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COMITETELE JUDEȚENE
LE U.T.C. IN FATA UNOR

NOBILE RĂSPUNDERI
S-au încheiat adunările de con

stituire a comitetelor județene ale 
U.T.C. Pretutindeni în țară ele 
au însemnat tot atîtea prilejuri 
de reafirmare a unor valori trai
nice, definitiv cîștigate In activi
tatea organizațiilor U.T.C., pre
cum și a angajamentului solemn 
de a duce mai departe aceste 
realizări, ridicîndu-le pe trepte 
noi, calitativ-superioare. Dezbate
rile active, multilaterale, care au 
avut loc cu prilejul adunărilor de 
constituire a comitetelor județe
ne U.T.C. au constituit o dovadă 
elocventă a adeziunii depline cu 
care întregul nostru tineret a 
primit măsurile cuprinse în Ho- 
tărîrea plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului cu privire la 
îmbunătățirea muncii în rîndul 
tineretului, au confirmat dorința 
unanimă a tineretului, a activiș
tilor organizației U.T.C. de a de
pune toate eforturile, de a va
lorifica întreaga capacitate, ini
țiativa tineretului pentru ca spiri
tul înnoitor, organic izvorit din 
realitățile și cerințele actuale, al 
măsurilor preconizate să se tra
ducă în faptă.

Scrisorile adresate Comitetului 
Central al Partidului, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al C.C. al P.C.R., de 
către participanții la adunările de 
constituire au încredințat conduce
rea partidului că tineretul patriei, 
profund devotat politicii patrio
tice creatoare a partidului nu 
va precupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea obiectivelor sta
bilite, va face totul pentru ca 
organizațiile U.T.C. să formeze 
tineri cu un înalt profil politic și 
moral, capabili să răspundă prin 
faptele lor de muncă și viață în
demnurilor pline de dragoste și 
încredere pe care tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU le-a a- 
dresat de la tribuna consfătuirii pe 
țară a U.T.C. Adeziunea deplină 
cu care organizațiile U.T.C., 
întregul tineret al țării, au 
întâmpinat legea adoptată de 
Marea Adunare Națională, și 
care a fost de nenumărate ori ex
primată, simplu și cald, în adu
nările de constituire a noilor or
gane U.T.C., este dovada eloc
ventă a interesului unanim cu 
are a fost primită noua împăr

țire administrativ-teritorială, a 
faptului că ea este rezultatul fi
resc. așteptat, al unor profunde 
transformări sociale și economice 
prin care trece patria noastră. 
Momentul acesta a fost totodată 
un îndemn adresat implicit parti- 
cipanților la plenarele lărgite ale 
activelor U.T.C., acela de a fi la 
înălțimea semnificației unui ase
menea act prin strădania de a

alege în comitetele județene pro- A 
vizoril ale U.T.C. pe cei mai buni 
tineri, activiști de nădejde ai or
ganizației noastre, capabili să ® 
împletească într-un / ansamblu 
unitar entuziasmul și competența, 
să se devoteze fără rezerve acti- ® 
vității de educație a tineretului. 
Atmosfera de seriozitate cu oare 
a fost analizată activitatea de 
pînă acum, și îndeosebi deficien
tele ce s-au manifestat, mărturi
sesc că actul constituirii a fost 
săvîrșit cu tot simțul de răspun
dere și că noile comitete jude- a 
țene U.T.C. se bucură de încre- " 
derea deplină a celor ce le-au 
încredințat mandatul. Acesta este 
un motiv de mîndrie, dar șl o 
obligație morală în același timp: 
comitetele județene U.T.C. au 
datoria să facă din îmbunătățirea 
neîntreruptă a activității de orga
nizație, din perfecționarea ei, 
scopul suprem al tuturor efortu
rilor lor, împlinind astfel sarcina 
principală care a fost trasată la ® 
Consfătuirea pe țară a Uniunii 
Tineretului Comunist din 9—10 
februarie a.c. ®

Un prim pas către realizarea 
unor asemenea obiective l-a con- — 
stituit punerea în dezbaterea® 
participanților la adunări a pro
gramelor de activități ale comite- a 
telor județene U.T.C. pentru pe- ™ 
rioada care urmează, programe 
în cup.insul cărora — în func- A 
ție de condițiile și posibilitățile “ 
existente, de preocupările tineri
lor de pe teritoriul județului — A 
s-au stabilit măsuri și activități 
concrete pentru ca sarcinile noi 
ce revin organizațiilor U.T.C. în ® 
domeniul muncii politico-ideolo- 
gice, mobilizării tineretului la în
făptuirea obiectivelor economice, ® 
desfășurării unor bogate manifes
tări eultural-artistice și sportive, — 
pregătirii tineretului pentru apă- ® 
rarea patriei, să poată fi îndepli
nite cu succes. Fără îndoială, jn. 
aceste programe de activități vor ™ 
trebui făcute cunoscute tineretu
lui din județele respective și com- a 
pietate pe baza propunerilor, su- ™ 
gestiilor șl cerințelor tinerilor, 
astfel încît ele să devină progra- A 
me de activitate ale tineretului ” 
din întregul județ.

„îmbunătățirea sub toate as
pectele a activității organizațiilor 
U.T.C., se spune în raportul pre
zentat la consfătuire, trebuie să £ 
ducă Ia creșterea caracterului 
atractiv al acesteia, să stimuleze ® 
participarea activă a tinerilor, să 
asigure valorificarea într-o

(Continuare în pag. ,V)

•SUGERAM
Apariția club-barurilor și 

numărul mare de adepți pe 
care și l-au cîștigat deja sînt 
dovezi că ideea organizării 
lor n-a găsit numai un teren 
prielnic pentru încoltire. Ea 

.încolțise mai de mult, după 
<toate probabilitățile (sau cer

titudinile...) în dorințele și 
așteptările tinerilor, ceea ce 
i-a făcut să iasă în întîmpi- 
narea realizării sale. Așa se 
explică de ce seară de seară 
Sălile noilor puncte de. atrac- 

. tie sînt pline de forfota ti
nerilor. care găsesc aici răs
punsuri variate la întrebă
rile lor despre modalitățile 
de a-și petrece timpul liber. 
Că aceste răspunsuri sînt 
chiar acelea pe care le cau
tă ei. ne-o dovedește faptul 
că, după ce dau curs odată 
Invitației, o reînnoiesc sin
guri apoi, ori de cîte ori au

CLUBUL 
TIOLTULUI

prilejul. Și seară de seară 
numărul amatorilor sporește 
în ritm constant, demon- 
strînd temeinicia ideii de a 
înlocui „mobilizarea" cu in
teresul. în scurtă vreme nu 
vom mai putea tine minte 
club-barurile după numele 
orașelor care le găzduiesc 
pentru că nu va mai rămîne 
doar cîte unul în fiecare 
oraș. Atunci, în mod firesc 
va trebui să poarte fiecare 
un nume numai al său.

Uneori însă, în organiza
rea acestor lăcașuri de dis
tracție ale tineretului se a- 
pasă. prea mult numai pe 
unul din cuvintele care com
pun noțiunea și astfel club- 
barurile încep să devină de 
fapt bar-cluburi și chiar pur 
și simplu baruri. Situația nu 
a avut cum să ia proporții 
pînă acum dar se manifestă 
totuși, pe ici-pe colo. La Hu
nedoara. de pildă, există 
deja. Bar-clubul de aici — 
recent înființat în localul u- 
nei foste braserii — este pa
tronat de T.A.P.L., care e 
poate mai curind interesat 
să pună la dispoziția tineri
lor nu jocuri de club în pri
mul rînd, ci băuturi, st mai 
ales băuturi scumpe. Rezul
tatul era aproape inevitabil: 
mai multe voci au început 
să se plîngă de „nerentabili- 
tatea" localului, făcînd com-

D. MATALĂ

(Continuare în pag. IV)

INVITAȚIE către cititori
Hotărit aă vină în sprijinul cerințelor fi preocupărilor tuturor ca

tegoriilor de tineri — muncitori, agricultori, elevi, «tudențl ete^ — 
darul „Sclnteia tineretului" adresează cititorilor săi invitația de a-șl 
exprima propunerile și sugestiile pentru continua îmbunătățire a te
maticii, formelor de redactare și prezentare a articolelor, în așa fel 
Incit ziarul să-și aducă tot mai mult contribuția la îndeplinirea sarci
nilor de educație a tinerei generații, de pregătire multilaterală a ti

neretului pentru muncă și viață. Iată de ee adresăm cititorilor noștri 
întrebările de mal jos, așteptfndu-le cu încredere opiniile:

• Ce articole din cuprinsul ziarului, v-au interesat 
în mod deosebit ?

• Ce teme ați dori să reflecte reportajele, interviu
rile, anchetele, articolele etc., din numerele viitoare ale 
ziarului ?,

Proletari din toate țările, uniți-vă I
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MĂSURI DOAR

PE HÎRTIE

SPORT? DIS

TRACȚII? LA

NOI NU

Volumele, urdnd în trepte, 
ale peisajului industrial, sînt 
ecourile în metal ale eforturi
lor constructive — criteriu e- 
sențial în măsurarea vigoarei 
si cutezanței omenești, — ale 
tinerilor hunedoreni. In foto : 
vedere parțială a Combinatu

lui siderurgic

Lumea modernă, înaripată 
de cele mai temerare năzuin
țe și viziuni proiective, res
piră adine și viguros într-o 
atmosferă densă, saturată de 
îndemnul exigenței și al 
strădaniei calitative. De la 
fiecare om se așteaptă o îm
plinire maximală și o spori
re metodică a tuturor resur
selor sale psihofizice. Dar, 
cum precizează un vechi și 
etern valabil principiu de 
drept roman, „nimeni n-are 
obligații mai mari decît pu
terile lui". Exigența nu este 
un etalon absolut, invariabil, 
ci o măsură de solicitare 
strict individualizată și ra
cordată la un potențial con
cret și de factură specifică.

Fără exigență rațională și 
gradată în funcție de rezis
tența și particularitățile in
sului, nu este posibilă înăl
țarea individualității pe 
treapta personalității apte de 
angajări și răspunsuri acti
ve, creatoare — finalitate ce 
caracterizează în esență toa
te modalitățile și influentele 
formatis’e ale socialismului.

Exigenta nu este, de ase
menea, nici un postulat ex-

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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mW
Tinerii ingineri și matematicieni de la
Combinatul siderurgic Hunedoara au
adus importante perfecționări instalației
electronice destinate optimizării producției

FLUCTUAȚIA
Pe valea Suhăi circulă de 

cîțiva ani de zile un fel de zi
cală : „La Ostra vine cine vrea 
și rămîne cine poate“. Aluzia vi
zează continua mișcare de oa
meni ce se perindă prin cunos
cuta mină de la Leșul Ursului. 
Fluctuația aceasta produce — 
cum se exprima cineva — un 
adevărat scurt-circuit, asupra 
producției.

