici acolo nu am ră
mas. In 1964 am venit 
la București dar, dîn- 
du-mi seama că nu fu
sesem îndeajuns de pre
gătit. n-am mai încercat 
să dau examen de ad

mitere la arte plastice. 
Și iată-mă acum la In
stitutul de științe econo
mice, în anul II, — la o 
facultate care nu răs
punde pasiunii mele, dar 
pe care o voi urma pînă 
la capăt, pentru că nu 
văd cum aș putea alt
minteri să ajung a-mi 
realiza dorința. Este o 
dorință foarte vie, care 
se luptă însă cu teama 
de a nu mă rata ; a- 
ceasta explică, măcar 
parțial (pe lîngă obli
gațiile în fața familiei, 
pe lîngă altele), întorto- 
chiatul meu drum.

Felicia Cernăianu — 
anul III — Regie de 
film : Ai greșit cînd n-ai 
dat examen unde ți-ai 
propus inițial. Cu cei de 
acasă trebuia să fi dis
cutat, să-i fi convins. 
Trebuia să te fi convins 
tu însuți și să-ți mobi
lizezi toate energiile 
pentru a reuși. Trebuia 
să încerci să intri pe fă
gașul pasiunii, pentru ca 
ulterior să nu cunoști 
regretul că ai lăsat pri
lejul să treacă pe lîngă 
tine. La nevoie, trebuie 
riscat. Lipsa curajului 
de a încerca, de a risca 
eventual, lasă, după ani 
și ani, un gust foarte a- 
mar.

Ilie Tănâsache: S-ar 

putea să fie o deosebire 
in modul cum noi doi 
privim viața. După mi
ne ea nu e pur și sim
plu un drept al omului 
degajat de orice preve
deri. Dacă ți se împru
mută, de pildă, o sută de 
lei, îi poți cheltui după 
voie. Viața însă este o 
datorie necomparabilă 
cu indiferent ce sumă. 
Față de ai mei nu-mi 
puteam permite luxul u- 
nor încercări soldate cu 
eșec.

Dan Nicolae : Dar nici 
aceste mutări nesfîrșite 
dintr-un loc într-altul I 
Este cunoscut că feno
menul e foarte defavo
rabil economiei în gene
re. Diferitele ramuri de 
producție contează, în 
planul de perspectivă, pe 
viitorii absolvenți, din 
momentul intrării lor în 
anul I. Or, dintre cei ce 
urmează arhitectura, de 
exemplu, mulți se dedi
că ulterior unor meserii 
de departe înrudite, gra
fică, scenografie, dome
nii frumoase, desigur, 
dar de pe urma cărora 
construirea noilor edifi
cii industriale și civile 
nu va avea nimic de 
cîștigat.

Felicia Cernăianu : 
Dă-mi voie. Tocmai 
pentru că viața este o

datorie majoră și nu de 
categoria unei datorii de 
o sută de lei ; tocmai 
pentru că economia, cul
tura, așteaptă de la fie
care absolvent maximum 
posibil, nu minimum po
sibil și nici măcar o 
contribuție mediocră, 
tocmai de aceea trebuie 
să alegem locul nostru 
în societate cu infinită 
grijă.

Octavian Nită — anul 
III — Regie : Generali
zed, vreau să subliniez 
că natura dă fiecăruia 
dintre noi aptitudini

multiple ; a le găsi, a 
le cultiva nuanțat și în 
funcție de cerințele so
cietății, ca și de dra
gostea ta, trebuie să ne 
preocupe serios și din 
timp. Perseverența pe o 
unică direcție este bună, 
dar cu condiția să nu- 
facă abstracție de reaiiU' 
tăți concrete, particula
re, altfel perseverenta 
devine încăpățînare oar
bă, prejudecată, frînl. 
N-a fost niciodată, în 
orice caz azi nu mai e o 
glorie să fii un neînțe
les...

După cum vezi, cititorule, schimbul de 
opinii pe tema esențială a vocației 
— descoperită, îmbrățișată, dar in 

continuă verificare — nu este lipsit, in 
contextul general echilibrat, de anumite 
probleme, frămintări, semne de Întrebare. 
S-a vorbit, printre altele, despre risc, plo- 
dîndu-se pentru asumarea riscului de că
tre tînăr în momentul crucial al alegerii 
profesiunii. Cu tot caracterul excesiv al 
termenului (căci mai potrivit aici, mai 
propriu ar fi fost, evident, cuvîntul răs
pundere) acceptăm ideea că tînărul face 
în acest moment un pas extrem de se
rios cu consecințe majore pentru satisfac- x 
țiile sau insatisfacțiile din Întreaga sa via- jjt 
ță. Dar pe ce bază trebuie să facă el acest 
pas ? Pe ce temei va adopta actualul stu
dent, viitorul specialist, toate celelalte ho- 
tărîri de seamă ce-i vor marca existența ? 
Participanții la masa rotundă au răspuns 
la aceste întrebări luînd In discuție

AUTOCUNOAȘTEREA - CONDIȚIE ÎN REALIZAREA PERSONALITĂȚII
Mihai Păsăreanu : Se 

spune că în tinerețe o- 
mul este în stare să răs
toarne lumea și s-o fău
rească de la început. 
Dar pentru asta trebuie 
să aibă sentimentul de
plinei sale concordanțe 
cu el însuși, să simtă că 
nu se autotrișează. Și să 
se realizeze.

Cristian Tînțăreanu — 
anul III — Energetică : 
Un om modern este a- 
cela care se realizează 
cît mai repede. Iar pen
tru aceasta cred că tre
buie să se cunoască, să 
fie exploratorul desăvîr- 
șit al propriului conti
nent interior. Dar nici 
măcar ție însuți nu te 
dezvălui pe deplin în 
afara unor experiențe 

de viață apte să te pună 
în lumină, cu reacțiile 
tale necunoscute, nepre
vizibile. Experiența o 
capeți trăind, firește, c 
bine însă să ieși în mod 
deliberat în calea ei, s-o 
cauți, s-o provoci la 
timp. Fără să fiu con- 
strîns la aceasta, am 
vrut, de pildă, să știu în 
ce fel mă voi compor
ta odată încadrat în 
producție ; și, în conse
cință, în vacanță m-am 
angajat și am lucrat pe 
un șantier de construc
ții pe litoral. Schimbu
rile erau de 12 ore și 
prea ușor nu mi-a venit. 
N-am regretat îns'ă de
loc și experiența, deși a- 
tît de limitată în timp, 
mi-a modificat întrucît- 

va optica în ce privește 
răspunderea și viața.

Felicia Cernăianu : Și 
eu cred că una dintre 
experiențele fundamen
tale în contactul dintre 
tine — cel încă necunos
cut sau prea puțin cu
noscut ție însuți — și 
lumea exterioară este 
momentul încadrării în
tr-un colectiv de mun
că. Acum învăț regia de 
film, dar am mai făcut 
o facultate, filologia, am 
absolvit-o și am lucrat 
un timp în învățămînt. 
Am fost încadrată într-o 
schemă, cu un număr de 
salariați, cu director, cu 
condică de prezență și 
cu obligativitatea de a 
respecta niște norme. 
Normele acestea erau o 

necesitate: nu numai 
pentru bunul mers al 
instituției, dar și pentru 
mine și (nu fără anumi
te fricțiuni, un fel de 
zgîrieturi pe învelișul 
lăuntric al sensibilității) 
normele de necesitate 
deveniră un eliberator 
și puternic sentiment de 
necesitate. Este întocmai 
ca trezirea de diminea
ță : dacă reușești s-o 
faci cu un sfert de oră 
mai înainte, după pri
mele zile cînd simți e- 
Eortul acesta ca pe un 
chin, reușita aceasta mă
runtă devine un succes 
înregistrat și asupra al
tor inerții, te fortifică, 
iar dimpotrivă nereuși
ta are repercusiuni, de 
asemenea mai ample, 

mai tîrziu. Eu înțeleg 
acest lucru și, din pă
cate, de multe ori vin în 
contradicție cu alți co
legi care nu au fost în 
producție. Ei ignoră a,- 
ceste mici (de fapt im
portante) victorii, și a- 
tunci cînd nu sînt de a- 
cord cu ei, cînd le con
damn chiulul, mi se a- 
runcă în față : „nu ne 
înțelegi !“ Dar ce e de 
înțeles aici ? Am avut 
un coleg care și-a înce
put tinerețea prin a căra 
saci iar astăzi este cer
cetător la Academie și 
care, în momentul cînd 
colegii își amînau exa
menele din motive pue
rile sau lipseau nejusti- 
fieat, exclama : „dumne
zeule, dacă ați merge 

numai un an de zile să 
cărați saci, cum ați mai 
alerga la cursuri !“.

Nicolae Dan : Să nu 
reiasă cumva că a urma 
un institut superior este 
cel mai ușor lucru din 
lume. Și eu am un unchi 
care urmase școala de 
arte și meserii în vreme 
ce, tot atunci, își ciștiga 
existența împingînd la 
vagoane. Da, a fost va
gonetar, iar acum în
cheie contracte însem
nate pentru economia 
românească. Cu toate a- 
cestea nu mi-a spus ni
ciodată că a urma un 
institut de învățămînt 
superior sau în general 
o muncă de pregătire 
intelectuală ar fi foarte 
ușor. Dar despre ce fel 

de incidente pomeneai 
adineauri. Ce fel de zgî
rieturi interioare ?

Felicia Cernăianu: 
Era vorba despre niște 
dovezi de neîncredere, 
după mine inexplicabi
le. Mie care venisem cu 
entuziasm în școală, mi 
se părea foarte curios să 
fiu constrînsă, la niște 
lucruri pe care venisem 
să le fac de bună voie. 
Nu vedeam, și nu văd 
nici acum, necesitatea 
de a mi se pune sever 
în vedere să nu încalc 
regulamentele mai îna
inte de a dovedi că aș 
avea intenția să le în
calc. Tot astfel cînd am 
fost încadrată într-o co
misie la examenul de 
română, la fără frecven

ță, președintele comisiei 
>-a arătat foarte contra
riat aflînd că sînt nu
mai de patru luni în 
jcoală. Cu ce drept ? La 
examen eu nu i-am dat 
voie să scoată un cuvînt 
și totul a decurs normal. 
Dar bineînțeles că dacă 
mi s-ar fi arătat încre
dere rezultatele puteau 
fi și mai bune. Felul în 
care sîntem primiți a- 
colo unde ne începem 
munca poate să ne obli
ge moralmente ori să ne 
încăpățîneze, să ne spo
rească elanul ori să ne 
înhibe. După cum a de
monstrat de mult peda
gogia, încrederea este o 
pîrghie esențială.
Adriana Mitescu — a- 
nul V Limbă și literatu

ră română: Disciplina 
este o problemă de 
subordonare a mijloa
celor la scop. Disci- 
olina impusă în produc
ție îi este omului indis
pensabilă nu numai sub 
aspect formal, ci, și mai 
ales, din punctul de ve
dere al proprie dezvol
tări. Astfel ea este într- 

Și astfel discuția a intrat, pe nesimțite, 
pe făgașul relațiilor dintre oameni. Pro- 
blemă-cheie atît a prezentului estudiantin 
cît și a viitorului trăit in uzine, în școli, 
in laboratoare, în ateliere de creație, în 
Instituții de artă. Pentru că nici nu ar fi 
de conceput ca omul care va avea de di
rijat, de educat, de însuflețit mase de oa
meni prin exemplul său, prin capacitatea 
sa, să nu-și pună din vreme, cu seriozi
tate problema sumar definită prin cuvin
tele.

adevăr, la propriu, un 
•egulament de ordine 
interioară. Toate varian
tele de disciplină speci
fică derivă din aceeași 
mare disciplină de a fi 
om. Dacă vrem să avem 
disciplina de a fi om, 
trebuie să respectăm și 
acele discipline care 

I converg spre aceasla.