Ponderea celor care vin și plea
că o formează tinerii. (Aproxima
tiv 80 la sută). Statistic, situația 
pe anul 1967 se prezintă astfel: 
de-a lungul a 12 luni, la între
prinderea minieră „Suceava", au 
fost angajați 2 983 muncitori, 
dintre care numai 510 calificați. 
Dar tot în aceeași perioadă de 
timp au plecat 2 511. De mențio
nat că peste 50 la sută (dintre 
cei plecați) au părăsit întreprin
derea fără nici un fel de forme. 
Reprezentat grafic, fenomenul ar 
oferi o imagine, cel puțin ciu
dată. De la 83 plecări înregistrate 
în prima lună a anului, în luna 
a șasea, pe o linie ascendentă, șe 
atinge cifra record de 304.

Ce motive invocă cei care și-au 
părăsit locurile de muncă ?

Ele ar putea fi rezumate ast
fel : vreau să fiu mai aproape 
de casă ; nu vreau să mai lucrez 
în această întreprindere ; am 
greutăți în familie etc. (Marea

majoritate a celor necalificați pro
vin din mediul rural. Pe lingă 
faptul că se acomodează greu cu 
specificul muncii în subteran, cei 
mai mulți vin fără intenția de a 
învăța o meserie și a se stabili 
în întreprindere).

Să vedem însă și motivele ce
lor ce au plecat „cu forme" în 
lunile iunie, iulie și decembrie 
— ale celor calificați.

„...deși sînt promoția 1960 și 
mă încadrez în prevederile 
H.C.M. 1061/60, nu mi s-a dat 
nici postul și nici salariul ce mi 
se cuvenea. Ba mai mult, cu a- 
dresa nr. 1184 din 22 august a.c., 
am fost retrogradat pe trei luni 
pentru o vină aproape imaginară. 
Menționez că mai sînt și alte 
motive care mă determină să cer 
transferul, dar nu le mai arăt..." 
(V. A., maistru electromecanic).

„Subsemnatul... cer prezenta 
lichidare, deoarece sînt calificat 
și nu-mi convine să lucrez ca 
muncitor necalificat". (A. C„ lă
cătuș mecanic).

„...vă rog a-mi aproba lichi
darea deoarece nu mi s-au creat 
condiții normale pentru pregăti
rea mea, așa cum mi s-a spus la 
angajare" (A.B., miner).

ION BELDEANU

(Continuare în pag. IV)

PLECAȚI CU Șl 
FĂRĂ „FORME"

In uriașa hală a laminorului de 
semifrabricate al Combinatului 
siderurgic din Hunedoara există 
o mică oază a liniștii unde oa
menii lucrează tăcuți și concen
trați. Aici se află instalația elec
tronică utilizată la optimizarea 
tăierii țaglelor și la coordonarea 
altor procese tehnologice. Ea 
preia și prelucrează o serie de 
informații privind bramele care 
se laminează apoi, comandînd 
direct o foarfecă uriașă, le taie 
la lungimea optimă în așa fel ca 
șutajul (capătul care rămîne) să 
fie minim. O operație simplă pen
tru creierul electronic al mașinii 
dar care aduce anual o economie 
de circa 5 000 tone de metal.

Cind a fost pusă în funcțiune 
— în urmă cu trei ani — insta
lației nu i se prevăzuse o aseme
nea întrebuințare. Inovația apar
ține unui grup de tineri ingineri 
și matematicieni (Vasile Văzdău- 
țeanu, luliu Șatran, Zoltan Hor
vath și Candin Lupșa) oare au 
desfășurat luni în șir o activitate 
pasionată și asiduă pentru a o 
realiza și transpune în practică. 
Aceasta este, de fapt, una din 
curiozitățile cele 
care laminorul le 
rului.

Partea centrală 
constituie, calculatorul, 
are o viteză de lucru de circa 
2 000 de operații pe secundă, o 
memorie internă operativă de 
8 000 cuvinte și una externă de 
500 000 cuvinte (prin „cuvînt" 
înțelegîndu-se o... cifră formată 
din 12 numere 11.!) puțind opera 
cu cifre de ordinul 5,8 X IO7*.

După studii și cercetări înde
lungate, tinerii specialiști ai cen
trului de calcul (numai unul de
pășește vîrsta de 31 ani) au des
coperit că acest calculator poate 
fi folosit cu succes și în rezolva
rea unor probleme economice 
cum ar fi — de pildă — urmă
rirea respectării de către combi
nat a disciplinei contractuale. 
Procedeul a fost pus la punct de 
către fizicienii Constantin Chi- 
rica și Oliver Suciu, economistul 
Ilie Sunda (contabilul șef-adjunct 
al combinatului) și ing. Ion Do- 
brin (directorul comercial). Me- 
morînd la început de trimestru, 
toate contractele încheiate de 
Combinatul siderurgic și prelu- 
crîndu-se zilnic cu avizele de ex
pediție, calculatorul poate stabili,

mai mari pe 
oferă vizitato-

a instalației o 
Acesta

AL. BALGKAdEAN

(Continuare în pag. IV)
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Conf. univ. ELENĂ MĂFTEI

Universitatea București

terior, o formulă miraculoa
să, care, impusă insului, s-ar 
transforma mecanic, rectili- 
niu în calitățile vizate ale 
spiritului și comportamentu
lui uman. Conștiința insului 
este o „oglindă vie“, care re
flectă și refractă multiform, 
mereu altfel, adecvat sau 
confuz, incitațiile și drenări- 
le universului de viață. Pe 
traiectoria devenirii și con
stituirii personalității uma-

ne acționează din exterior 
sau din interior multe im
pulsuri, cerințe principiale, 
dar eficiente și de rod spi
ritual calitativ se dovedesc 
doar cele la care insul ade
ră din convingere, consimte 
moral și le integrează în 
strategia mentală și acționa- 
lă.

De aceea, a manifesta 
xigență față de om, o exi
gență scutită de eșec sau de

e~

/

Foto; GH. CUCU

efecte malformante, nu este 
de loc îndatorirea cea mai 
simplă, mai facilă. Exigența 
înseamnă înțelepciune, artă, 
știință, căci ea implică dra
goste și responsabilitate față 
de om, echilibru, armonie, 
subtilitate, cunoașterea și 
respectarea individualității 
lui. „însuși faptul că-i ceri 
mult omului — spune Maka
renko — arată că-1 respecți, 
iar respectul te obligă prin 
el însuși să fii exigent". E- 
xigența fără busolă și țintă 
este neajutorată și mioapă. 
Exigenta respectuoasă și or
ganic grefată pe fondul ten-

(Continuare în pag. IV)
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*— Drumul actorului dotat trece neapărat și prin în
fruntarea oavalerească de forță și îndemînare...

Ora de machiaj e o incursiune posibilă într-o 
vîrstă a senectuții.

— O scenă dintr-un spectacol de profesioniștii Nici
decum : Doina Pavel și Curta Decebal sînt de-abia 

student; în anul 11, clasa Eugeniei Popovid.

c7n culisele inspirației
La Institutul de teatru se 

poate intra mai greu decit la 
cel de medicină, bunăoară, și 
candidații cu ghinion la mu
zele care ocrotesc templul i- 
nițierii teatrale din Sțjhitu Mă- 
gureanu, pun refuzul admite
rii în rîndul ucenicilor, mai 
cu seamă pe intransigența, a- 
junsă proverbială a portarilor 
de acolo. Evident, e vorba de 
o glumă dar cine n-are biletul 
de favoare pe care-l conferă 
talentul, e bine să-și mute do- 

' rințele spre o altă facultate.
E de două ori bine; o dată 
pentru că teatrul va fi scutit 
de mediocritatea celui care în 

• toată viața sa profesională 
va duce tava cu cafele pe 
scenă, e bine, a doua oară, 
pentru că a fi mediocru
— adică un profesionist onest 
și doar atît — e îngrozitor. 
Lipsa de talent produce aici 
răsuciri de caracter cumplite, 
incurabile.

In profesia dumneavoastră 
a fi mediocru este mai fu
nest decit într-o altă profesie ?
— i-am întrebat pe studenții 
anului II din clasa cunoscutei 
actrițe Eugenia Popovici. Iată 
cîteva răspunsuri: a) „Da 
pentru că apari direct în fața 
oamenilor." (Ion Podoleanu); 
b) „Nu-mi place mediocrita
tea. Îmi place teatrul". (Dece- 
bal Curta); c) „Bineînțeles. 
Orice altă profesie presupune 
infinit mai multe mijloace de 
informare care pot duce la

Primăvara a sosit /

TEATRE

JOI 29 FEBRUARIE 1968

OPERA ROMANA „Spăr
gătorul de nuci" ora 19.30 ; 
OPERETA „Sînge vienez" ora
19,30 ; TEATRUL NAȚIONAL 
Sala Comedia „Regina de Na- 
vara" ora 19,30; Sala Studio 
„Castiliana" ora 19,30 ; TEA
TRUL DE COMEDIE „Un 
Hamlet de provincie" ora 20 ; 
TEATRUL MIC „Tango" ora 
20 ; TEATRUL LUCIA STUR- 
DZA BULANDRA Sala Schitu 
Măgureanu „Un iramvai nu
mit dorință" ora 20 ; Sala Stu
dio „Sfîntul Mitică Blajinu" 
ora 20; TEATRUL C. I. NQ- 
TTARA Sala Magheru „Lovi
tura" ora 19,30; Sala Studio 
„Cînd luna e albastră" ora 17, 
„Viziuni flamande" ora 20 ; 
TEATRUL BARBU DELA- 
VRANCEA „Hoții" ora 19,30 ; 
TEATRUL EVREIESC DE 
STAT „Cîntare Omului" ora

o complicitate de priviri.Irina Zăinescu și Gheorghe Nume într-un dans de grație și

desăvîrșire. Ca actor, în pri
mul rînd, neapărat în primul 
rînd, talent." (Ion Muscă).

O vizită la institutul de 
teatru bucureștean dezvăluie 
neavizatului un întins atelier 
de lucru. Evident, nu există

și ale celorlalți"
TEATRUL ION

20 ; STUDIOUL IATC „Neno
rocirile din dragoste ale lui 
Arlechine 
ora 20;
CREANGA „Năzdrăvăniile lui 
Păcală" ora 16; TEATRUL 
ȚĂNDĂRICĂ Sala din Calea 
Victoriei „Iarmarocul piticu
lui Clip" ora 17 ; TEATRUL 
DE PĂPUȘI DIN CONSTAN
ȚA în sala din str. Academiei 
„O fetiță caută un cîntec" ora 
15 și 17.

O LUME NEBUNA. NEBUNĂ, 
NEBUNĂ...

rulează Ia Patria (orele : 13; 
16,30; 20), București (orele : 
9; 12,30; 16,30; 20).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Republica (orele ; 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ;
21,15) ; Festival (orele : 8,30 ; 
ÎL; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Luceafărul (orele : 

aici tradiționalul laborator al 
unei facultăți de chimie, bu
năoară, nu există un atelier de 
încercare a rezistenței mate
rialelor, ca la Politehnică dar 
și aici se muncește îndrăcit 
pentru perfecționarea și di
versificarea posibilităților de 
stăpînire a profesiei. „Tineri
lor care vor să se îndrep
te spre teatru aș vrea 
să le spun — ne autorizează 
afirmația actorul George Ca
rabin — că această profesie 
nu este cu nimic mai ușoară

WW PE SCĂRILE L,
INSTITUTULL1 RjE TEATRU

decît oricare alta pe care ei 
o pot îmbrățișa. Teatrul, as
tăzi, prin diversificarea mij
loacelor sale de expresie, o- 
bligă la o pregătire mult mai 
amplă față de anii nu prea 
îndepărtați. Instrumentul nos
tru de lucru este propriul nos- 
trul corp ; el trebuie să fie 
foarte bine pus la punct."

Poate nu întîmplător, tînă- 
rul căruia examenul de admi
tere îi certifică capacitatea a- 
ceea interioară, adesea indes
criptibilă, pe care noi o nu
mim talent, trece în primul 
rînd — și prin cronologie, și 
prin importanță — în sala de 
sport. Orele de mișcare ■— 
tinzînd spre fluența felinelor 
și egaUnd transpirația spor
tivilor — se completează cu 
cele de scrimă, lupte, călărie, 
înot. Actorul total trebuie să 
fie capabil să realizeze tot 
ceea ce îi impune textul dra
matic. El trebuie să fie un 
material foarte suplu din care

CINEMA TELEVIZIUNE
9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45) ; Central (orele : 8,45 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

CEI 7 SAMURAI
rulează la Victoria (orele :
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20).

EXISTA ÎNCĂ SCLAVE 
rulează la Capitol (orele ; 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 : 20,45).

DIMINEȚI DE IARNĂ
rulează la Lumina (orele: 9,30;
16.30 ; în continuare 18,45 ;
20.45) .

STĂPÎN PE SINE - PLEDOA
RIE PENTRU BOX ; STADI
OANELE VA AȘTEAPTĂ; FILE 
DIN ISTORIA SPORTULUI ; 
GUSTAV FACE CURA DE 
SLĂBIRE ;

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

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Union (orele : 15,30; 
18 ; 20,30 ; Volga (orele : 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; 
Aurora (orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,30).

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

rulează la Doina (orele : 9;
10 ; 11 pentru copii. După a- 
miază : 12 : 15,30 ; 18 ; 20,30).

VALETUL DE PICA
rulează la Feroviar (orele :
8.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ;
20) ; Excelsior (orele : 9,45 ;
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21) ;
Gloria (orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30). 

autorul spectacolului — inte
ligentul autor de spectacole 
— poate să realizeze cele mai 
neașteptate asocieri expresive. 
Veacul actorului, căruia doar 
un anumit gen sau o anumită 
manieră îi cădea mănușa, t e 
pe punctul să fie pensionat.

Istoria teatrului și istoria 
filozofiei, cursuri de estetică 
și de dicție, lecții practice de 
machiaj și de mișcare scenică 
pregătesc la urma urmei o- 
rele de măiestrie, conduse de

unii dintre actorii cu cel mai 
mare succes în teatrul româ
nesc. Trecînd prin cursurile 
de cultură generală („talen
tul fără cultură — ne spunea 
George Carabin — e ca o 
mașină fără combustibil"), 
studentul se supune unui tra
valiu de plasticizare scenică 
sub îndrumarea maeștrilor lor, 
așa cum a fost și va fi întot
deauna. „Nu a existat un pic
tor mare ■— spunea George 
Călinescu, tinerilor — care nu 
și-a făcut ucenicia amestecând 
vopselele unui maestru mare." 
Acest adevăr își află aici o 
bună întruchipare. S-au înțe
les și se vor înțelege din ce 
în ce mai bine implicațiile 
practice, profesionale ale a- 
cestei didactici artistice.

S-ar putea crede, urmărind 
programul de instrucție a vi
itorilor actori, că un om de 
teatru este neapărat un om cu 
ochelari, un doct dar totuși 
un om cu privirile limitate.

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV 
rulează la Grivița (orele : 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 20,45) : Modern (o- 
rele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Buzești (orele:
15.30 ; 18 ; 20,30)

ÎNCERCUIREA
rulează la Dacia (orele : 8,30;
14.30 în continuare 16,30 ; 
18,45 ; 21) ; Miorița (orele :
9.30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 
20,30);

DE TREI ORI BUCUREȘTI 
rulează la Bucegi (orele : 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20.30).

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Unirea (orele : 16 ;
18.15 ; 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE
seriile I și II rulează la Lira 
(orele : 15 ț 19,30) ; Viitorul 
(orele : 15 ; 19,30).

UN NABAB MAGHIAR 
rulează ]a Drumul Sării (ore
le : 15 ; 17.30 : 20).

JOCURI NESCHIMBATE 
rulează la Ferentari (orele :
15.30 ; 18 ; 20,30)

CĂUTAȚI IDOLUL
rulează la Giulești (orele: 
10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30) ; Arta (o- 
rela ; 8,80—15,45 în continua
re ; 16; 20,15).

Am aflat, la o oră de machiaj, A 
o anecdotă. Iat-o: la Cîmpu- " 
lung-Moldovenesc cu echipa 
de filmare din Neamul Șoi- A 
măreștilor. Lipsa unui mijloc ” 
de locomoție — cum se în- 
timplă încă în asemenea si- A 
tuații — rata cîteva ore de 
filmare la Voroneț. Atunci, un 
mașinist, nea Marin, un fel de A 
fac totum (păcat că nu e re- 
gizor de film I) a avut o i- 
dee: a cerut actorilor Ciu- A 
botărașu și Calboreanu să se 
așeze în mijlocul drumului, iar 
machiorului „mult singe", a- £ 
dică cîrmîz pe fețele acestora. 
Un telefon, o explicație pre
cipitată și mașina salvării a £ 
apărut de urgență. Apoi, pînă 
la Voroneț... Desigur, că anec- A 
dota poate fi interpretată bi
rocratic, practic sau cu simț 
al umorului, ceea ce trebuie 
însă reținut este ingeniozita
tea practică a gestului care 
scoate din încurcătură și de 
aici la spontaneitatea intelec
tuală a unui om de teatru 
nu mai e decît un pas. Sînt Q 
conștienți studenții de aici de 
această nevoie ?

Să fie această replică ce- 
lebră din Cidul lui Corneille 
(„E adevărat sînt tînăr dar 
pentru un suflet mare valea- 9 
rea nu așteaptă ca vîrstă s-o 
măsoare") pe care mulți din- — 
tre cei anchetați au trecut-o ™ 
în fișele unui sondaj pe care 
l-am efectuat, semnul acestei £ 
conștiințe ?.

V. AKACHELIAN #

Sala de sport verifică, o dată în plus, și aici inspirația generată 
de transpirație.

Foto: C. CONSTANTIN
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ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Cotroceni 
15,30 ; 18 ; 20,30).

(orele :

SERVUS, VERA !
rulează la Crîngași 
15,30 ; 18 ; 20,30).

(orele :

CARETA VERDE
rulează la Floreasca (orele :
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,45).

18,15 ;

CERUL ÎNCEPE LA 
JUL III

ETA-
rulează la Moșilor (orele :
15,30 ; 18 ; 20,30).

ÎNNOURARE TRECĂTOARE 
rulează la Popular (orele î
15,30 ; 18 ; 20,30).

ROMANȚĂ PENTRU TROMPE
TĂ

rulează la Munca (orele : 15,30f
18 : 20.30)

O FATĂ FERICITĂ
rulează la Cosmos (orele : 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

CAPCANA
rulează la Tomis (orele : 9 ;
11,15; 13,30; 15.45; 18,15;
20,30), Flamura (orele : 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează Ia Flacăra (orele:
15,30 ; 18 ; 20,30).

CORIGENTA DOMNULUI PRO
FESOR

rulează la Vltaa (orala: 15,30; 
18 ; 20,30).

„RISIPITORUL
CARE S-A 
CHELTUIT 

ÎN CHAOS'-
Să sa observa, mal tntfl, 

curiosul fenomen al nepotri
virii cîtorva opinii emise de 
critici și poeți de cea mal 
mare autoritate asupra poe
tului Ion Bănuță. Pentru 
G. Călinescu autorul „Scriso
rii către anul 2000“ scrie poe
me „așa de impetuoase și 
mobile" cîtă vreme Tudor 
Arghezl remarca „sensibilita
tea gingașă". Mai mult, Per- 
pessicius vorbește de o „artă 
de bijutier a șlefuitorului 
catrenelor" etc. Greutatea 
prinderii timbrului propriu, 
a „formulei" poetului este, 
cred, evidentă. Dar lipsa de 
convergență exprimă chiar 
această „formulă". Ion Bă
nuță depune în fiecare vo
lum al său alte mărturii ala 
unei vocații contradictorii. 
Critici cu o foaTte mare bună 
credință au crezut (!) o cli
pă în ceea ce li s-a părut a 
fi Ion Bănuță. Nu pot fi, în 
nici un caz, învinuiți de 
subiectivism. Singurul vino
vat este chiar poetul ale că
rui volume nu sînt decît pla
nuri abandonate. Ele rămîn 
numai ca semne neconver
gente ale unei ambiții puțin 
obișnuite. Poetul însuși e 
conștient de neputința finali
zării planurilor („Se vede că 
niciodată nu se finalizează cu 
adevărat ceva") și își formu
lează doar intențiile. Cartea 
nu e decît „panorama efeme
ridelor", Un conspect al unei 
opere vaste, copleșitoare prin 
proporții și tocmai de aceea 
poate cu neputință de atins. 
Cu fiecare volum goana 
sporește, ținta e tot mai de
parte de urmăritorul ei. De 
altfel, poetul însuși transferă 
dificila lui sarcină, scriind : 
„Salut generația de aur care 
mă va scăpa de mine însumi 
în primul pătrar al plutirii 
absolute în Univers". Liris
mul este în ceea ce sporește 
dificultatea sarcinii pe care 
și-o asumă autorul, în pro
iectele pe care și le aruncă 
în față cu dezinvoltură ce,

MOARTEA DUPĂ CORTINĂ 
rulează la Rahova (orele:
15,30 ; 18 ; 20,30),

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Progresul (orele :
15,30 ; 18 ; 20,30).

17,30 — Curs de limba germa
nă — lecția a 5-a.

18,00 — La ordinea zilei.
Produse principale — produse 

secundare.
19,00 — Mult e dulce și fru

moasă... —• emisiune de limbă 
română.

20,00 — Film serial : „Ivan
hoe".

20,50 — Vacanță la Lacul Ro
șu — film TV.

21,10 — Avanpremieră la Fes
tivalul internațional de muzică 
ușoară Brașov — 1968.

22,00 — Campionatul mondial 
de patinaj artistic.