Dan Nicolae: Să a- 
corzi încredere este una, 
să scalzi totul în senti
mentalism, alta. Nu pot 
să privesc fără rezerve 
pe toți cei ce își schim
bă profesiile începute, 
cînd știu că unii doresc 
neapărat aplauze și sub 
reflectoare au mai cu- 
rînd șansa de a fi apla
udați decît sub schele.

Roxana Holban — a- 
nul III — Facultatea de 
limbi romanice : Intr-a
devăr, cînd te gîndești 
la tinerii profesori re
partizați la sate care a- 
bandonează totul pentru 
a veni să facă la oraș 
orice altceva, e greu să 
nu apreciezi că nu mai 
e vorba de căutarea 
unei vocații ci de goana 
după o situație favori
zată, o comoditate ce nu 
prevestește nimic bun.

Mihai Niculescu: Desi
gur, nu este vorba de a 
mă juca de-a încrederea. 
Nu vreau însă să privesc 
cu suspiciune omul de 
lîngă mine, nu vreau 
să-i retrag încrederea. 

Chiar dacă m-a trădat (și 
mi s-a întîmplat să fiu 
trădat) a-i retrage încre
derea, ar constitui o 
pedeapsă suplimentară, 
excesivă: omul acela 
s-a trădat întîi pe sine. 
Pentru sîmburele de in
tegritate pe care i-1 a- 
tribui trebuie să-i oferi 
încă șansa încrederii.

Octavian Niță : Este o 
metodă pedagogică in
dicată, deși cred că ter
menul precis este mai 
curînd înțelegere decît 
încredere. Deși, iarăși, 
nu trebuie pierdut au
tocontrolul, altfel...

Adrian Constantines- 
cu : De acord, să fim 
consecvenți chiar cînd 
partenerul începe să ne 
dezamăgească. Se pune 
astfel în relief o anumi
tă eleganță spirituală și 
e imposibil ca ea să nu 
aibă efect.

Dan Nicolae : Aceasta 
este o morală creștină, 
nu și modul realist de a 
urni lucrurile dintr-un 
punct mort ori de a opri 
alunecarea pe o pantă 

periculoasă. Realist este 
să dai omului posibilita
tea de a se îndrepta în 
cadrul practicii sociale, 
în cadrul unei discipline 
sociale și etice, printr-o 
muncă nuanțată de re
educare, mergînd pînă 
la sancțiuni și blamare 
publică...

Roxana Holban : ...da, 
dar începînd cu o aten
tă examinare a felului 
său de a vedea lucrurile. 
Trebuie, în genere, mult 
mai multă atenție decît 
sîntem obișnuiți să 
avem. Judecind după 
felul cum se desfășoară 
relațiile mele cu priete
nii și colegii mei, consi
der că fiecare om este 
o lume aparte, a sa ; și 
chiar cînd găsim de cu
viință că X este prea 
cufundat în visuri poe
tice, iar excesul său de 
imaginație nu ni se po
trivește, nu putem viola 
această lume, integrita
tea acestei personalități. 
Trebuie să facem efortul 
de a o înțelege, altfel nu 
ne putem bucura de re
ciprocitate.

EU ȘI CEILALȚI
Mihai Păsăreanu: Iată 

o problemă practică: 
dacă un ins dintr-un a- 
numit colectiv face la 
un moment dat un gest 
pe care colectivul nu-1 
consimte și îl exclude 
pe autorul lui — cine pe 
cine pedepsește ? Nu 
cumva colectivul este 
mai pedepsit ? Un astfel 
de caz a fost la I.S.E. în 
anul trecut cînd un stu
dent a comis un act hu
liganic bătîndu-1 pe 
secretarul organizației 
U.T.C.. De comun acord 
uteciștii l-au exclus pe 
bătăuș din U.T.C. și 
apoi i s-au închis și por
țile facultății. După pă
rerea mea a fost pedepsit 
nu numai individul 
respectiv, blamul atin- 
gînd și organizația de 
bază în mijlocul căreia 
trăise. Obligația noastră 
ar fi fost să-l împiedi

căm să ajungă pînă aici. 
Vina aparține tuturor.

Felicia Cernăianu : 
Fără exagerări I De ce 
din o sută de inși numai 
unul a ajuns în situația 
aoeasta ? Toți aveau 
condiții de dezvoltare 
etică sensibil apropiate. 
Dar numai unul a ajuns 
la concluzia degradantă 
că trebuie să-și facă 
dreptate cu pumnul. E 
de domeniul primitivis
mului. Nu, nu trebuiau 
să se poarte cu duhul 
blîndeței față de el. Ce, 
posibilitățile lui de co
municare erau pumnii ?

Dan Nicolae: Cazul 
acesta extrem a întîlnit, 
la judecare, o unanimi
tate de opinii. Dar în 
munca noastră de orga
nizație avem încă de 
luptat, deseori, cu o sta
re de spirit inertă ca
racteristică unor stu- 

denți, aceea care de obi
cei se abțin cînd se iau 
hotărîrile, sau se decid 
foarte greu să-și expri
me un punct de vedere 
de natură să „supere" 
pe cineva. In adîncul 
conștiinței lor opinia 
există, în 99 la sută din 
cazuri este exact opinia 
cea justă, aceea a cărei 
votare este cerută, dar 
inerția sau lipsa fermi
tății, a curajului de o- 
pinie se trădează prin
tr-o atitudine șovăielni
că, împăciuitoristă. Și 
uneori aceasta afectează 
interesele lor chiar.

Roxana Holban : Poa
te că de vină este încă 
un cadru prea închistat, 
cu vechi urme de rigi
ditate, care mențin apa
rența unei bariere între 
prezidiu și sală. Poate 
de vină este felul în care 
mai vorbesc uneori acti

viștii, prea uscat, în ti
pare prea puțin trecute 
prin filtrul gîndirii pro
prii, ținînd cont prea 
puțin, încă și azi, de bio
grafiile colegilor noștri, 
cu preocupările lor, de 
înclinațiile și sensibili
tatea lor. O spun în pri
mul rînd autocritic, ca 
una care a luat și ia loc 
în prezidii la adunări 
generale, ca activistă de 
organizație U.T.C....

Felicia Cernăianu : A- 
devărul este că în în
treaga viață universita
ră are loc un proces de 
„desțelenire" a conști
ințelor, o rupere din a- 
nume inerții, o reconsi
derare a noțiunii „schimb 
de opinie" și a altora ; 
iar acest lucru nu se 
poate produce fără anu
mite momente critice. 
Procesul înnoitor are 
loc, chiar dacă unii ex

clamă eu fantastică ui
mire : „Cum adică, n-am 
pedepsit pe nimeni și a- 
cum să-1 pedepsim toc
mai pe cutare ? 1“ Ieși
rea din pasivitate pune 
la încercare, evident, ca

Experiența anilor pînă acum petrecuți 
deasupra cărții i-a condus pe participanții 
la masa rotundă să acorde atenție izvoare
lor pasivității și inerției in munca de cu
noaștere. Ei au vorbit, în consecință, des
pre stimulenții necesari studiului, pregă
tirii pentru „alinierea" marii mase la ni
velul celor mai buni. Cînd se petrece fe
nomenul contrar, cînd rîndurile mediocri
lor se îngroașă iar al fruntașilor se împu
ținează, putem fi siguri că acesta este efec
tul unei nefaste egalizări între merit și 
nemerit. Dacă, de pildă, în facultate cel 
care merge constant pe linia calificativu
lui șapte este considerat egalul celui care 
merge constant pe linia calificativului 
nouă, rezultatul nu poate fi decit demobi
lizarea acestuia din urmă, tn toate dome
niile activității omenești avem nevoie de 
măsuri tot mai precise de recunoaștere 
obștească a strădaniei; și continua perfec
ționare a etalonului este o datorie colec
tivă. Nu li se face un hatîr celor mai buni 
cind li se recunoaște locul fruntaș dobîndit

racterele — și foarte 
bine că le pune la încer
care. Oriunde se forțea
ză, într-un fel sau al
tul, pasivitatea, inerția, 
lenea în gîndire ori le
nea pur și simplu, e 
bine.

S-a ajuns, fi
resc, la probleme de 
cultură, iar de aici 
la cultura senti
mentului, la mutații
le aparent impercep
tibile, esențiale to
tuși, care deosebesc 
sentimentul de prie
tenie și dragoste al 
vechilor eleni de sen
timentele noastre cu 
aceleași nume. S-a 
vorbit despre frumu
sețea ideilor și fasci
nația lor in spiritul 
studențesc, despre 
perfecțiunea imposi
bilă și despre perfecti
bilitatea lucid-realis- 
tă, despre...

Prea multe ca să fie 
totul cuprins in aces
te rînduri. La drept 
vorbind nici nu ar fi 
necesar, tn fond, son
dajul în lumea inte
rioară a studentului 
continuă prin nu mai 
puțin decît 136 000 
de cratere.
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Scăderea numărului fumătorilor
Potrivit ultimelor date primi

te la Ministerul Comerțului In
terior, în regiunile Argeș, Bucu
rești, Dobrogea, Galați, Suceava 
și orașul București a fost înre
gistrată în ultimele trei luni o ra
pidă scădere a consumului de 
țigări. In Capitală s-au vîndut 
de la începutul anului cu circa 
100 milioane țigări mai puțin de- 
cît era prevăzut. Specialiștii mi
nisterului nu consideră diminuarea 
consumului a fi de natură locală 
sau sezonieră, deoarece fenome
nul apare ca generalizat în în
treaga țară.

Apariția acestui fenomen se 
datorește largii propagande făcu
te de presă și Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Sociale în 
favoarea limitării fumatului, pre
cum și măsurilor ce se iau trep
tat de către instituții și între
prinderi în același scop.