Proba de dans — pereohL
Transmisiune da la Geneva.

ea, poate fi caracterizată de 
„impetuoasă și mobilă". O 
îndrumare pasageră (....al
tul, mai placid, ar scoate din 
fiecare, — poem — n.n. — 
zece poezii" : G. Călinescu) a 
rodit neașteptat de temerar 
și iată-ne în fața primului 
volum dintr-un probabil vast 
proiect maximal. Intr-o pîn- 
ză multicoloră compusă ' cu 
teribilism (nu însă fără pro
gram, căci absurd ar fi ca un 
autor de proiecte să nu aibă 
un program !) se pot observa 
sclipirile unui lirism subju
gat de ambiția construcției 
urieșești. Nici nu se putea 
altfel. Cioburile de lirism — 
destule pentru a justifica un 
poet — reprezintă ceea ce a 
mai rămas dintr-un punct de 
plecare ratificabil estetic. 
Poetul este o mască a rău
lui deci poezia se naște tea
tral, în imprecație și invec
tivă, gesticulație blestemă- 
toare și rictus compus după 
lungi exerciții în fața oglin
zii. In sfera atît de încăpă
toare a poeziei, așadar, punc
tul de plecare al lui Ion Bă
nuță nu poate fi cîtuși de 
puțin suspect. Poza este au
tentică sursă de lirism dar 
nu lirismul însuși, masca 
este condiția teatrului dar 
nu teatrul însuși. Alegîn- 
du-și mijloacele, poetul n-a 
greșit. Raționalizîndu-le e- 
fectele, ajustîndu-le utiliza
rea după tiparele unui in- 
conformism ambiguu și-a 
înstrăinat ținta. Atîta poe-

P. s.
nr.Am citit în „Steaua'

1/1968 cronica lui Virgil Ar
deleanu la volumul II al „Mo
romeților". Nu putem, firește, 
avea nimic cu credința cro
nicarului că se află In fața u- 
nei opere slabe. In schimb, ră- 
mînem surprinși de confuzia 
care stă la baza acestei cre
dințe. Cronicarul, la curent 
cu problemele prozei de azi 
(vezi cartea sa „însemnări 
despre proză", apărută în 
1966) a avut la îndemînă o 
întinsă expoziție de clișee și 
scheme de care proza, nici 
vorbă, a abuzat. Recunoaștem 
că un perseverent cercetă
tor al clișeelor devine prin 

, forța lucrurilor cercetate un 
campion al citărilor încrimi- 
nante, un colecționar terorizat 
de schemele descoperite și 
clasate cu rîvnă. Ne dăm sea
ma și că e greu să-ți menții 
rezistența după un asemenea 
dificil excurs. Virgil Arde
leanu, a cărui obsesie se pare 
a fi războiul împotriva sche
melor din proză, nu are a- 
ceastă rezistență și, printr-o 
eroare ușor identificabilă, le 
transferă pe toate asupra u- 
nei creații veritabile care iz
butește să ridiculizeze convin
gător schema acționînd chiar 
în interiorul ei. Trebuie, în 
fine, să mal recunoaștem con
secvența criticului cu nobila 
sa obsesie, căci ce s-ar fi în- 
tîmplat dacă Moromeții voi 
II nu era un roman schema
tic P! Un cîmp mai bun de 
plasare a tuturor schemelor 
colecționate nici că putea 
exista. Schematic vorbind, ca 
să rămînem la modalitatea 
cronicarului, avem de-a face 
cu un roman despre țărani, 
despre cooperativizare, des
pre împotrivirea subtilă a e- 
lementelor chiaburești etc. 
etc., adică un roman care ne 
evocă nouă azi tot cortegiul 
de scheme și clișee de pînă 
la ell

Confuzia produsă de trans
ferul unor obsesii ale criticu
lui asupra romanului discutat 
este, deci ,o eroare scuzabilă. 
Era în firea lucrurilor și a lui 
Virgil Ardeleanu ca, după o 
destul de întinsă activitate în 
mijlocul schemelor prozei, 
Moromeții vol II să fie „un 
monstruos depozitar al sche- 

zle cîtă agonie în această 
„panoramă a efemeridelor . 
Dumnezeul invocat, ca și 
diavolul rîvnit sînt apărata 
în numele deșert al unei a- 
vantgarde tîrzii. (De aici, 
de la ravagiile avantgaraei 
post-operatorii asupra liris
mului autentic, s-ar putea 
observa mai exact ceea ce 
poezia a pierdut în urma 
contactului cu cîteva dar 
tari principii dogmatice care 
au năpădit-o la un mo
ment dat. Povestea poeziei ar 
merita cel puțin un ultim 
psalm arghezian. Ținută din 
scurt de un umanism înțeles 
filantropic, poezia a traversat 
o liniște placidă, stîrpită de 
lirism. Un exces cu întoar
ceri tîrzii în vinovăția nece
sară a altor excese. Lipsa de 
complicație interioară se răz
bună prin excesul ei fastidios 
și veluric. Ticurile neliniștii 
interioare care e substanța 
lirismului organic au inva
dat, în chip de strigoi carna
valești, fantezia unor poeți 
înfricoșați de lipsa de mo
dernism. Rezultatul e adesea 
un spectacol de bufonerii 
care în adîncul său înțeles 
nu este altfel decît tragic). In
tenția poetului a fost atinsă, 
deci, doar că pe alte căi, ne
așteptate șl, probabil, neștiu
te de el. Iată această „panora
mă a celor șapte vaci grase' ! 
„Creștea o iarbă grasă lingă 
ape, / în paradisul unor șapte 
vaci sub nori, / pe lîngă ele, 
Doamne, — aș fi păscut cu
lori, / să fiu de mine mai a- 
proape". Sau „panorama în
toarcerii fiului risipitor" ce 
poate fi decît întoarcerea 
tragică a poeziei jertfite? 
Sleită de rosturile el adînci, 
existențiale, aceasta a rămas 
doar în evocarea semnelor 
din care s-ar fi fost întru
pat („Sînt călătorul care din 
zvon se înfiripă, / din frunza 
care moare, din unda ce sus
pină, / din amintirea lumii, 
din cîntec de păduri — / ri
sipitorul care s-a cheltuit 
în Chaos').

Sînt împrejurări în L care 
soarta unei cărți este de a fi 
certificatul de deces al unei 
poezii care nu-și poate atinge 
umbra. în ce-1 privește pe 
Ion Bănuță vom spune că li
rismul primar — valabil es- 
teticește — se teatralizează 
alături de masca pe care ar 
fi putut să o încapă. Poetul, 
dintr-un exces produs de 
spaimă, ne arată pe rînd 
masca și teatrul, Dumnezeul 
șl Diavolul. Dar poezia nu e 
în instrumente ci în deplina 
lor Unitate, în simultaneitatea 
lor. Dumnezeu este chiar 
Diavolul. Poetul îi „creează" 
pe rînd pentru că nu-1 mai 
conține pe nici unul. Expo
ziția teribilelor „efemeride" 
este prea rînduită, lirismul a 
primit sarcini cît pentru o 
întreagă generație de poeți 
și, firește, el nu poate fi răs
cumpărat decît toț de o în 
treagă generație. Ceea ce se 
și întîmplă. Ceea ce Ion Bă- 
nuță știe și recunoaște su
perb : „Salut generația ■ de 
aur care mă va scăpa de 
mine însumi în primul pă
trar al plutirii absolute __ în 
Univers". Iată doar cum. el 
se rînduiește acestei gene
rații.

C. STANESCU

*) Ion Bănuță — Olimpul 
diavolului.

melor literare care au zguduit 
epica noastră post-bellcă" (!). 
Fraza trebuia scrisă, adevărul 
care o susține este demn de 
toată atenția pentru că e ca
racteristic felului in care spai
ma de sociologism vulgar ne
ajutată de receptivitatea tre
buitoare se zăvorește intre a- 
celeași limite. Distanța puri
ficatoare este încă insuficient 
de mare incit e o fatalitate 
ca din vizitarea cercetătoare 
a schemelor prozei, Virgil Ar
deleana să nu iasă decît con
taminat de ele. Oare va fi scă
pat de obsesia lor după ce 
le-a aruncat pe toate asupra 
Moromeților ? Dacă volumul 
lui Marin Preda va fi fiind 
purgatoriul criticului n-avem 
ce regreta. Dar cit de sigură 
și, mai ales, cit de trainică 
este oare această purificare a 
criticului ?

In treacăt, autorul cronicii 
răzbunătoare pe scheme se 
îndoiește de „simțul de răs
pundere" al criticilor care s-au 
ocupat de roman. Confuzia 
semnalată mai înainte face 
îndoiala ridicolă. Nu însă în- 
tr-o asemenea evidentă mă
sură incit confuzia să nu pror 
ducă, la rîndul său, confu
zie. Opinia de zile mici (pen
tru că restul opiniilor au în
căput în materialele „festive" 
unde, cum scrie criticul, „nu 
prea e loc pentru spirit cri
tic") are nevoie de susțină
tori. Așa s-a făcut că am pu
tut citi o scrisoare deschisă a 
unei cititoare (Monica Lazăr) 
care jubilează la coincidența 
părerilor sale cu acelea ale 
lui Virgil Ardeleana. Din 
care coincidență cititoarea de
duce excelența cronicii din 
Steaua, curajul, simțul de răs
pundere, probitatea criticului. 
Curios mod de a întemeia e- 
tic și estetic valabilitatea unor 
opinii /

Cititorii vor înțelege, fi
rește, că n-ău motive de în
doială. Acei cititori pe care, 
iarăși dintr-o confuzie regre
tabilă, îi citează strivitor Vir
gil Ardeleanu : 
există cititor < 
parcurs acest i 
romeții" 
Începem să 
care să nu „parcurgă P l

„Aproape nu 
care să nu fi 
roman... („Mo- 

vol 1 — n.n.). 
wsăm cititori



AȘEZAREA
NEOLITICA
DE LA
IZVOARE

ARHEOLOGIE

I E L

ALE
UNUI DIC TI I lOIIIIIAin

La I km spre est de orașul 
Platra-Neamț, pe terasa supe
rioară a văii Bistriței, se află 
așezarea neolitică de la Izvoare. 

Importanța deosebită a des
coperirilor arheologice de aici 
constă în primul rînd în obser
vațiile stratigrafice, care au fost 
de natură să aducă lămuriri la 
o serie de probleme ale neoli
ticului din aria Ariușd-Cucuteni- 
Tripolie. Cea mai de seamă 
dintre aceste probleme se refe
rea la raportul cronologic din
tre cultura ceramicii neolitice 
pictate de stil Cucuteni A și o 
cultură cu ceramică monocro
mă, decorată cu motive incise, 
care pînă atunci îusese cunos
cută mai mult în regiunea Tri
polie, dinspre Nipru. La Izvoa
re, elementele celor două 
culturi au fost constatate pentru 
prima dată într-un contact 
stratigrafie, putîndu-se dovedi 
că ceramica pictată Cucuteni A 
este mai nouă decît cealaltă, 
adică exact contrariul de ceea 
ce se presupusese ipotetic mai 
înainte.

Răspîndită în toată Moldova, 
în Transilvania pînă la Mureșul 
de mijloc, iar în Ucraina pînă 
aproape de Nipru, cultura ce
ramicii pictate de stil Cucu
teni A fusese declarată, în 
lipsă de date stratigrafice, ca 
cel mai vechi nivel al neoliti
cului din acele părți. Nicăieri 
nu apăruse sub straturile sale 
o cultură anterioară. Abia la 
Izvoare a apărut o asemenea 
cultură și, spre surpriza gene
rală, era tocmai cultura cera
micii incise de stil Tripolie,

eonolderată pînă atonal greșit 
«a mal noul. Această fericită 
contribuție e stratigraflel de le 
Izvoare nu este singura. In 
săpăturile de acolo, pentru fie
care din cele două culturi suc
cesive, au fost observate mai

multe niveluri, permițînd con
cluzii hotărîtoare cu privire la 
evoluția neoliticului din aria 
Ariușd — Cucuteni — Tripolie, 
care au răscolit fundamental cu
noștințele de pînă atunci despre 
această evoluție.