Invitații turistice

(Agerpres)

TELEVIZIUNE
SÎMBĂTĂ 25 MARTIE

Hotel Europa din Eforie

Nord. Noul restaurant

15,00 : Aspecte de la Campi
onatul european de gimnastică 
Transmisiune de la Tampere 
(Finlanda) ; 16,30 : Fotbal ; Ro
mânia — Franța (înregistrat 
pe peliculă) ; 18,00 : Pentru cei 
miei : Cioca, Boca, Coca 
Pentru tineretul școlar 
zece la.. 
blicitate . 
seară ; 19,25 
Dosarul X... 
plată ; 20,00 
21,00 : Filmul serial : „I 
21,50 ; Campionatul mondial 
hochei : R. S. Cehoslovacă 
Canada. Transmisiune de 
Viena.

18,30 : 
„Nota 

muzică" ; 18,50 : Pu
lp,00 : Telejurnalul de 

Panoramic ; 19,45 : 
După faptă și răs- 
Tele-enciclopedia ; 

serial : „Sîntul" 
de
la

Zilele acestea, în 
cadrul unei conferin
țe de presă, conduce
rea Agenției Bucu
rești a O.N.T. a pre
zentat un amplu și 
interesant plan al ac
țiunilor ce vor fi or
ganizate cu prilejul 
lui „1 Mai". Nume
roasele excursii, cu o 
durată de 1 pînă la 
4 zile și jumătate, se 
înscriu pe trasee și 
itinerarii atrăgătoare.

în prima categorie 
intră excursiile la ca
banele din masivul 
Bucegi și Gîrbova : 
Peștera, Piatra Arsă, 
Vîrful cu Dor, Di- 
ham, cu plecarea în 
29 aprilie orele 10,11 
cu trenul și înapoie
rea în București la 2 
mai orele 21,39; a- 
poi la Căminul Al
pin, Poiana Izvoare
lor, Poiana Stînii, 
Trei Brazi, Poiana 
Secuilor, Gîrbova, 
Schiori Cioplea, Clă- 
bucet Sosiră Cota 
1400, cu plecarea în 29 
aprilie, orele 15,45 
cu trenul și înapoie
rea în București la 2 
mai orele 21,39.

In a doua catego
rie se înscriu excur
siile la vilele și hote
lurile din Valea Pra
hovei, adică la Si
naia, Bușteni, Hotel 
Rosmarin — Pre
deal, cu plecarea în

29 aprilie orele 15,45 
cu trenul și înapo
ierea în București la
2 mai, orele 21,39.

Deosebit de atră
gătoare sînt excursii
le cu durata de o zi 
cu autocarele pe iti- 
nerariile :
— Pitești 
de Argeș —- Hidro
centrala 
Gheorghiu-Dej' 
București —
— Poiana Brașov, cu 
plecări în 30 aprilie, 
1 și 2 mai 1967 ; ex
cursiile cu durata de
3 zile pe itinerariile : 
București — Galați
— Slănic Moldova
— Bacău — Bicaz — 
Văratec — Agapia — 
Orașul Gheorghe 
Gheorghiu - Dej — 
Valea Oituzului.

Excursiile cu dura
ta de 3*/î zile pe tra
seele : București — 
Buzău — Galați — 
Bîrlad — Iași — Tg. 
Neamț — Bălțătești
— Piatra Neamț — 
Bacău — Focșani — 
Buzău — București ; 
București — Predeal
— Brașov — Orașul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — Bacău — Bi
caz — Tg. Neamț — 
Focșani — Buzău — 
București; București
— Tușnad — Tg. 
Mureș — Sighișoara
— Odorhei—Miercu
rea Ciuc — Brașov
— București ; Bucu-

București 
— Curtea

„Gheorghe 
i“ și 

Brașov

rești — Brașov — 
Rodbav — Sibiu — 
Alba Iulia — Cluj — 
Tg. Mureș — Sighi
șoara — Brașov — 
Bran — București ; 
București — Predeal
— Brașov — Sighi
șoara — Bran — 
București (cazare la 
hotel Sport Poiana 
Brașov) ; București
— Predeal — Brașov
— Poiana Brașov — 
Sighișoara — Bran — 
București (cazarea la 
vila Poiana Brașov).

Excursiile cu du
rata de 4 
nerariile :
— Bacău
— Piatra 
Agapia — 
Voroneț 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — Brașov — 
București ; București
— Focșani — Bacău
— Piatra Neamț — 
Agapia — Suceava — 
Voroneț — Orașul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — Brașov — 
București ; București
— Pitești — Govora
— Horezu — Tg. jiu
— Tr. Severin — 
Herculane — Caran
sebeș — Hunedoara
— Deva — Sibiu — 
Călimănești — Rm. 
Vîlcea — Pitești 
București.

înscrierile încep 
23 martie 1967 și 
fac individual 
colective.

zile pe iti- 
București 

— Bicaz 
Neamț — 
Suceava — 
— Orașul

Și

la 
se 
pe

mai mare parte fii de țărani 
ca și mine, veniți din toate 
părțile țării.

Firește că nu ne prea dă
deam seama de ceea ce se în- 
tîmpla atunci. Știrile erau pu
ține și mai ales destul de ca
muflate.

înțelegeam însă că se petre
cea ceva foarte grav. Mai tîr
ziu am început să primim 
scrisori, arse cu luminarea la 
un colț în semn de doliu. A- 
flam apoi și de la cei care lua
seră parte la Răscoală. Erau 
mulți cei care pieriseră îm
puțeați, schilodiți, aruncați în 
ocnă și în închisori. O umbră 
deasă a doliului național aco
perea țara de la un capăt la 
altul. Represiunile fuseseră te
ribile.

Peste 11 000 de morți au plă
tit cu sîngele lor cutezanța re
voltei împotriva celor mai jos
nice spolieri și exploatări la 
care fuseseră supuși țăranii 
noștri.

Dar, odată cu Răscoala, fu
sese aruncată sămînța răzbu
nării și a dreptății care avea 
să vină.

Momentul de viață trăit la 
1907, așa cum mi s-a întipă
rit în memorie, avea să mi se 
cristalizeze pe parcursul vre
mii. Mă persecuta atunci ideea 
că cei 11000 de țărani n-au 
putut fi uciși de oameni ai 
aceleași țări (nu făcusem ar
mata și n-aveam de unde ști 
că dacă ezitai erai suprimat 
pe loc). Această obsesie nu 
era decît un trist adevăr care 
a stat mai 
crării mele 
în care am 
psihologic: 
cu pușca în mînă, îndreptată 
spre pămînt, în fața țăranilor 
răsculați care, parcă, le vor
beau întrebîndu-i „de ce tra
geți, fraților ?“ — și un ofițer 
care trage (lucrare distrusă în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial).

Sămînța aruncată la 1907 a 
rodit în inimile și mințile mul
tora; și a artiștilor. Mi-aduo 
aminte că Isser, Ressu, Murnu 
reveneau în lucrările lor la 
momentele Răscoalei. Lupta 
împotriva împilării a trezit 
inimi, conștiințe.

tîrziu la baza lu- 
„1907" — un relief 
urmărit conflictul 
ostașii — țărani

RĂZBOI ȘI PACE (seria I) 
rulează la Patria (orele 
12; 15; 18; 21).

DRAGĂ BRIGITTE 
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,45), 
Capitol (orele 9,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21). Flamura 
(orele 9,30; 12; 15; 18; 20,30). 

OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE

rulează la București (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45: 
21), Grivița (orele 10,15; 
12,45; 15,15; 17,45; 20,15), Melo
dia (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), Modern (orele 9; 
11 15 13.30; 16; 18,30; 21).

CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21), 

■’estival (orele 8,45; 11; 13,30;
16; 18,30; 21), Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

CIOCIARA
rulează la Central (orele 
11,45; 15; 17,45: 20.30).

MONDO CANE 
rulează la Union (orele 
16; 19,30).

ZORBA GRECUL
rulează la Doina (orele 11,30; 
16,15; 18; 20,45).

JUANA GALLO 
rulează la Gluleșt! (orele 
10.30; 15,30; 18; 20.30), Miori
ța (orele 9,45; 12; 14.15; 16,30; 
18,45; 21), Flacăra (orele 15.30: 
18; 20,30)

MOSHI, MOSHI - ALO, JA
PONIA !

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

LUMEA MINUNATĂ A 
ȚILOR GRIMM

tulează la înfrățirea 
13,45: 16: 18,15; 20.30).

ÎNAINTE DE RĂZBOI 
rulează la Dacia (orele 9—21 
în ’continuare). Rahova (ore
le 15.30: 18: 20.30).

APELUL 
rulează la Buzești 
15,30; 18; 20.30).

DACII
rulează Ia Bucegi (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20.30), Aurora (ore- 
' ‘ ‘ 15.30: 18;

«;

li >.
9;

10:

FRA-
(orele

(orele

S P ORT
NOTE

intr-o competiție școlară

le 8.30; 10.45; 13; 
20.30).

JANDARMUL DIN 
TROPEZ

rulează la Gloria 
11,30; 13,45;
Arta (orele 
15.45; 18,15;

ZILE RECI 
rulează la 
15.30; 18; 20,30).

UN MARTOR IN ORAȘ 
rulează la Vitan (orele 
18; 20.15), Progresul 
15.30: 18; 20.30).

UN FILM CU O FATĂ 
MECĂTOARE

rulează 
16: 18,15;

SANJURO 
rulează 
15.30; 18;

SAINT-
(orele 9,15;

16; 18,15; -----
9; 11,15; 
20,30).
Unirea

la Munca
20.30).

20,30), 
13,30;

(orele

15,30; 
(orele

FER-
(orele

(orelela Popular
._ . . 20,30).

COLIBA UNCHIULUI TOM 
rulează la Moșilor (orele 15; 
18: 20.45).

NIMENI NU VOIA SĂ MOARĂ 
rulează la Colentina (orele 
15.30; 17.45: 20)

ÎNTRE DOI, HIEROGLIFELE
pămtntului

rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20.30).

NU SÎNT DEMN DE TINE 
rulează la Volga (orele 9,30; 
11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Drumul Sării (orele 11; 15,15; 
18; 20,30)

DOUA FILME PE ZI
JUANA GALLO, dimineața 

rulează
8.45: 11;

APELUL 
rulează 
18.30: 21).

JANDARMUL DIN SAINT — 
TROPEZ

rulează Ia Floreasca (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Floreasca (orele 

n 20,45).

la Victoria 
13,30: 16).
la Victoria

(orele

(orele

Duminică s-a desfășurat, în 
sala Floreasca, turneul final, 
pe oraș București, al campio
natului de handbal rezervat 
școlilor profesionale aparținînd 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Compe
tiția s-a bucurai de un frumos 
succes în rîndul elevilor-uce- 
nici, echipele participante dis- 
putîndu-și cu îndîrjire șansele 
și locurile în clasament. Cu a- 
ceastă ocazie a ieșit în relief 
strădania profesorilor-antrenori 
de a-i prezenta pe sportivi la 
un nivel cît mai bun. Și, tre
buie spus, că în mare parte, 
au reușit : echipele au produs 
o bună impresie, iar unii din
tre jucători au arătat reale ca
lități pentru a fi promovați în 
echipele unor cluburi de per
formanță.

întrecerea a dat cîștig de 
cauză echipei Scolii profesio
nale a Uzinelor ■ „23 August", 
urmată în ordine de cele ale 
uzinelor „Electromagnetica". 
„Vulcan", „Electroaparataj", 
„Timpuri noi", „Mașini Elec
trice", „Semănătoarea", yi 
„Grivița Roșie". Păcat însă că 
strădaniile participanților n-au 
fost apreciate si de cei ce se 
ocupă de programarea sălii 
Floreasca, care au fixat în ace
eași sală și baschet și handbal 
la aceleași ore. Cine poartă vi
na, exact n-am putut stabili.

V

a

In programul oficial (tipărit) 
al sălii nu erau prevăzute me
ciurile de handbal, în schimb 
la ora 16 erau programate me
ciuri de baschet din campio
natul primei divizii. Directorul 
sălii Floreasca, întrebat, ne-a 
spus că handbalul a fost pro
gramat telefonic (prin tovară
șul N. Lambnnidis) sîmbătă, 
deci cu o zi înainte, în timp 
ce organizatorii din partea 
M.l.C.M. susțineau că au obți
nut sala încă din jurul datei de 
3—4 martie a.c

Fapt este că la ora 15 au 
început întrecerile școlare de 
handbal care s-au disputat în- 
tr-un ritm „blitz" cu pauze 
doar de 2—3 minute intre re
prize — contrar oricăror regu
lamente. In asemenea condtții 
bineînțeles că festivitatea de 
premiere — de altfel, singurul 
stimulent al acestor inimoși 
competitori — nu a mai putut 
avea lor (Nu e păcat ?) Cu 
toate acestea, echipele de bas
chet divizionare nu au putut 
intra în întrecere decît în jurul 
orei 18. De aici o serie de di
ficultăți și „supărări" pentru 
sportivi yi pentru public. Cum 
se produc asemenea anomalii ? 
Poate ne vor lămuri cei vizați 
în rîndurile de față.

S. TRAIANESCU

✓

A APĂRUT
LUPTA DE CLASĂ

ORGAN TEORETIC ȘI POLITIC 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST
Nr. 3IMARTIE 1967

ROMÂN

Organizarea științifică 
a producției și muncii

unui „clasicizant*. 
DRIMBA : Creație

IULIAN VACAREL : Re
zerve de sporire a acumulă
rilor bănești ; DECEBAL 
URDEA : Sistemul informa
țional în economia modernă; 
CONSTANTIN PINTILIE : 
Știința conducerii, o disci
plină dinamică; V. STĂNES- 
CU : Cartea științifică și exi
gențele editoriale; Z. FLO- 
REA : Confruntări în opinia 
publică occidentală în legă
tură cu strategia atlantică.

Sociologia științei
ION GOLIAT : Aspecte ale 

formării și structurii colec
tivului de cercetare; TEOFIL 
ROLL : Activitatea științifi
că în atenția sociologiei ;
Poezia actuală și dezbaterile 

teoretice
VICTOR EFTIMIU : Re-

flecțiile 
OVIDIU 
și mimetism în poezie :

PUNCTE DE VEDERE
VASILE BUNESCU, VA- 

SILE ȘTEFĂNOIU : Preda
rea cunoștințelor de mar
xism-leninism în liceu.

DOCUMENTAR 
Economia capitalistă In anul 

1966
T. CRISTUREANU : Ten

dințe în domeniul produc
ției, investițiilor, prețurilor; 
A. OPREA : Gradul de ocu
pare a forței de muncă ; S. 
SAVA : Caracteristici gene
rale ale comerțului mondial 
capitalist ; B. COMISIONE- 
RU : Probleme valutare ; 
N. S. STANESCU : Adincl- 
rea unor decalaje economice.

RECENZII
ION ȘERBANESCU : Cer

cetări sociologice în mediul 
școlar.

PROPUNERI PENTRU COMPETIȚIILE OFICIALE DE FOTBAL
Ziarul londonez „Evening Standard" publică o informație potri

vit căreia vor fi propuse mai multe modificări în regulamentul 
campionatului mondial de fotbal. Aceste propuneri se referă la ur
mătoarele puncte :

1. In turneele preliminare să nu se mai țină seama de criteriul 
zonelor geografice care avantajează anumite țări.

2. Calificarea în turneul final să fie acordată în viitor numai 
țării gazdă, iar cîștigătoarea ediției precedente să participe la în
tâlnirile preliminarii.

3. Numărul echipelor participante la turneul final să fie mărit 
de la 16 la 20.

4. Crearea unui fond central pentru finanțarea echipelor ale 
căror întîlniri în preliminarii vor necesita cheltuieli foarte mari, în 
urma renunțării Ia criteriul zonelor geografice.

Propunerile de mai sus împreună cu alte modificări privind tra
gerea la sorți a turneului final, înlocuirea de jucători etc. au fost 
studiate de comitetul tehnic al F.I.F.A.

In luna iunie, la Munchen, aceste propuneri vor fi luate în dis
cuție de către subcomitetul F.I.F.A., care se ocupă cu organizarea 
campionatului mondial din anul 1970, programat în Mexic.

pre-Tineri canotori ai (Slubului sportiv școlar din Capitală 
gătesc la bac performanțele verii

IAȘII
ACELOR ZILE...

oraș, de-acasă, vestea că 
țăranii s-au răsculat și au 
atacat conacele boierilor, 
dîndu-le foo și gonind stă
pînii. Se înteți zvonul că a 
intervenit armata, că prin 
unele sate a tras și că au 
fost uciși o mulțime de ță
rani.

Asta a adîncit izolarea 
dintre cele două „tabere" 
Bursierii au început să fie 
îngrijorați de soarta celor 
de-acasă, de părinți, de 
unchi, de frați moi mari, 
— toți țărani fără pămînt. 
Viața în recreații, altă dată 
zglobie și gălăgioasă, de
veni plină de griji, concen
trată, tăcută, ca sub o a- 
păsare stranie. Plutea ceva 
greu pe toată atmosfera.

Am simțit atunci, dure
ros, această îngrijorare. 
Nu-mi găseam loc ; nu-mi 
mai puteam face 
cum trebuie. Mă 
un singur gînd : 
Să plec acasă, în 
fiu împreună cu 
mei, cu tot satul. Incer-

lecțiile 
urmărea 
să plec, 
sat, să 
toți ai

cam o senzație de incoș- 
dată așteptare. Parcă tre
buia neapărat să se intîm- 
ple ceva, si acolo, în oraș. 
în liceu... In timpul liber 
stăteam ore întregi la 
geam, privind de sus, de la 
etajul întii, valea largă a 
Baliluiului înspre Tîrgul 
Frumos, șesul abia înver
zit, dealurile de la Miros
lava... De-acolo, din cîm- 
pul deschis, de departe, 
venea parcă pînă la mine, 
ca pe niște unde subtera
ne, ca prin fluxul unui cu
tremur, tumultul închipuit 
al răzvrătirii. Cunoșteam 
toți țăranii din satul meu 
natal, mă jucasem cu copiii 
lor, le știam sărăcia lucie, 
le fusesem prin case. Mă 
gîndeam ce fac oare ? Ce 
face Bobu, Belecciu, Be- 
diu, a căror viață grea le-o 
cunoșteam ?

Duminica următoare — 
poate prima din luna mar
tie — am ieșit în oraș. Se 
zvonise că vom fi con
semnați. Cînd m-am întors

la

SOLIDARITATE 
Dl FRATE

gitație, de revoltă și de vărsări 
de sînge“.

Marele suferind, care a fost 
silit să 
pentru 
trezește 
anunță 
Severin ... 
nemulțumire străbate masa de 
robi. Dar stăpînii, orbiți de ură 
și de spaimă, ordonă să se tra
gă în oamenii care-și cer îndă
răt pămîntul strămoșesc, pe care 
trudeau din greu pentru un trai 
amarnic. Se trage în bărbați, fe
mei și copii. Se trage cu pușca 
și cu tunul... Sîngele țăranilor 
curge în valuri pe drum de țară 
și se face pîraie în șanțurile de 
lingă brazdă.

Soldații, sub amenințarea re
volverului, sînt trimiși, în primă
vara anului 1907, să-și împuște 
părinții, frații, pentru că cer pă- 
mînt și dreptate.

...în martie 1907, conducerea 
mișcării muncitorești din Româ
nia ia atitudine hotărîtă împo
triva sîngeroasei represiuni, si- 
tuîndu-se de partea țărănimii ca
re, și nu pentru prima oară, „s-a 
ridicat ca un uragan" cerînd 
dreptate și pămînt.

Se spune muncitorilor : „...prin 
întîlnirea directă cu țăranii voi 
trebuie să le arătați că dușmanul, 
și al vostru și al lor, este ex
ploatarea și că interesele voastre 
sînt aceleași". Muncitorii sînt în
demnați să arate țăranilor că a- 
ceastă exploatare va continua 
„pînă ce rînduiala însăși de as
tăzi nu va fi schimbată". Bujor 
se adresează din nou soldaților, 
așa cum s-au adresat socialiștii 
români în 1906, printr-un mani
fest intitulat „Către concediațiși 
rezerviști", în care îndeamnă pe 
muncitorii îmbrăcați în haine 
militare să nu tragă în frații lor 
răsculați. Voi știți, tovarăși — 
spune manifestul — cît de drep
te sînt cererile țăranilor apăsați 
de proprietarii, de arendașii și 
de boierimea întreagă și de ori-

muncească în tăcere 
îmbogățirea altora, se 
din letargie. Socialiștii 

cu glas tare că de la 
la Dorohoi un curent de

amiază la internat, am 
întîlnit pe strada Lăpuș- 
neanu o companie din re
gimentul 13 infanterie, co- 
borînd spre Piața Unirii 
în marș forțat. In fața lor. 
un căpitan cu mustăți stu
foase cu un aer încruntat, 
avea sabia scoasă. Soarele 
amiezei făcea să-i sclipeas
că orbitor lama argintie.

M-am înfiorat I Unde 
merg ? Ce au de gînd să 
facă ? In urma lor pluti o 
atmosferă stingherită, de 
primejdie. Cuprins de-un 
fel de desnădejde, din ne
putința de a face ceva, 
grăbi instinctiv pasul.