La Izvoare sînt în total cinci 
niveluri de locuire din neolitic, 
grupate după cele două culturi 
succesive. Stratul cel mal de 
jos, numit Izvoare I sau pre- 
cucutenian, cuprinde două ni
veluri : unul, mai la fund, ca
racterizat printr-o ceramică 
cenușie, ornamentată cu excizli

umpluta eu o substanță albă, 
întocmai ca în ceramica cultu
rii Boian-Giulești din Muntenia 
șt Transilvania, iar celălalt, 
canținînd elementele culturii 
menționate de la Tripolie, cu 
ceramică incisă în spirale sau 
ornată cu impresiuni de dinți 
de pieptene. Stratul superior. 
Izvoare II, cu ceramică pictată, 
prezintă următoarele trei nive
luri : primul (adică cel mai de 
jos) conține ceramică pictată 
numai cu alb, motivele spirale 
fiind rezervate negativ din pe
retele roșu al vasului ; al doi
lea, pe lingă această ceramică 
bicromă, mai are și tricomie, 
prin apariția culorii negre care 
conturează spiralele ; în sfîrțit, 
al treilea nu mai conține decît 
ceramică tricromă. Primul și 
al doilea dintre aceste niveluri 
aparțin unei etape numite 
protocucuteniani. Etapa cucu- 
teniană propriu-zisă, cu stil 
exclusiv Cucuteni A, corespun
de numai nivelului al treilea.

Cele trei niveluri ale culturii 
cu ceramică pictată sînt în le
gătură de continuitate cu nive
lul al doilea din Izvoare I, căci 
motivele ceramicii pictate de
rivă direct din motivele incise 
ale acelui nivel. Cum primele 
faze ale acestei evoluții, cele 
protocucuteniene, nu apar decît 
pe cele două laturi ale Carpa- 
ților orientali, în Transilvania 
și în Moldova, se impune con
cluzia că pictura ceramicii neo
litice din aria Ariușd-Cucu- 
teni-Tripolle ș-a născut In 
Carpațl, de unde apoi s-a pro
pagat spre interiorul Transil
vaniei pe de o parte, spre Ră
sărit pe de alta.

Prof. univ. dr.
E. DUNĂREANU-VULPE

MITOLOGIE

Ielele sînt unele dintre cele 
mai caracteristice mici divi
nități ale naturii în mitolo
gia românească. Ca atare, ele 
nu au numai o apreciabilă 
frecvență în credințele și po
vestirile populare dar au pă
truns de timpuriu și în lite
ratura noastră cultă, cu ac
cepții simbolice adesea de o 
mare profunzime.

Prezența lor multiplă în 
credințele populare este in
dicată și prin numeroasele 
și diferitele numiri care li 
se dau. Numele de Vîntoa- 
sele sau Vînturițele sau Stu
pinele vîntului le încadrează 
între micile divinități ale 
văzduhului, iar numele de 
Fetele codrului și Fetele 
timpului le localizează ca 
zeități ale șesului. Numele 
de Rusalii foarte frecvent 
— pare a fi un nou nume 
propriu, legat de un Rusalim 
-împărat, care după unele 
credințe populare — ar fi 
fost tatăl lor. Alteori 
sînt numite Irodițe, a- 
firmtndu-se că ar fi fetele 
Iul Irod-împărat. Numele de 
Rusalii e pe de altă parte 
identic cu denumirea popu
lară a sărbătorii creștine a 
cinzecimli, care la rindul el 
s-a suprapus pe o străveche 
sărbătoăre păgînă a primă
verii, cunoscută la romani 
ca Rosalia, de unde vine și
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cuvîntul românesc. Nume ca 
N«milo»tivel«, Nagodele, Fe
tele lui Iuda le arată ca di
vinități răufăcătoare, iar de
numiri frecvente ca Milos
tivele, Bunele, Măestrele, Fru
moasele, Domniței» etc., — 
departe de a însemna o con
trazicere, fac parte din arse
nalul procedeelor de flatare 
și îmbunară a ființelor su
pranaturale, primejdioase, 
așa cum în mitologia grea
că Eryniile fusese numite 
Binevoitoarele, după ce îl 
iertaseră pe Oreste în Areo
pag. Denumirea de Iele, ca și 
Dînsele, sînt produse ale 
cutumei tabuului — car» in
terzicea pronunțarea nume
lui, conform credinței că a- 
ceasta ar aduce însăși pre
zența ființei respective — și 
astfel numele a fost înlocuit 
aici prin pronume.

Ielele slnt imaginate ca niș
te fete frumoase șl nebunatice 
care joacă în văzduh șl cîntă, 
de obicei la răscruci de dru
muri sau în alte „locuri rele* 
șl mal ales noaptea. Pe flăcăii 
care umbli în astfel de 
locuri, 11 iau în hora lor, îl 
poartă prin văzduh și îl lasă 
apoi „pociți", paralizați total 
sau în parte. Pe copiii mici 
îl „vînturesc", ologindu-le pi
cioarele și lăsîndu-1 cu capul 
„hălăunit", cu mintea tulbu
re. Același rău li se poate 
întimpla și oamenilor maturi 
călătorind prin locurile dea
supra cărora dansează iele
le. Ei adorm în cîntecele 
melodioase și cu visuri miri
fice, lăsîndu-i neoameni. Un 
mijloc de vindecare era con
siderat jocul tot în cerc al 
călușarilor, care de aceea se 
practica mai ales In zilele de 
Rusalii.

Imaginea complexă a Ie
lelor a atras de timpu
riu atenția scriitorilor noș
tri — de la poeziile Ielele 
de Iancu Văcărescu și Vîn- 
toasele de G. Coșbuc, la co
media lui Alecsandri, Rusa
liile în satul lui Cremene 
și pînă la drama lui Camil 
Petrescu, Jocul Ielelor — 
dindu-le diferite sensuri sim
bolice mai mult sau mai pu
țin apropiate de cele folclo
rice.

întruchipări asemănătoare 
Ielelor aflăm la popoarele 
slave : cehii le numesc Ju- 
pinese ale apei, polonezii 
Dumnezeițe, iar rușii Rusal- 
ka. Dar în acest spațiu mi
tologic ele apar mai mult ca 
zeități ale apelor, avindu-și 
sediul în fîntîni și locuri 
mlăștinoase.

OVIDIU PAPADIMA
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La politehnica din Miinchen un 
Student român, Aurel Vlaicu, fiul 

- unui țăran de pe Valea Mu
reșului își uimea profesorul 

_. de fizică experimentală cu zbo
rul demonstrativ ce l-a executat 
în laboratorul școlii, cu aeromo- 
delul inventat fi construit de el.

La sfîrșitul anului 1908, re
venind in satul său natal, Vlaicu 
îfi construiește un planor cu care 
execută mai multe zboruri pla
nate.

Ajutat de bunul său prieten 
Octavian Goga, de ministrul 
Spiru Haret și de un grup de 
scriitori, Aurel Vlaicu își reali-

mânia a fost a treia țară din 
lume care a avut un aeroplan 
original pilotat de unul din fiii 
ei și a doua care a utilizat un 
aeroplan la manevre militare.

. i avionul 
său la 27 septembrie 1910 la 
manevrele de toamnă de la Sla
tina la Piatra Olt).

In primăvara anului 1909, un 
alt român, RODRIG GOLIES- 
CU, un ofițer de artilerie, reali
zează un model de mașină de 

Sub- 
în 
în

(Vlaicu a zburat cu

Sla-

zburat numit „avio plan", 
venționat de stat, pleacă 
Franța, unde își realizează 
mărime reală aeroplanul său tu
bular pe care-l brevetează.

La al doilea Salon internațional 
de aeronautică din Paris care a 
avut loc în 10 octombrie 1910,

RECORDURI
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zează aeroplanul in Arsenalul ar
matei din București. După nu
mai patru zile de încercări, la 
17 iunie 1910. reușește să exe
cute primul său zbor. (Ca să ne 
dăm seama de remarcabilul ta
lent al lui Vlaicu să amintim că 
Farman, abia după 45 zile de 
rulări pe teren în care a efec
tuat vreo 250 de încercări de 
decolare, a reușit să se desprindă 

Z de pămînt, iar Bliriot abia după 
~ ce timp de un an a distrus mai 

multe aparate a reușit să zboare
- pe o distanță de cițiva kilometri).

La numai o lună și ceva după
- primul său zbor, într-o întrecere 
" cu G. V. Bihescu care pilota un

aeroplan, Bleriot și cu pilotul pro
fesionist francez Molia (care 
zbura pe un aeroplan Farman, 
piloți brevetați și cu aeroplane 
consacrate atunci ca cele mai 
bune), Vlaicu îi întrece, zburînd 
mai sus și mai repede decît ei.

Prin invenția lui Vlaicu Ro-

inginerul român HENRI COAN- 
DÂ prezintă primul avion aero- 
reactiv din lume inventat și con
struit de el. In decembrie al a- 
celuiași an Coandă execută cu el 
un zbor pe aerodromul Issy-les- 
Mulineaux de lingă Paris, care 
constituie primul zbor aeroreactiv 
din lume efectuat cu un avion 
propulsat prin reacție.

In anul 1911 Vlaicu iți reali
zează aeroplanul său perfecțio
nat „A. VLAICU Nr. 11".

In toamna aceluiași an, un me
canic șef al Serviciului Maritim 
Român, ION PAULAT inspirat 
de la un hidroglisor văzut în 
portul Alger, construiește și în
cearcă in rulaj și mici salturi 
hidroavionul său amfibiu cu cocă. 
Acesta a fost unul din primele 
hidroavioane din lume și primul 
hidroavion românesc.

FILOZOFIE

Iluminismul a avut meritul de a fi pro
movat idei înaintate care își vor găsi o cul
minație în perioada revoluției de la 1848. 
Astfel, încrederea în forța rațiunii, împo
trivirea față de dogmele religioase, afir
marea unei culturi naționale, accentul pus 
pe gîndirea laică, au dominat și au dat un 
curs evolutiv întregii filozofii.

între cărturarii de seamă de la 1848, în 
același timp luptătorii activi în revoluție, 
se numără N. Bălcescu, M. Kogălniceanu, 
S Bărnuțiu, E. Murgu, G. Barițiu, C. Bo
lliac și mulți alții.

Gîndirea filozofică a acestei perioade 
este legată, fără îndoială, de momentul re
voluției, în slujba căreia au fost puse cele 
mai înalte idei. Scrierile gînditorilor de la 
1848 sînt străbătute de o mare încredere 
în progresul social, cu aspirații către tot 
ce este nou, aducînd în discuție temeiurile 
societății, valoarea socială a omului etc.