Mai sus, cobora dinspre 
Copou, un escadron de ro- 

'șiori cu sulițele lungi la 
scara șeilor, ca o pădure 
deasă și uscată. Doi trom- 
peți cîntau .sonor, fluturînd 
pe deasupra orașului melo
dia unui marș lent, ca un 
vals. Caii mi s-au părut, 
în acel fior, uriași, soldații 
ca niște statui care domi
nau totul. Tropăitul cailor, 
țăcănitul potcoavelor pe 
caldarîm sporeau o impre-

ce neam, de baștină sau de viță 
mai nouă. După cum mizeria vă 
împinge pe voi la greve, la 
luptă, tot mizeria i-a împins pe 
țărani la răscoale. Manifestul 
spune soldaților : dacă va fi cu 
putință, dați-vă de partea răs- 
culaților ca să luptați contra a- 
cestui dușman. „Niciodată gloan
țele voastre în pieptul țăranilor 
asupriți".

Dar solidarizarea prin mani
feste nu e deajuns. Se țin mitin
guri cu mii de participant, în 
cele mai mari săli ale Bucu- 
reștiului: „Dacia" și „Eforia". 
De pe tribuna muncitorească 
vorbesc militanți socialiști ca 
I. C. Frimu, Dimitrie Marinescu ; 
pe tribună se urcă profesori u- 
niversitari ca Ion Cantacuzino, 
Dimitrie Voinov, studenți, mun
citori.

11 martie 1907. Miting în sala 
Eforiei. Mii de oameni își fac 
drum către sală, printre cele 
două cordoane de polițiști. In 
cadrul mitingului militanți de 
frunte ai mișcării muncitorești 
își exprimă simpatia față de lupta 
eroică a țărănimii, veștejind re
presiunea sălbatică îndreptată 
împotriva țăranilor răsculați.

La sfîrșit se votează cu mare 
însuflețire o moțiune în care se 
arată, între altele, că „întreaga 
răspundere a răscoalelor țără
nești cade asupra claselor stăpî- 
nitoare și a partidelor politice".

„întrunirea — se arată în mo
țiune — salutînd cu reculegere 
și adîncă durere memoria frați
lor țărani căzuți pe cîmpiile ță
rii, protestează cu energie în con
tra reprimării cu forța armată a 
răscoalelor...". „întrunirile pen
tru țărani" provoacă în întreaga 
țară o mișcare largă de simpa
tie pentru răsculați. In toată țara 
au loc mari întruniri de protest 
împotriva reprimării în sînge a 
răscoalei țărănești și a prigoa
nei împotriva mișcării muncito
rești, a arestărilor samavolnice și 
a expulzărilor de militanți 
liști.

Pretutindeni, în țară, 
unde arde flacăra ideilor 
liste, se ridică proteste, se ma
nifestă solidarizări. In porturile 
dunărene, Brăila și Galați, în 
mijlocul docherilor se ridică gla
sul fierbinte al tînărului inte
lectual, fost magistrat, N. D. Co
cea. In numele socialiștilor, co
mitetele de acțiune ale cercu
rilor „România Muncitoare" din 
Brăila și Galați se adresează ast
fel muncitorilor: Tot nordul 
Moldovei e în plină revoluție. 
Țărănimea împilată și jefuită de 
proprietari și arendași cere pă
mînt. Guvernul, în loc de drep
tate, în loc de legi, le-a trimis 
armata. „Sîngele muncitorilor de 
la țară, al fraților noștri de su
ferință, a curs". Manifestul mun
citorilor din portul Brăila, lansat 
în ziua de 11 martie 1907 cu a- 
cest pilduitor titlu de raliere: 
„Chemare către tovarășii țărani 
și muncitori", scris într-o formă 
limpede, cu accente de caldă fră
țietate, arată muncitorilor și ță
ranilor pe adevărații vinovați ai 
răscoalei, ai mizeriei lor, pe a- 
devărații dușmani ai celor înro
biți și împilați.

în afară de mitinguri și în
truniri publice de protest, în 
timpul răscoalei au avut loc și 
acțiuni de luptă comună. La Ga
lați, muncitorii din port se ali
niază în primele rînduri, alături 
de țărani. La 11 martie, circa 
200 de locuitori din cartierele 
Lozoveni și Vadul Ungurului, 
căruțași și muncitori din port, 
împreună cu țărani din împreju
rimi, se îndreaptă spre centrul 
orașului Galați, unde se află pre
fectura. Manifestanții rup cor
doanele de soldați. Procurorul dă 
ordin să se tragă. Cad 12 morți 
și 8 răniți.

...Nemulțumirea țăranilor din 
regiunea petroliferă se împle
tește cu nevoia de pămînt și a- 
părarea brumei de pămînt pe 
care-1 posedă. La Telega țăranii 
se revoltă împotriva societății 
engleze „Telega-Oil" care înce
puse să tragă o conductă ce tre
cea pe pămîntul oamenilor, fără 
știrea lor. Țăranii ies cu topoa
rele și gonesc echipele de săpă
tori. Directorul societății en
gleze, Hamilton, lovește cu cra
vașa pe cîțiva țărani. Muncitorii 
de la schelele vecine fac grevă, 
solidarizîndu-se cu țăranii.

Grevele continuă la toate 
societățile petroliere din Buște- 
nari. Alte greve izbucnesc la 
„Steaua Română", „Columbia", 
„Telega", „Oltul".

...Muncitorii ceferiști din ate
lierele Pașcani stabilesc legături 
cu satele din împrejurimi, mai 
ales cu țăranii din Fîntînele și 
Lunca. în ziua de 3 martie 1907 
sosește în gara Pașcani un va
gon cu țărani arestați la Rugi
noasa. Procurorul meditează : 
coincidență — cînd țăranii din 
Lunca atacă vagonul, lucrătorii 
din atelierele C.F.R. se află în

socia-

acolo 
socia-

dosul vagoanelor. Se aud fluieră
turi, huiduieli la adresa organelor 
represive. Cînd țăranii de pe pe
ronul gării află că la capătul tre
nului există un vagon cu arestați 
din Ruginoasa, „dau năvală aco
lo, forțează ușa vagonului și cear
că a libera pe cei arestați, scă- 
pînd chiar pe 4 din ei“.

Poliția din Pașcani perchezi
ționează casele muncitorilor, de
vastează sediul societății „Uni
rea". Intelectualii progresiști pro
testează. I. L. Garagiale scrie, din 
Berlin, lui Paul Zarifopol, gine
rele lui Gherea : „Să nu uit a-ți 
spune că la atelierele C.F.R. din 
Pașcani s-au arestat 12 maeștri 
socialiști, cum se pretinde, tur
burători, care ar fi ajutat la răs
coale... Arestații au fost maltra
tați". Iar Mihail Sadoveanu, în- 
tr-un raport înaintat lui Spiru 
Haret, protestează împotriva 
schingiuirilor la care a fost su
pus grupul de lucrători ceferiști 
din Pașcani.

O altă manifestare de solida
ritate cu răsculații din partea 
unor muncitori ceferiști are loc 
la Dolhasca. Gh. Giosanu, me
canic de tren pe linia Dolhasca- 
Fălticeni, fecior de țăran din 
Mălini, cunoaște bine robia ță
ranilor pe moșiile boierești. La 
Dolhasca i se predă un vagon cu 
țărani arestați la Ruginoasa pen
tru a fi atașat la trenul de pe 
linia secundară Dolhasca-Fălti- 
ceni. Cînd trenul ajunge în 
dreptul satelor Dolheștii Mici și 
Dolneștii Mari, mecanicul socia
list Gh. Giosan se dă jos de pe 
locomotivă, lasă în locul lui pe 
fochistul Gh. Raicu, iar el des
face lacătul de la un vagon, a- 
poi, din mers, se suie din nou pe 
locomotivă. Cînd trenul ajunge 
la Fălticeni, jandarmii, aflați în 
alt vagon, își dau seama de lipsa 
unui număr de țărani din vago- 
nul-arest... Cu toate cercetările 
polițienești, nu se poate afla cine 
a deschis vagonul.

Acestea sînt, desigur, doarcîte- 
va secvențe din multele care au 
făcut atunci, în 1907, dovada so
lidarității muncitorimii cu țărăni
mea răsculată.

Scoțînd în evidență adevăra
tele cauze care au adus la dis
perare țărănimea noastră, obij- 
duită de veacuri, mișcarea mun
citorească a demascat pe adevă
rații instigatori la răscoală. „In
stigatori sînteți voi toți — scria 
România muncitoare din 15-—22 
aprilie 1907 — vodă, miniștri, 
prefecți, primari, deputați, sena
tori, proprietari, fabricanți etc., 
voi toți care trăiți din jaful ba
nilor scoși din spinarea poporu
lui, voi toți care vă scăldați în 
belșug, pe cînd pe cei ce vă dau 
acest belșug îi țineți în sărăcie și 
ignoranță".

...în zilele de primăvară ale a- 
nului 1907, zile însorite, colorate 
cu sîngele țărănimii române apar 
germenii conștiinței în necesita
tea și posibilitatea făuririi alian
ței dintre clasa muncitoare și 
țărănime, alianță făurită sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, cea mai puternică forță 
socială și politică a societății 
noastre.

ciodată privirile alor mei 
din sat, duși între puști ca 
niște furi spre Iași. De suferințe 
aveam să știu mai tîrziu cu 5—6 
ani; eram de-acum la gimnaziu 
și-mi dădeam mai bine seama. 
Mi-l amintesc pe unul, nenea Bo- 
tescu, întors din închisori. Nu 
mai putea sta pe spate — în așa 
hal îl schingiuiseră. Mi-a povestit 
și de cei care au căzut.

...In aceleași zile ale lui martie 
1907 a venit în sat vestea că 
muncitorii sînt alături de țărani, 
despre ajutorul dat de ceferiștii 
de la Pașcani, de la Dolhasca.

...Mi-am revăzut de curînd sa
tul. O altfel de viață — iată pri
mele cuvinte care îmi vin în min
te. Și sînt departe de a exprima 
întreaga realitate. Flacăra aprin
să în primăvara lui 1907 a rodit, 
a luminat de-a lungul deceniilor 
conștiințele.

Locuitorii Țigănașilor, vîrstnici 
yi tineri, stăpîni pe viața lor, sub 
înțeleaptă și dreapta conducere 
a Partidului comuniștilor, și-o 
fac mereu mai frumoasă, mai 
bogată, urcînd odată cu țara 
treptele civilizației socialiste. 
După 60 de ani satul în care 
m-am născut este așa cum și 
l-au visat, și pentru care au lup
tat adevărații lui stăpîni din pri
măvara lui' 1907.

sie de groază, de violen
ță, de forță. Dar goarnele 
revărsau țipătul lor pe 
după case, umplînd tot 
văzduhul.

După-amiază am fost 
consemnați. Se zvonise că 
grupuri mari de țărani, 
înarmați cu furci, cu coase 
și topoare, au pornit spre 
oraș. Aș fi voit să alerg să 
le spun ce văzusem: com
pania de infanteriști, că
pitanul teribil, roșiorii cu 
lănci... Dar cum ? 1 Am 
avut impresia că sînt legat 
cobză. Aș fi vrut să mă 
pot smulge din opreliște, 
să sar gardul din fund, să 
alerg spre Păcurari. Să ies 
în cîmp și să alerg... Înco
tro ? Nu știam bine. Spre 
primul sat, să dau de ves
te că-i așteaptă armata. Pe
dagogul se plimba sever 
printre pupitre, gînditor. 
Era yi el fecior de țăran. 
Afară se lăsase o noapte 
neagră. Ploua mărunt. Se 
auzeau sunînd burlanele. 
Nimic nu mai era cu pu
tință.

Mai tîrziu mi-am dat

seama de naivitatea gîndu- 
lui. Lecțiile mi s-au părut 
de-odată fără nici o impor
tanță, ca o iscodire artifi
cială. Zile întregi apoi am 
așteptat să aflu ce s-a în- 
tîmplat.

De-abia după o lună am 
primit de-acasă vești liniș
titoare.

Dar suflul acela de lup
tă, de răzvrătire, de pri
mejdie, de înfruntare pue
rilă, mi-a intrat în sînge, 
în toată ființa mea și mi-a 
dictat mai tîrziu, de-a lun
gul întregii vieți, solidarita
tea emoționantă și de nez
druncinat cu poporul.

Cunoșteam bine nedrep
tatea criminală, din sat, 
din satele vecine — o tră
isem. Dar de abia după 
aceia, citind, am aflat pro
porțiile uriașe ale crimei 
moșierilor și conducători
lor.

Copil, am trăit o expe
riență limitată de fităria 
satului la cei cîțiva zeci de 
țărani din sat. Grozăvia 
stării lor de mizerie, fără 
ieșire, intrase însă în as-

pectele cotidiene ale vieții, 
ca un fel de fatalitate. Mai 
tîrziu însă am realizat u- 
riașa crimă perpetuată pe 
tot întinsul țării, și am cu
noscut neverosimilele cau
ze : ...Peste un milion de 
țărani au mai puțin de trei 
milioane de hectare..., iar 
o mie de latifundiari au 
peste patru . milioane de 
hectare... iar din aceste la
tifundii, 75 la sută sînt 
date în arendă. Astfel în 
mod conștient, m-am soli
darizat cu lupta țărănimii, 
a tuturor celor exploatați, 
a celor umili și ofensați.

Și totuși, ceea ce a dat 
îndemn și consecvență ati
tudinii mele, au fost zilele 
acelea din 1907, trăite de 
un copil.

Răscoalele din 1907, pe 
lingă consecințe de mari 
proporții, au avut-o și pe 
aceea de a începe un pro
ces de educație în spirit 
revoluționar, de dreptate 
socială, a celei mai tinere 
generații ce le-a fost con
temporani.
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Parisul

tisitoare și în descompune
re**. Copia sa asiatică — 
S.E.A.T.O. — nu are o soar
tă mai bună. Flăcările răz
boiului din Vietnam nu oco
lesc nici acest edificiu clădit 
din inițiativa (și în folosul) 
Washingtonului. S.E.A.T.O. 
se află intr-o stare de criză 
prelungită și anacronismul 
său a reieșit cu claritate în 
cursul evenimentelor din 
anii din urmă. Apropierea 
reuniunii Consiliului 
S.E.A.T.O. (18—20 aprilie) o- 
feră posibilitatea de a cons
tata, odată mai mult, impa
sul în care se zbate aceas
tă organizație. „Surse bine 
informate" din Washington, 
pe care le citează FRANCE 
PRESSE, pretind că Franța 
nu va participa la reuniu
nea de la Washington a 
S.E.A.T.O. (in trecutul a- 
propiat Parisul fusese re
prezentat prin observatori 
care au păstrat „o tăcere ab
solută"). Decizia ar fi deve
nit cunoscută Departamen
tului de Stat fiind apreciată 
de ASSOCIATED PRESS ca 
„o nouă lărgire a rupturii 
dintre Franța și S.U.A.". 
Deși măsura franceză nu e- 
chivalează cu o retragere 
din S.E.A.T.O., ea reprezin
tă o expresie puternică a 
dezacordului Parisului față 
de politica asiatică a Wa
shingtonului (reuniunea din 
capitala americană urmînd 
a fi consacrată în întregime 
problemei vietnameze). A- 
ceastă dezaprobare (care se 
referă în primul rînd la 
Vietnam) nu este de dată 

I recentă. Reprezentanții au
torizați ai Franței au con
damnat intervenția militară 
a S.U.A. în Vietnam. In a- 
ceste condiții, ideea ca un 
observator al lui Ky să fie 
prezent la reuniunea 
S.E.A.T.O. nu putea decit să 
determine un gest ca cel pe 
care Parisul l-a făcut.

Ruinele S.E.A.T.O. nu sea
mănă cu edificiul trainic pe 
care Washingtonul credea că 
11 înalță atunci cînd a pa
tronat nașterea acestei alian
țe. Partenerii minori care se 
evidențiază prin docilitate 
(gen Australia și Noua Zee- 
landă) nu pot compensa efec
tele lărgirii rupturii cu Pa
risul.

M. R.

Sierra Leone: (In nou mandat
ITINERAR GRECESC

Lovitura de stat nr. 2 de arestare la New Orleans
Postul de radio Freetown a anunțat că un grup de ofițeri, conduși 

de It. col. Ambroise T. Genda, a' preluat puterea în Sierra Leone. 
Comandantul forțelor militare, David Lansana, autorul loviturii de 
stat din 21 martie, împreună cu fostul prim-ministru Albert Margai 
și Siaka Stevens, liderul opoziției, au fost arestați. Intr-o declarație 
a postului de radio se anunță că in Sierra Leone a fost instituit Con
siliul reformei naționale, condus de Ambrosie T. Genda. Charles 
Blake, membru al Consiliului reformei naționale, a declara că mili
tarii au preluat puterea, ca urmare a tensiunii create în țară după 
alegerile care au avut loc recent. Potrivit declarației sale, atitudinea 
comandantului forțelor armate față de evenimentele petrecute după 
anunțarea rezultatelor alegerilor nu ar fi dus la soluționarea crizei 
politice din țară. Consiliul reformei naționale a suspendat actuala 
constituție. Toate partidele politice au fost dizolvate. In întreaga țară 
a fost interzisă orice activitate politică.

Preluarea puterii de către militari in Sierra Leone urmează lovi
turii de stat de la 21 martie, cînd comandantul forțelor militare, 
David Lansana, a anunțat că armata preia temporar puterea în ve
derea pregătirii condițiilor pentru formarea unui guvern constituțio
nal, conform rezultatelor alegerilor.
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Vedere din Phenian
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„Principiul unor legi privind imigrarea care impun restric
ții în funcție de culoarea pielii este cu totul necorespunzător 
tendințelor secolului XX", spunea cu cîtva timp în urmă 
cunoscutul luptător pentru drepturile populației de culoare 
din SUA, Martin Luther King. Desigur, se referea în primul 
rînd la legislația americană, dar avea în vedere și alte țări. 
Printre acestea se numără ?i Anglia. Gentlemenii de pe 
malurile Tamisei nu s-au simțit niciodată la largul lor în 
momentele cînd cineva amintea de existența vreunei pro
bleme a populației de culoare în Anglia ; ei au susținut cu 
tărie că o astfel de problemă nu se poate pune în țara lor. E 
pur...

Și totuși, există. Și nu de ieri 
de-alaltăieri. Ea a ieșit însă la 
iveală abia în ultimii trei — 
patru ani, în urma creșterii va
lului de imigrări. Astăzi se a- 
preciază că în Marea Britanie 
există cam un milion de per
soane de culoare, numite oficial 
„imigranți" și care, deși se con
sideră cetățeni englezi, întimpi- 
nă greutăți în cîștigarea exis
tenței. Potrivit relatărilor presei 
engleze, se întîmplă destul de 
frecvent ca proprietarii să re
fuze să închirieze locuințe unor 
muncitori sau studenți de cu
loare, sau ca proprietari de 
restaurante și hoteluri să re
fuze servirea cliențiior de cu
loare deși legea Ie interzice a- 
ceasta ; sînt destul de dese a- 
nunțurile cu locuințe de închi
riat care menționează „exclusiv 
pentru albi" sau „nu primim 
solicitanți de culoare".

Diferențierea 
devine destul 
de vizibilă a- 
tunci cînd este 
vorba de apro
bările pentru cei 
care vin în An
glia. Desigur, 
limitarea emi
grării în gene
ral poate fi u- 
șor explicată de 
autorități prin 
necesitatea asi
gurării locurilor 
de muncă. Dar, 
din moment ce 
locurile de mun
că sînt asigura
te, în mod nor
mal n-ar trebui

împotriva discriminării rasiale). 
O altă lozincă a rasiștilor bri
tanici sună astfel : „imigranții o 
să vă ia locurile de muncă". în 
realitate, însă, acest pericol nu 
există, în primul rînd pentru că, 
în prezent, intrarea în Anglia a 
celor de culoare se face numai 
dacă aceștia au asigurat locul 
de muncă și, în al doilea rînd, 
pentru că pe măsură ce un anu
mit număr de emigranți po
posesc la Londra, numeroși en
glezi părăsesc țara, astfel că 
nu se poate semnala o creștere 
a populației de pe urma celor 
sosiți. Potrivit datelor statistice, 
de la sfîrșitul războiului și pînă 
în 1960 numărul celor care au 
sosit în Anglia a fost egal cu 
numărul celor plecați, iar în 
următorii trei ani (1960—1963) 
numărul emigranților l-a depășit 
pe acela al imigranților cu peste 
200 000.

mai existe___ ____  să
nici o opreliște. Și totuși...

Potrivit datelor publicate, în 
ultimii ani, imigranții austra
lieni, canadieni și neozeelandezi 
(deci albi), pentru care existau 
locuri de muncă, au obținut a- 
probarea de a se stabili în 
Marea Britanie în proporție de 
91 la sută, în timp ce pentru 
jamaicani, nigerieni, indieni și 
pachistanezi (care aveau, de- 
asemenea, asigurate locurile de 
muncă) proporția a fost de nu
mai 47 la sută. Diferența este și 
mai mare la muncitorii necali
ficați. în timp ce dintre solici
tatorii albi au obtinut autoriza
ție 60 la sută, la cei de culoare 
procentul admișilor a fost doar 
de 7,6 la sută.