Ideea de progres social și de continui
tate, rolul rațiunii și al moralei — sînt 
prezente la Bălcescu. Ostil oricărei meta- 

întrevede o dialec- 
aducînd dovezi din însuși 

„Omenirea — va spune el

fizici, Bălcescu 
tică în istorie, 
mersul acesteia. „ . .
— înregistrează un progres continuu". în
lănțuirea logică. a epocilor este singură 
în stare să ne explice evoluția istoriei. 
Starea ideală de fericire și armonie gene-

DIPLOMAȚIE

In acele vremi de mari răs
turnări de la sfîrșitul veacului 

Ial 17-lea și începutul celui de al 
18-lea, Țările Române au fost 
teatru de_ război între Austria, 

, cu 
__  ______________ i, începînd 

din 1683, de la asediul Vienei, 
Austria „împingea să facă Du
nărea hotar", cum spunea Ne- 
culce. Victorios în războiul cu 
Carol al XII-lea, țarul Petru cel 
Mare urmărea același plan de 
alungare a otomanilor din Europa 
și de întărire a influenței rusești 
în Balcani. In asemenea împre
jurări, unii domni români, ca Di- 
mitrie Cantemir, au socotit că 
Imperiul Otoman poate fi zdro
bit dintr-o singură lovitură. Și s-a 
angajat total în luptă alături de 
Rusia. Alții s-au speriat și-au 
stat, mai departe, acoperiți de 
aripile politicii sultanului. Con
stantin Brîncoveanu însă a do
vedit o clarviziune, un realism 
politic, o cunoaștere multilatera
lă a forțelor aflate în conflict și 
a dus o politică externă mește
șugită, abilă, subtilă, plină de 
gîndire.

In cancelaria domnească a lui

I Rusia și Turcia. Victorioasă, 
ajutorul lui Ian Sobieski, înce

I

I
I

Ing. C. C. GHEORGHIU

1

rală — Bălcescu o vede în respectarea 
legilor lor, în același timp își dă seama 
că numai cei stăpîni pe destinul lor pot 
fi liberi. Cu aceeași înflăcărare vorbește 
de problemele epocii sale Kogălniceanu. 
Prin el are loc o reînviere a valorilor de 
cultură, considerînd că numai prin păstra
rea tradițiilor, a fenomenului originar se 
poate ajunge pînă la cultură și civilizație.

are în vedere prefacerile sociale pe care 
le anunță. Problemele filozofiei sînt dez
bătute din perspectiva luptei pe care o 
duceau gînditorii animați de un înalt pa
triotism.

VASILE VETIȘANU
De la Institutul de filozofie al 

Academies Republicii Socia
liste România

PAȘOPTIȘTII
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Intorcîndu-se pînă la îndepărtata viziune 
dacică, Kogălniceanu repune în lumină 
valorile spirituale ale poporului nostru, u- 
nind trecutul cu prezentul, căci în „istoria 
românească intr-insa vom învăța ce am 
fost și ce avem să fim". Ca Bălcescu, vede 
omul în luptă cu natura, cîștigîndu-și tot 
mai mult libertatea în viața socială.

Cu Bărnuțiu — în Transilvania — își 
face loc o filozofie a dreptului. In ceta
tea românilor, Blajul, va începe predarea 
filozofiei, delimitînd-o de scolastică, acor- 
dînd un rol metafizicii, logicii, eticii.

Tot atît de meritorii sînt preocupările 
de logică ale lui E. Murgu, reacția față de 
diferite școli filozofice a lui G. Barițiu, 
sau activitatea entuziastă a lui C. Bolliac 
în viața socială.

în genere, gîndirea filozofică de la 1848,

ABILITATEA LUI
BRÎNCOVEANU

Brîncoveanu, sub îndrumare* 
învățatului stolnic Constantin 
Cantacuzino, lucrau mulți diplo- 
mați, ca frații David și Teodor 
Corbea, secretari de diferite 
limbi ca Anton Maria del Chiaro, 
Nicolae Folos de Wolf ori clu
cerul Afenduli. Toți, fie că erau 
trimiși în solie, fie că întrețineau 
corespondența domnului cu 
curțile europene, au fost de mare 
ajutor diplomației brîncovenești.

Dar cum a navigat Constantin 
Vodă Brîncoveanu mai bine de 
un sfert de veac printre atîtea 
primejdii ?

In raporturile cu Austria, l-a 
continuat pe Șerban Cantacu
zino, predecesorul său, fără a se 
angaja necondiționat. Și aceasta, 
pentru că a înțeles scopul ade
vărat al politicii habsburgice : 
supunerea popoarelor pe care le 
„elibera" de sub stăpînirea oto
mană. Adică Brâncoveanu nu 
voia să schimbe jugul de lemn 
turcesc cu jugul de fier austriac, 
cum începea să se spună în acea 
vreme. In 1689, generalul Heissler 
n-a respectat autonomia Țării 
Românești și a trecut Carpații, a 
ocupat Craiova, Pitești și Tîrgo- 
viște. Brîncoveanu l-a rugat mult 
pe generalul habsburg „să își 
facă milă cu țara, să treacă cu 
oștile în Ardeal să ierneze, să nu 
vie primejdie pămîntului". Cînd 
a înțeles că generalul austriac se 
poartă nu ca un aliat, ci ca un 
stăpîn, Brîncoveanu a cerut pe 
sub ascuns, ajutor hanului tătar. 
Și-a unit oastea cu a lui Balgîi 
han și Heissler a trebuit să fugă, 
în mare grabă din Țara Româ
nească. Mai pe urmă s-a aliat cu 
Emeric Tokoly și l-a înfrînt, pe 
același Heissler, la Zămești, 
luîndu-1 chiar prizonier.

în 1690 însă Brâncoveanu s-a 
împăcat cu austriecii și a inau
gurat o politică antiotomană, de 
o mare suplețe și subtilitate, pe 
care o duce pînă în 1714. Rapor
turile cu austriecii s-au îmbună
tățit. A continuat legăturile bune 
și cu Iosif I, devenind protec
torul ortodoxilor din Transilvania, 
după unirea unei părți din bi
serica transilvană cu Roma. A 
întreținut legături bune cu Po
lonia. A cultivat cu mare grijă, 
cu artă chiar, relațiile cu Petru 
cel Mare al Rusiei. Cronicarul 
remarcă faptul că Brâncoveanu 
a știut să salveze Țara Româ-

nească de a fi ocupată de turci 
prin pacea de la Karlowitz.

Politica externă brîncovenea- 
scă a fost impusă de marea com
plexitate a tendințelor și conflic
telor din această parte a Europei. 
Este meritul lui Constantin Vodă 
că a sesizat laturile esențiale ale 
acestor conflicte și mai ales că a 
stăruit un sfert de veac, într-o 
politică de cucerire a indepen
denței, folosind toate mijloacele 
politice, militare și diplomatice.

LEXICOLOGIE

Contactul dintre poporul ro
mân și popoarele german și ma
ghiar, ca și necesitatea informa
ției reciproce în domeniul 
schimburilor economice, al știin
țelor și artelor, au relevat la 
începutul secolului al XIX-lea 
necesitatea unor dicționare bi- 
lingue.

Primul dicționar de acest gen, 
intitulat Kleines walachische 
deutsch und deutsch — wala- 
chisches worrerbuch (Mic dic
ționar româno-german și ger- 
mano-român) a fost alcătuit de 
profesorul sas Clemens Andreas 
și s-a tipărit la Brașov în anul 
1821.

Al doilea dicționar pe care îl 
menționăm în această serie a 
apărut la Sibiu în anul 1822 — 
Vocabularim nemțesc și româ
nesc — redactarea lui aparținînd 
medicului român Ioan Piuariu 
Molnar, autor și al unei grama-

MUZICĂMEDICINĂ
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Eminent savant, dublat da 
nn neîntrecut talent de or
ganizator Carol Davila po
seda rara și neprețuita în
sușire de a ști să-și apropie 
și să se sprijine îndeaproape 
pe oameni a căror viață s-a 
desfășurat sub semnul unei 
unice șl aprinse pasiuni.

In administrația sanitară 
provincială, își _ __
marcată prezența doctă și 
entuziastă — ' - - -
puțină vreme , ___
medic : Iacob Felix. Absol
vise renumita facultate de 
medicină de la Viena. Sen
sibil țață de nou — șl nu 
numai pe cuprinzătorul tă- 
rim al medicinel — docto
rul Felix trăia anii consti
tuirii ca știință a unei ex
trem de importante ramuri 
medicale : igiena. Implicații
le capitale ale acesteia in 
ceea ce privește hotărâtoa
rea problemă care a fră- 
mintat dintotdeauna medi
cina, cea a prevenirii boli
lor, aveau să-i capteze preo
cupările din fragedă tinere
țe și piuă la împlinirea ma
turității științifice.

De astfel de colaboratori 
ducea lipsă Davila. Cu 
ochiul său ager de adine cu
noscător al oamenilor, el în
trezărește marile resurse ale 
doctorului Felix. 11 cheamă

Vna din casele Brașovul 
a fost transformată în urrr 
cu cițiva «ni în* -un muzt 
închinat amin ,ii marel\ 
compozitor transilvănean Gi 
orge Dima.

Creator de frunte care și- 
închinat întreaga viață inflt 
ririi vieții artistice a Brașc 
vului. Sibiului și Clujulu 
George Dima face part 
alături* de Musicescu, Step 
hănescu, Mureșeanu, Vidt 
Porumbescu din pleiada ma 
rilor muzicieni din anii d 
la încrucișarea ultimelo 
două secole, care au crea 
printr-o multilaterală acti 
vitate componistică, organi 
zatorică, pedagogică, făga 
șuri adînci dezvoltării vieți 
muzicale românești.

„Noi românii — scria Dime 
în 1912 — avem o comoan 
de motive poporale care sînt 
cultivabile. Eu cred că ace 
compozitori care vreau si 
scrie o muzică superioară 
românescă, trebuie să trăias
că în contact cu poporul, 
trebuie să-l cunoască și fie
care fibră din sufletul lor să 
fie îmbibată de spiritul ge
nial al poporului, căci numai 
așa vor reuși să fie expre
sia artistică a neamului lor”.

Pornind de la o asemenea 
profesie de credință, Dima își

Ia București șl găsește Intr- 
1 adevăr intr-insul un spri

jin prețios în activitatea sa 
, complexă de organizator sa

nitar al țării. Și acest mo- 
1 ment se dovedește a fi de- 
, cisiv pentru viața dr. Felix.

Erau anii de după Unirea 
1 Principatelor, ani înnoitori, 
i propice concepțiilor îndrăz- 
, nețe urmărind ridicarea țării 

la nivelul civilizației moder- 
1 ne. Ca și in alte domenii de 
, activitate, și pe tărîmul me- 

divinei ideile novatoare 
întimpinau rezistența ele
mentelor retrograde. O 
luptă dirză împotriva aces
tora. pentru modernizarea 
organizării medico-sanitare 
a țării a dus-o alături de 
C. Davila dr. I. Felix.