O agitație deosebită favoa
rea discriminării o fac elemen
tele fascizante din așa-numitul 
„Partid național socialist bri
tanic** și unii rasiști înveterați. 
Aceștia s-au manifestat în chip 
deosebit cu prilejul alegerilor 
parlamentare cînd au dat o lar
gă circulație sloganului „dacă 
vrei vecini negri, votează cu 
laburiștii" (care se declaraseră

Guvernul Wilson și-a propus 
încă de la venirea sa la putere 
să pună ordine atît în problema 
imigrărilor cit și a discriminări
lor interne. Dar, deocamdată 
s-a realizat destul de puțin. Cu 
un an în urmă a fost instituit 
Oficiul de relații rasiale, menit 
să rezolve orice conflict izvorît 
din considerente rasiale. Pină 
în prezent Oficiul a izbutit să 
impună doar promulgarea legii 
care interzice discriminarea în 
localurile publice (și care încă 
nu este unanim respectată). A 
rămas, însă, nesolutionată o 
chestiune de mare importantă, 
aceea a înlăturării discriminări
lor la angajările în serviciu. Așa, 
de pildă, agențiile de angajare 
din Londra trec în mod deschis 
o serie de anunțuri privind 
locurile vacante la categoria : 
„Nu, pentru cei de culoare !' 
Rezolvarea problemei emigran- 
ților din Anglia este pentru la
buriști o chestiune de prestigiu, 
întrucît 
rale au 
solemn.

în bătăliile lor electo- 
promis aceasta în chip

ION D. GOIA

Procurorul Jim Garrison a 
emis joi un mandat de aresta
re împotriva lui Gordon No
vel, fost proprietar al unui 
bar de noapte. Miercuri, Gor
don Novei nu s-a prezentat în 
fața juriului (Camera de pu
nere sub acuzare — N. R.), 
citat ca acuzat de a fi impli
cat în complotul pentru asasi
narea fostului președinte 
Kennedy. El a părăsit New 
Orleans-ul și a fost depistat 
în localitatea Columbus (sta
tul Ohio), unde a declarat că 
nu se va întoarce la New Or
leans decît cu condiția de a 
nu fi „persecutat**.
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Mandatul de arestare împo
triva lui Novel a fost eliberat 
după ce miercuri Camera de 
punere sub acuzare a hotărît . 
inculparea lui Clay Shaw sub 
acuzația de complot în asasi
narea președintelui Kennedy. 
Pe de altă parte, s-a anunțat 
că judecătorul Edward Hag
gerty a fost desemnat ca pre
ședinte al Curții de jurați ca- 
re-1 va judeca pe Shaw.

Se anunță, de asemenea, că 
procurorul Garrison a convo
cat joi alți doi martori, Do
nald Dooty și Layton Martens, 
care urmează să fie interogați 
în cadrul anchetei conduse de 
acesta cu privire la existența 
unui complot în asasinarea 
președintelui Kennedy. Do
nald Dooty va fi interogat vi
neri de către procurorul Gar
rison, iar Layton Bartens va 
compărea miercurea 
în fața Comisiei de 
sub acuzare. Pînă în prezent, 
nu se știe care a fost rolul a- 
cestor noi martori în complo
tul împotriva președintelui 
Kennedy.

viitoare 
punere

£

ACROPOLE: strigăte
albe, topite in azur...
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de-a dreptul spectaculoasă. 
Aceste trei hectare de pia
tră dură în preajma că
rora au răsunat tiradele tra
gicilor greci (Eschyl, So
focle, Euripide), de pe edi
ficiul scenic al teatrului 
lui Dionysos, au fost mar
torele mute ale altor nenu
mărate spectacole puse în 
scena istoriei de conjunc
tura veacurilor trecute, în
fruntări dramatice fără a- 
plauze în timpul cărora 
deasupra Partherionului și 
Propileelor a explodat pra
ful de pușcă, bombele că- 
zînd distrugătoare pe ma
rile monumente. In 1394 
venețienii plasează pe A- 
cropole baterii de artilerii 
iar în 1640 o pulberărie 
în Propilee distruge o mare 
parte a edificiului pentru 
ca după mai bine de 40 de 
ani, în cel de-al doilea răz
boi între turci și venețieni, 
templul Nike să fie demo
lat pentru a i se folosi mar
mura ca material pentru 
metereze. Nici Parthenonul 
n-a fost scutit de vicisitu
dini. In aceeași perioadă 
e transformat în pulberă
rie, cînd locuitorii Atenei 
se retrag în insule, în 
Egina, Salamina fi Cycla- 
de. O bombă venețiană de
teriorează templul. Arta, 
cea mai pură expresie a 
creației, a fost în dese rîn- 
duri martora și victima îrf, 
durerată a posomoritului 
Ares.

Urmele se văd dar co
loanele și templele care au 
rămas mărturisesc victoria 
lui Apollon în fața cruntu
lui Ares, puterea invinci
bilă a geniului uman a că
rei expresivitate nu poate 
fi înnăbușită. Coloanele 
dorice ale Parthenonului, 
sfîșiate de înfruntările care 
l-au zguduit, Erechteionul 
care a putut fi harem prin 
jurul anului 1460, Propi
leele mutilate sau aerianul 
templu al Victoriei — dis
trus și refăcut — sînt măr
turii mîndre, intangibile 
ale acelei epoci de aur cînd 
Pericle a convocat într-un 
mănunchi de genii spiri
tualitatea grecească. Co
loana Acropolei plutește pe 
un cer albastru, dincolo day 
nori. Privită conform nă- ah 
zuinței sale de unicitate, 
după ce uimirea în fața 
acestei enorme suavități se 
armonizează în admirație 
mută, înțelegi poate mai 
bine că pe această simplă 
și deloc monumentală 
stincă de granit a rodit lu- 
mește un geniu nepămin- 
tean. Mitologia nu este o 
hiperbolă a imaginației 
naive, ci expresia purifi
cată de urmele zguduito
rului efort al acestui geniu 
care și-a aruncat cheile în 
adîncul mării sau, ca meș
terul amfiteatrului de la 
Epidaur, în inima sonoră 
a pămîntului.

parte o ciudată platformă 
înclinată de piatră cenușie, 
urcînd în valuri încreme
nite spre marele templu. 
Printre coloane, același al
bastru pur, seînteind in 
reflexele palide ale amur
gului. Am lăsat departe, 
în timp poarta Beule, în 
fața căreia se agită un 
adevărat „cartier comer
cial" al Acropolei: ilus
trate, pliante, hărți, filme 
(puțini sînt cei fără apa
rate de fotografiat), un ba
zar întreg de suveniruri 
(reproduceri în serie gro
solană după monumentul 
de sus) și, printre tarabe, 
strigătele interminabile ale 
vînzătorilor febrili. De sus, 
larma orașului dă o stranie 
senzație de murmur im
pur. Masivitatea calmă a 
Parthenonului se înfășoară 
în razele aburite ale soa
relui istovit. In stingă, ca
riatidele Erechteionului, 
cele șase fecioare ce poar
tă cu o nemaipomenită 
grație povara terasei unde 
se lucrau vestmintele pen
tru marile serbări. Intr-o 
destindere abia percepti
bilă, un repaos discret (ge
nunchiul sting ușor arcuit) 
cariatidele privesc cu în
credere sau doar cu sfială 
neumilită spre Parthenon. 
Aceiași poziție de liniște 
sacră, de calm suveran ce 
a încremenit în fibra Pro- 
pileelor sau a coloanelor 
Parthenonului. Nimic mai 
străin acestor statui decît 
convulsiunea modernă. In 
muzeul Acropolei ne în- 
tîmpină aceleași calme ar
monii ce prezidează con
ceperea figurii umane la 
apogeul clasicității gre
cești, în „secolul de aur" 
al lui Pericle, în jurul că
ruia au lucrat acești nemu
ritori arhitecți Mnesicles, 
Ictinos, Callicrates, sculp
torii Myron, Phidias, Al- 
camene, Agoracrite, pictori 
ca Polygnote, Panainos is
toricul Herodot, tragicul 
Sofocle, comicul Aristofan, 
filozoful Socrate. Opera lor 
monumentală reprezintă un 
efort armonizat, un splen
did cor al artelor înfrățite 
slujind același ideal, ui
mind la fel de-a lungul 
veacurilor pe care le-a în
fruntat. Dar puterea fără 
egal a acestor opere, mîn- 
dra lor rezistență la per
fida eroziune a timpului 
este întruchipată, poate, cu 
cea mai mare expresivitate 
nu de tragediile rămase 
intacte ale lui Sofocle sau 
de faimoasele dialoguri so
cratice și nici de ipoteticul 
Herodot sau bine cunoscu
tul Aristofan, jucat pe 
toate scenele lumii, ci de 
această albă minune a A- 
cropolei, de aceste ruine 
pe care veacurile au lă
sat cele mai evidente urme 
(dar nu carii), fără a le pu
tea împieta armonia, acea 
secretă năzuință spre in
comparabil, în ciuda ori
căror invidii sau violențe.

Istoria Acropolei este

Acropolea ateniană re
prezintă, desigur, cel mai 
impresionant muzeu in aer 
liber dintre multele risipite 
în relieful capricios al Gre
ciei. Ansamblul monumen
tal din mijlocul oralului 
modern de astăzi nu pare 
— și nici nu este — cu 
nimic stînjenit de dinamis
mul metropolei, semănînd 
cu acele superbe statui 
oarbe la trecerea timpului 
păstrînd în muta lor alcă
tuire marmoreană spiritul 
marelui meșter care le-a 
conceput. Această stincă 
pe creștetul căreia plutește 
geniul albastru al antichi
tății grecești n-are în sine 
nimic spectaculos (156 m. 
deasupra nivelului mării), 
dar însăși alegerea ei pen
tru construcția ansamblului 
monumental este prima in
dicație asupra selecției 
unui geniu neostentativ, 
calm, sigur de puterea sa 
de a domina și transmite 
măreție umană naturii. 
Stînca de granit — de 
oriunde ai privi-o, de sub 
arcul lui Hadrian ce stră
juiește cele cîteva uriașe 
coloane ale templului lui 
Jupiter, de jos, dintr-una 
din îngustele străzi ale car
tierului medieval, Plaka, 
ascuns parcă umilit în 
umbra mărețului ansam
blu monumental — este 
ea însăși superbul trunchi 
pe fibrele căruia au înflo
rit sub albastrul pur al 
cerului Propileele, Parthe- 
nonul, Erechteionul, tem
plul zeiței...

Un sculptor cu imagina
ție și îndrăzneală ciclopică, 
același pe tot cuprinsul a- 
cestui sol mitologic, a creat 
fără nevoia cadrului, nă
zuind și izbutind cu o ui
mitoare perfecțiune să dea 
naturii însăși, forma pe 
care a gîndit-o într-o se
cretă conlucrare cu spiri
tul pămîntean al zeilor co- 
borîți din Olimp. Cită deo
sebire de concepția inte
grării artei monumentale 
într-un cadru dat, armoni- 
zînd opera după caracteris
ticile peisajului, supunîn- 
d-o, adică, acestuia!