Ca medic șef ai Capitalei, 
iși începe activitatea prin
tr-o veritabilă asanare sa
nitară a Bucureștiului. Nu
mirea sa ca director general 
al Serviciului sanitar îi ex
tinde considerabil sfera 
preocupărilor. De numele 
său este legată elaborarea 
legilor sanitare din anii 
1893 și 1898 — care se în
scriu la loc de frunte în re
glementarea problemelor 
medico-sanitare ale vremii, 
organizarea ierarhiei sani
tare, combaterea trahomului 
prin măsuri cu caracter ge
neral. lupta împotriva ho r 
rei — boală reprezentînd un 
adevărat flagel la sfîrșitul 
secolului trecut.

Este inițiatorul primei le
gislații industriale de la noi 
— elaborînd cele dinții mă
suri de protecție a muncii, 
se preocupa îndeaproape de 
preîntimpinarea pelagrei și 
nu există problemă impor
tantă de sănătate publică 
care să nu stea în centrul 
atenției sale.

Eminent organizator, dr. 
Feiix este. în același tim». 
un neobosit, valoros și ori
ginal cercetător științific. 
Primele rapoarte statistice 
ale Serviciului sanitar al 
Capitalei, ca și ale întregii 
țări, pe care Ie elaborează 
și le dă publicității, studiile 
sale despre Istoria igienei în 
România — pentru ca să a- 
mințim numai o parte din 
lucrările sale, sînt prețioase 
documente științifice in 
lipsa cărora nu poate fi 
concepută cercetarea istoriei 
medicinei românești.

Dr. A. IONESCU
• •••••••••••

DICȚIONARE
BILING UE

tici și al unui manual de con
versație.

In deceniile următoare, reflec- 
tînd dezvoltarea lingvistică și 
culturală a vremii, aveau să a- 
pară alte două dicționare ger- 
mano-române care vor întrece 
pe cele amintite atît prin numă
rul de cuvinte înregistrate, cît 
și prin metoda de redactare și 
varietatea științifică a conți
nutului. Primul dintre ele — 
Vocabular de limbi germană și 
română — a fost tipărit la Iași 
în anul 1852 de către pahar
nicul T. Stamati, numărul eu-

vintelor prezentate ridieîndu-se 
la peste 40 000. Cu mult mai 
reușit avea să fie însă Dicțio
narul germano-român publicat 
la Brașov în două volume (1853, 
1854) de către George Barițiu e»î VTn rv, i CcLț*6

din
cu-

„din toate provinciile ro-

și Gavril Munteanu, în 
autorii, după precizările 
prefață, au întrebuințat 
vinte 
mânești" orientindu-se 
„unii scriitori mai buni".

Alături de dicționarele 
mano-române, a apărut 
remarcabilă serie de dicționare

după

ger- 
îi o

diruie energiile, talentul vie
ții muzicale transilvănene. O 
înaltă măiestrie dobîndită în 
școli din Apus (a învățat la 
Baden, Viena, Graz, Leipzig 
cu Reinecke, Jadassohn, Thi- 
erot) îi creează premisele pen
tru o vastă muncă de crea
tor, profesor, folclorist, ani
mator al mișcării artistice 
româneștii' Mulți ani George 
Dima a fost directorul 
Reuniunilor române de mu
zică din Brașov și Sibiu, 
iar după 1919 directorul Con
servatorului din Cluj).

In fruntea ansamblurilor 
șale, Dima a pornit adeseori 
in lungi turnee artistice ro
mânești care au prilejuit pu
ternice manifestări pentru 
unitatea națională.

Baladele Groza și Mama 
lui Ștefan cel Mare, (pe ver
suri de Bolintineanu — tipă
rită la Viena în 1906), minu
nate cantate laice și biseri
cești, liturghiile, Irmoaștie. 
cîntecele funebre, zeci.de lie
duri și cîntece populare 
(printre ele „Cucuie cu pea- 
nă sură", „In zadar alerg 
pămîntul", „Hai în horă", 
„Nu m-ar prinde dorul*, „A- 
nica de la moară".) au in
trat temeinic în fondul de 
aur al muzicii corale româ
nești. Dima nu a făcut studii 
speciale asupra modalismu- 
lui, specificității cîntecului 
popular dar s-a străduit să 
integreze cîntecul românesc 
în stilul armonic — polifo- I 
nic al muzicii universale.

Dima cultivă o r .ă lumi
noasă, o muzică elevată la | 
înălțimile tehnicii romantis- I 
mului_ german dar fără să 
piardă din vedere elemen
tele de expresie specifice 
românești.

Opera sa s-a bucurat de | 
aprecierea tuturor oamenilor I 
de cultură ai epocii.

„George Dima — scria Ni- I 
colae Iorga — a intuit a- I 
dine și a înțeles cu duioșie I 
acel cîntec al țăranului ro- I 
mân. Acesta va fi meritul | 
lui cel mare pe care îl 
împărți cu puțini numai, în 
cea mai mare parte mai ti
neri decît dînsul șl care s-au 
inspirat și din truda lui în
cununată cu izbîndă.

Va rămînp astfel ca unul 
din revelatorii superioarelor 
calități ale sufletului nostru 
național. Nu i se poate aduce, 
cred, o laudă mai 
cît aceasta, care 
buzele tuturora".

româno-germane. Primul dintre 
ele se leagă de numele lui An
drei Isei- și, sub titlul de Voca
bular românesc-nemțesc, a apă
rut la Brașov în anul 1850.

în același oraș va apărea în 
anul 1857 un alt dicționar al
cătuit de medicul G.A. Polizu 
— Vocabularul româno-german 
care cuprinde „peste 18 000 de 
ziceri, și care, începînd de la 
litera E a fost revizuit și com
pletat de către George Barițiu 
interesant îndeosebi prin ma
rele număr de neologisme.

Neologismele sînt însă evita
te în Vocabularul portativ ro
mânesc-nemțesc publicat la Si
biu în anul 1861 de 
Petri.

N-am putea ignora 
primelor dicționare

către S.

din seria 
româno- 

germane și Vocabularul romă- 
no-nemțesc tipărit la Sibiu în 
1868 de către profesorul Salva 
Popovici Barcianu.

VASILE NETEA 
doctor in istorie

zeci.de


Aș aminti o seamă de carac- 
cisticl ale învățămîntului se- 
.1, de care doresc să mă ocup 

cele ce urmează, aspecte 
$re-l diferențiază față de cel 
3 zi. Astfel, este știut că circa 
j—70 ia sută din elevi sînt 
luncitori din industrie, con- 
rucție, transporturi, cu un pro- 
ram de 8 sau 10 ore de muncă 
ilnică în producție; majori- 
itea reîntâlnesc băncile școlii 
upă o întrerupere de cîțiva ani, 
îtrerupere care a diminuat 
au estompat multe din cunoș- 
ințele de matematică, română, 
izică căpătate în școala gene- 
ală și care formează elementele 

pe care se bazează pregătirea 
-uperioară în liceu. Fără în- 
loială că aceste lucruri își pun 
rmprenta asupra randamentului 
pregătirii elevilor, dar, în nici 
in caz nu explică situația ne
satisfăcătoare la învățătură în- 
tîlnită la cele mai multe școli 
terale. Alături de acestea, de 
greșelile profesorilor sau ale 
elevilor, și poate înaintea lor, 
trebuie să situăm cauzele obiec
tive — adevărul despre organi
zarea și raportul timp de pre
gătire — volumul de cunoștințe 
obligatorii.

Interesant e poate faptul că, 
chiar din primele săptămîni de 
școală, la clasele a IX-a seral 
elevii nu stăpînesc chestiunile 
elementare de algebră sau geo
metrie, nu sînt oblșnuițl să lu
creze exerciții, iar la română 
nu au deprinderea de a compu
ne și de a expune, au un voca
bular extrem de sărac și fac 
grave greșeli de ortografie. A- 
ceste discipline sînt de altfel 
„coșmarul" elevului serallst.

Propunerea prevăzută în stu
diul dat publicității referitoare 
la prelungirea duratei învăță
mîntului seral la cinci ani ni se 
pare de aceea bine venită. Dar 
cred că e necesară o comple
tare. în anul I să se afecteze 
primului semestru reîmprospă
tării și consolidării cunoștințelor 
de bază ale școlii generale care 
să asigure trecerea normală la 
studierea materiei prevăzută 
pentru liceu, evitîndu-se deci și 
reluarea, pe parcursul școlii, a 
anumitor capitole.

Rezultatele nesatisfăcătoare la 
învățătură ale muncitorilor- 
elevi se datoresc și slabului con
tact întreprindere-școală. Con
ducerea liceului nostru, de pildă, 
a încercat deseori prin inter
mediul scrisorilor și a diriginți- 
lor să stabilească o legătură per
manentă în acest sens. La nici 
una din aceste adunări n-a fost 
prezent vreun reprezentant 
de la întreprinderi. Organizațiile 
U.T.C. din fabrici sînt în afara 
cunoașterii activității școlare a 
elevilor uteclști. Singurul con
tact între școală și aceste orga
nizații îl constituie doar motivă
rile eliberate — uneori formal
— elevilor pentru absențele fă
cute datorită participării lor la 
ședințe ale organizației. Nu cred
— și lipsa de legături mi-a con- 
firmat-o — că vreo organizație

(Urmare din pag. I)

la zi, pe mărci de oțeluri, tlpo- 
dimensiuni, sortiment de plan, 
cantitățile care au fost sau tre
buie să fie livrate. Dacă unul 
din beneficiari dorește să cu
noască aceste lucruri, el nu are 
de făcut decît să indice calcu
latorului numărul de contract și 
sortimentul de plan. Intr-un mi
nut, sau cel mult tn două, pri
mește răspunsul așteptat. Datorită 
urmăririi în acest mod a înde
plinirii sarcinilor contractuale în 
trimestrele al IlI-lea și al IV-lea 
1967 Combinatul siderurgic — 
spre deosebire de anii anteriori 
— a reușit să se achite de toate 
obligațiile pe care te avea față 
de cei peste 1200 beneficiari din 
țară, realizînd pe deasupra și 
economii anuale de circa 5 mi
lioane lei rezultate din reducerea
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ANULUI ȘCOLARi
încheie situațiile școlare, nu

closete mari, la multe discipline

Supraveghind misterele chl-

Prof. V. SILIȘTEANU
Liceul nr. 1 „Vasile Atecsandri" 
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U.T.C. să fi discutat situați* 
grea la învățătură a unor mun- 
citori-elevl de la C.S.G„ 
I.S.M.S.G., S.N.G. etc. sau slaba 
lor frecvență care a obligat 
școala să procedeze la exma
tricularea a numeroși elevi.

In altă ordine de idei... Dacă 
forma de învățămînt serală esta 
o realitate, dacă ea va conti
nua să existe — și nu mă în
doiesc că da — nu înțeleg de ce

SĂ PRIVIM MAI

• „Coșmarul" elevului se- 
ralist • Semestrul I — 
reîmprospătarea cunoș
tințelor • Contact în
treprindere — școală • 
4,5 =■ 5 • Forme adec
vate, nu de compromis.