Aici, dimpotrivă, cadrul 
nu există, el dispare în fața 
monumentului care se o- 
feră pur contemplării. Ur
cînd pe drumul sacru ai 
în față mari trunchiuri de 
eucalipți, Propileele, al că
ror unic ecran e albastrul 
infinit al cupolei cerești. 
Dimensiunile nu copleșesc
— sau nu par copleșitoare
— ci numai această ex
presie pură a coloanelor de 
marmură, strigăte albe cu 
sonorități topite in azurul 
infinit. (Spiritul clasic al 
lui Brâncuși n-a năzuit 
oare același calm avînt, și 
totuși însoțit de o drama
tică răsucire spre infinit ?) 
Urcînd pe ultima treaptă 
a drumului sacru, din um
bra coloanelor dorice con
struite de Mnesicles ai în 
față ruinele demne ale Par- 
thenonului, de care te des-
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Somalia franceză
după referendum

1

Agențiile de presă anunță că 
în Somalia franceză se mențin 
în vigoare măsurile adoptate 
de autorități pentru a preîntîm- 
pina eventuale noi demonstra
ții împotriva nemulțumirilor 
față de rezultatele referendu
mului. în timpul incidentelor, 
semnalate la Djibouti după co
municarea rezultatelor finale, 
14 persoane au fost ucise și pes
te 25 rănite. Muncitorii din Dji
bouti intenționează să continue 
greva generală declarată în ur
mă cu cîteva zile. Activitatea 
portului Djibouti este parali
zată, lucrările de încărcare-des- 
cărcare a navelor fiind sistate.

SCURTE ȘTIRI » SCURTE ȘTIRI
Comisia Națiunilor Unite pen

tru drepturile omului a înche
iat ieri lucrările celei de-a 23-a 
sesiuni. Printre problemele dez
bătute au figurat imprescripti
bilitatea crimelor de război, 
condamnarea politicii de apar
theid din Republica Sud-Afri- 
cană, eliminarea oricăror for
me ale discriminării rasiale și 
alte probleme privind ocrotirea 
drepturilor omului,

INTRE 30 aprilie și 4 iunie se 
va desfășura la Wiesbaden tradi
ționalul Festival internațional din 
mai de la Wiesbaden (R.F. a Ger
maniei). Ansamblul de balet al 
Teatrului Mare din Moscova va 
participa cu spectacolele „Lacul 
Lebedelor", „Minkus" și „Don 
Quijotte", precum și cu o seară 
de gală cu prezentări din baletul 
clasic. Spectacole de balet va 
prezenta și Teatrul de balet din 
Olanda, iar Teatrul de Stat din 
Wiesbaden va oferi spectacole cu 
opereta „Cavalerul Rozelor" de 
Carl Orff și opera „Boema" de 
Puccini. Spectacolele de teatru 
vor fi susținute de ansamblul 
„Theatrical Production" din New 
York, care va prezenta piesa 
„împăratul Jones" de Eugene 
O’Neill, precum și de alte patru 
teatre din Republica Federală 
Germaniei.

a

• LA POTSDAM s-au desfă
șurat lucrările Conferinței di
rectorilor institutelor hidrome- 
teorologice și meteorologice din 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. P. D. Coreeană. Re
publica Cuba, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, Republica Socia
listă România, R. P. Ungară și 
Uniunea Sovietică. Delegația 
Institutului Meteorologic din

România a. fost condusă de Ni- 
colae Ciovică, directorul insti
tutului.

Participant!! la conferință au 
discutat probleme referitoare la 
strîngerea legăturii dintre me
teorologie și producție, folosi
rea metodelor moderne de pre
lucrare a datelor în meteorolo
gie și utilizarea stațiilor meteo
rologice automate.

Măsuri economice
în Tanzania

Măsurile adoptate 
în Tanzania se în
scriu într-un pro
gram mai larg de e- 
mancipare economi
că a țării. „Prin na
ționalizarea bănci
lor și a societăților 
de asigurare, a opt 
firme de import-ex
port, a opt companii 
de morărit și a plan
tațiilor de sisal, au 
fost asigurate pozi- 
țiile-cheie ale econo
miei în interesul na
țiunii" — declara 
președintele Nyerere. 
în ciuda greutăților 
inevitabile izvorîte 
din aceste măsuri 
funcționarea institu
țiilor naționalizate 
a fost asigurată cu 
promptitudine. Locu
rile eliberate prin 
plecarea personalu
lui englez au fost o- 
cupate de specia
liști africani, bunul 
mers al instituțiilor 
respective nefiind 
frînat. întrebat în a- 
ceastă ordine de 
idei de un corespon-

dent american cum 
vede funcționarea 
întreprinderilor na
ționalizate fără per
sonal străin, pre
ședintele Nyerere 
răspundea amintind o 
întrebare asemănă
toare, foarte semni
ficativă de altfel, 
care 1 s-a pus în 
1961, anul proclamă
rii independenței 
Tanzaniei. Atunci el 
a fost întrebat de un 
alt corespondent 
străin : „Cum veți 
conduce guvernul 
dacă toți funcționa
rii englezi vor ple
ca ?“. Răspunsul a 
fost oglindit în pro
gramul de reforme 
inițiat de guvern 
care a venit în în- 
tîmpinarea năzuințe
lor populației inte
resată în valorifica
rea potențialului e- 
conomic al țării. S-au 
creat obiective in
dustriale (de prelu
crare a materiilor 
prime), se prevede 
exploatarea izvoare
lor de apă abunden-

te 
de 
și

în țară, a minelor 
cărbune, diamant 
a petrolului, s-au 

înființat cooperative 
de producție înzes
trate cu instalații de 
sortare a cafelei 
(care pe lingă sisal 
și bumbac este unul 
dintre produsele im
portante de export), 

în prezent se cau
tă mijloace adecvate 
pentru lărgirea pro
ducției și diversifica
rea agriculturii, pen
tru dezvoltarea pe 
bază rațională a e- 
conomiei. Se subli
niază în Tanzania că 
atingerea acestui 
scop solicită eforturi 
susținute pentru a- 
plicarea unei poli
tici realiste de gos
podărire judicioasă 
a bogățiilor țării. 
Importanța eveni
mentelor care au loc 
în Tanzania este su
bliniată și de ecou
rile pe care acestea 
le-au avut în cele
lalte țări africane.

C. STANESCU

Atena, martie 1967

populației Maya

D. TOPOR

Alegerile din
Coreea de sud

al 
la

de 
a 
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MEXIC. La o școală a

• PATRU supraviețuitori 
lagărului de concentrare de 
Auschwitz, care trăiesc în pre
zent în Brazilia, au adresat o 
scrisoare Curții Supreme Fede
rale a Braziliei cerind extrăda
rea criminalului de război na
zist Franz Paul Stangl.

Stangl, care este acuzat 
complicitate la masacrarea 
peste 700 000 de deținuți din
gărele de concentrare naziste, 
a fost arestat luna trecută la 
Sao Paulo și așteaptă acum o 
hotărîre a Curții Supreme Fe
derale asupra cererilor de ex
trădare a sa înaintate de guver
nele Austriei și R. F. a Ger
maniei.

La Seul, s-a anunțat oficial 
că alegerile prezidențiale din 
Coreea de sud au fost fixate 
pentru data de 3 mai a.a. 
Actualul președinte Pak Cijan 
Hi, și-a depus candidatura din 
partea Partidului democrat
republican. Pentru postul de 
președinte candidează nu mai 
puțin de șase persoane, repre- 
zentînd diferite grupări și 
partide politice. Majoritatea 
observatorilor politici sînt de 
părere că, date fiind condi
țiile actuale din Coreea de 
sud nici unul din candidați nu 
poate avea nici o șansă de a 
fi ales. Principalul adversar al 
președintelui Pak Cijan Hi 
este considerat Yun Po Sun, 
care a demisionat din funcția 
de președinte după lovitura de 
stat din 1961.

Pledoarie pentru matematică
130 000 de tineri din 12 țări occidentale au fost supuși 

unui test, la inițiativa UNESCO care a întreprins o anchetă 
printre liceenii de 13 și 18 ani privitoare la pregătirea lor în do
meniul matematicii. Examinatorii, conduși de un profesor de la 
Universitatea din Stockholm, au verificat aptitudinea elevilor de a 
gîndi riguros, de a analiza o problemă, de a pune o idee în ecua
ție și chiar de a da soluții originale. Acțiune complicată, după 
cum afirmă L’EXPRESS, ținînd seama de diversitatea mentalită
ții și a pregătirii unor școlari din atîtea colțuri ale lumii, începînd 
cu Europa occidentală și terminînd cu Japonia. Rezultatele cla
sate pe țări și publicate recent la New York au provocat decep
ție în S.U.A. „Statele Unite, care au întreprins un efort consi
derabil de la lansarea primului sputnik — scrie revista sus citată 
— n-au fost recompensate. Elevii americani de 13 ani s-au plasat 
în plutonul codaș, iar cei de 18 ani sint clasați ultimii".

„Noi ar trebui să ne considerăm fericiți, afirmă cu amărăciune pe
dagogii americani, dacă am avea cîțiva studenți de valoarea baca- 
laureaților englezi". Ancheta a oferit insă concluzii surprinzătoare 
pentru unii, prin rezultatele obținute de elevii japonezi. Deși în- 
vățind în condiții grele (adesea inghesuiți in clase supraaglome
rate, căci în Japonia lipsesc circa 4 000 săli de cursuri) elevii japo
nezi obțin rezultate de 5-6 ori superioare americanilor in dome
niul pregătirii matematice ; ancheta în speță a plasat elevii niponi 
pe primul loc.

La elevii de 13 ani, Anglia s-a clasat a șasea, iar la cei de 18 
ani se află printre primele, nu însă la cei de valoare medie ci la 
un număr redus care se anunță ca viitori savanți, „In Europa oc
cidentală, arată L’EXPRESS, elevii de 18 ani (cei ce pregătesc 
bacalaureatul) au 9 ore de curs pentru matematică pe săptămină 
și 10 ore pentru pregătirea temelor acasă. In Japonia au 5 ore 
pentru ambele modalități de studiu și totuși această țară pregă
tește o elită mai puternică și mai numeroasă decit a noastră".

Secretul, au conchis anchetatorii, constă in faptul că elevii japo
nezi sint educați in convingerea că însușirea matematicii e indis
pensabilă pentru reușita in viață. O altă condiție a succesului — 
calitatea profesorilor. In Japonia, cei care pregătesc viitoarele ge
nerații de matematicieni nu sint numai profesori străluciți ci, cel 
mai adesea, adevărați savanți.

Oricum ar sta lucrurile — îmbucurător pentru unii, neliniștitor 
pentru alții — ancheta a tras un semnal de alarmă în unele țări 
apusene, unde necesitățile economiei cer cadre cu o solidă pregă
tire științifică, cadre care trebuie formate însă din vreme.

V. T.
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