ATENE ELEVUL
DE LA SERAL

s-a întreprins un studiu denu____ _______
conținut de către Institutul de 
științe pedagogice care să por
nească de la aspectele majore 
ale acestui fel de învățămînt, 
studiu care să dea răspuns la 
multe întrebări pe care le-a 
ridicat, să propună Ministerului 
învățămîntului soluții care să 
ducă la îmbunătățiri radicale și 
nu de compromis.
Pe linia conținutului învățămîn

tului la seral, ahalogia cu acti
vitatea de la liceele de zi esta 
perfectă, dacă ne referim la dis
ciplinele de bază. E șl firesc, 
deoarece diploma absolventului - 
de la școala serală nu diferă de 
a celui de la zi. Nu e firească, 
cred eu, modalitatea în care 
elevul de la seral trebuie să acu
muleze, pe bună dreptate — ace
leași cunoștințe ca și elevul de 
la zl. Cu alte cuvinte, trebuie să 
se studieze cu atenție planul 
și programele școlare de la se
ral. La ce rezultate au dus și 
duc eforturile de concepție și 
materiale investite pentru a- 
ceastă formă de învățămînt ? 
Sînt Infime și necorespunză
toare. La sesiunile de bacalau
reat din anul 1966 și 1967, elevii 
absolvenți de la secția noastră 
au obținut următoarele rezul
tate : 1966—203 prezenți — 106 
reușit, 1967 — 194 prezenți — 
116 reușiți.

Din numărul celor reușiți în 
procent de 80 la sută au obți
nut note de 5 și 6, de multe 
ori acel 5 fiind provenit din 
rotunjirea lui 4,50.

Trebuie să arăt că de două
zeci de ani am rămas la aceleași 
metode și procedee de ajuto
rare a elevilor de utilitate pen
tru elevii de la zi, recomandate 
și pentru seral, dar cu eficientă 
redusă. Cînd se pot organiza 
ore de consultație, meditație

sau alte forme ajutătoare ? 
La ce ore ? De la orele 20 la 21 
după efortul muncii de 8 ore 
la care se adaugă cele trei ore 
de școală. Randamentul 7 Nu e 
greu de stabilit. De la orele 16 
la 17 ? Nu are mai multă efi
ciență și nu se poate organiza 
din cauza programului de lucru 
al elevilor. Cu toată tinerețea 
lor robustă și entuziastă obo
seala își spune cuvîntul, mal ales 
la ultima oră, de la 20 la 21. 
Se impune deci corectarea pro
gramului zilnic de studiu, prin 
fixarea de două sau trei ore 
în unele zile.

Studiul cu privire la dezvol
tarea învățămîntului în etapa 
care urmează este un fapt care 
dovedește înalta prețuire pe 
care o acordă conducerea de 
partid șl de stat acestui impor
tant factor de progres în dez
voltarea societății. Fără îndoia
lă că măsurile concrete la care 
se va ajunge vor așeza și învăță- 
mîntul seral pe baze reale pri
vit fiind din perspectiva că prin 
el se asigură creșterea nivelului 
cultural general al tinerilor 
muncitori.

Dintre multiplele probleme pe 
care le ridică Studiul privind dez
voltarea învățămîntului de cul
tură generală, în cele ce urmează, 
mă opresc mai întâi la cele ce 
privesc programele și manualele 
școlare, instrumente deosebit de 
importante pentru realizarea mini 
Învățământ științific. Se cunoaște 
că in ultimii ani s-au făcut din 
partea Ministerului 
îui eforturi pentru 
manuale mai bune, 
zarea programelor 
învățământul de 12 ___ T_,
datorită mai ales necorelării pro
gramelor disciplinelor apropiate 
și faptului că mereu s-a adăugat 
materie, știința dezvoltîndu-se 
vertiginos, au rămas încărcate, 
solicitând elevii la eforturi mari 
pentru însușirea cunoștințelor. 
Cred că nu este nici un secret 
pentru cadrele didactice, pentru 
părinți faptul că un elev conștiin
cios din clasele IX—XII ca să 
facă față cerințelor tuturor disci- 

I plinelor trebuie să muncească în
medie 10—11 ore pe zi (am in- 

Iclus și orele de la clasă), în unele 
cazuri acest efort avînd efecte 
dăunătoare asupra dezvoltării

; cunoaște 
făcut din 

învățămîntu- 
editarea de 

pentru reali- 
pretinse de 
ani. Totuși,

ori alta, grupate în jurul unor 
idei fundamentale, bineînțeles la 
nivelul actual al științei.

Aș aminti, de asemenea, nece
sitatea echilibrării ca durată a 
trimestrelor școlare. în prezent, 
trimestrul III mai ales — foarte 
important pentru recapitularea 
finală a materiei — este foarte 
scurt. De multe ori, profesorul, 
obsedat mereu de faptul că tre
buie să dea note, teze, pentru ca

• Corelarea discipline
lor Înrudite evită supra
încărcarea • Fiecare tri
mestru => 12 săptămini
• Orientarea școlii pro
fesionale impune spe
cializarea corespunză
toare a cadrelor didac-

I fizice a tînărului, asupra sănătă
ții lui. De aceea, subscriu pentru 
măsurile preconizate în Studiu. 
Aș mai adăuga sugestia revizuirii

I predării în sistem concentric e 
unor' discipline, urmînd ca, In

w „MW„ " IztpWH»

să fie transmise numai elemen
tele noi, esențiale dintr-o ramură

«A
reușește să asigure timpul cores
punzător recapitulărilor, redueîn- 
du-le 1* 2—3 ore. Consider că 
în viitor va trebui să se asigure 
fiecărui trimestru cel puțin 12 
săptămîni școlare (în prezent tri
mestrele fi și III au doar 10 
săptămîni). S-ar putea realiza 
aceasta prin Începerea trimestru
lui II la 4—5 ianuarie șl încheie
rea cursurilor anului școlar le 
25—27 iunie.

Va trebui, cred, ca toți viitorii 
profesori, indiferent de speciali
tate, încă de pe băncile universi
tare, să fie înarmați cu suficiente 
cunoștințe de psihologie și peda
gogie absolut neoesare înfăptuirii 
acestui proces complex de cu
noaștere, îndrumare și orientare.

Prof. E. ȚABANV 
directorul Liceului „George 

Barițiu" — Cluj
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La sfârșitul anului când s-au 
făcut ultimele calcule, »-a tras 
linie și s-a stabilit: planul de 
producție pe întreaga stațiune — 
e vorba de S.M.T. Cîrcea, ju
dețul Dolj — a fost depășit 
cu 14 la sută. Apreciind du
pă indicele îndeplinirii planului, 
meritele colectivului în care ti
nerii sînt cei mai mulți — 250 
din 316 salariați — sînt incontes
tabile. Această depășire care în
seamnă executarea pe terenurile 
cooperativelor agricole deservite 
a unui plus de 23 000 hectare a- 
rătură normală, pentru stațiunea 
însemnat un venit mai mare cu 
circa două milioane lei. Redînd 
chiar și numai aceste cifre, bi
lanțul ne apare destul de edifi
cator.

— Da, în general vorbind, ața 
este, numai că am fi nedrepți 
să-i punem pe toți mecanizatorii 
în balanța meritelor din moment 
ce peste 20 la sută dintre ei nu 
au reușit să se situeze decât cu 
ceva peste jumătatea sarcinii de 
plan, aprecia inginerul Alesă»»-

SUB PLA
TOȘA AUTO-

utilizări chiar și în... agricultură, 
avînd capacitatea de a determina 
culturile cele mai rentabile pen
tru o anumită zonă agricolă, cum 
ar fi, de pildă, Banatul. Recent 
„Elliott 803-B“ a rezolvat o pro
blemă de o importanță excepțio
nală pentru economia noastră: 
optimizarea bilanțului energetic 
național (în numeroase țări ale 
Europei este încă nerezolvată). 
Pentru a răspunde întrebării 
puse — care sînt sursele de ener
gie cele mai ieftine care pot fi 
utilizate ? — calculatorul a avut 
de rezolvat *o matrice de 313 e- 
cuații cu 1003 necunoscute fie
care modelată de către Institutul 
de energetică al Academiei 
și de Comitetul de Stat al Pla
nificării. După 200 ore de lucru 
pe calculator, tinerii specialiști 
Constantin Chirica, Gheorghe 

-Weiss și Fabian Csaba au găsit

(Urmare din pag. T)

Pe data de 3 ianuarie 1968, 
deci în prima zi lucrătoare pen
tru minerii de la Leșul Ursului, 
s-au înregistrat și primele „scoa
teri din evidență". Trei tineri or
taci și-au luat bagajele și au ple
cat. A doua zi i-au urmat alți 11, 
a treia zi încă 6, a patra 8, a 
cincea 9 și tot așa, zilnic. Pînă la 
26 ianuarie, 1968, la serviciul 
personal se înregistraseră 150 de 
plecări.

Se poate vorbi, prin urmare,

nu de o simplă întîmplare, ci de 
un fenomen constant. Care sînt 
cauzele lui ? O sinteză a lor o 
dau câteva declarații : „Sînt tînăr 
și aș vrea ca în timpul liber să 
joc fotbal, dar la noi în colonia 
Leșul Ursului nu sînt nici mingi, 
nici echipament" (Vasile Ciolan, 
mecanic de mină, 20 de ani). 
„Cazarea în barăci este necores
punzătoare. Soba e defectă. Cu
rățenia lipsește. Cei de la servi
ciul administrativ nici nu trec 
prin dormitoare". (Vasile Gavri- 
lovici, miner, 29 ani).

ÎN CONCURENȚĂ

DOUĂ INTELIGENȚE

Pescăruș

CLUBUL TINERETULUI
(Urmare din pag. 1)

cheltuielilor neeconomlcoase.
Desfășurîndu-și pe aceeași 

linie cercetările, fizicienii Con
stantin Chirica și Paul Răzvan, 
matematicienii Candin Lupșa și 
Mircea Trifu, ajutați de specia
liști ai serviciului tehnic și ai 
grupelor tehnico-economice din 
secții au dovedit posibilitatea u- 
tilizării calculatorului la studie
rea influenței diferiților factori 
asuvra consumului specific de lin- 
gotiere la oțelării și de cocs la 
furnale, a influenței insuflării 
oxigenului asupra productivității 
cuptoarelor sau determinarea dru
mului optim pe care trebuie să-l 
urmărească șantierele care lu
crează la construcția laminorului 
Bluming de 1300 mm (fapt care 
va permite ca acest important 
obiectiv al economiei noastre na
ționale să fie realizat cu trei 
luni mai devreme decît se plani
ficase inițial).

Calculatorului i-au fost găsite

soluția cea mai bună, scoțînd în 
evidență economii în valoare de 
220 000 000 lei față de metodele 
de planificare uzuale.

In momentul de față tinerii 
cercetători ai centrului de calcul 
sînt angrenați într-o altă lucrare 
de amploare. Folosind sistemul 
destinat urmăririi respectării dis
ciplinei contractuale, ei vor să 
realizeze și un sistem de urmă
rire „la zi" a îndeplinirii sarcini
lor de producție de către lami
noare și oțelării. Prin determina
rea cu exactitate a stocurilor, a- 
ceasta va permite, realizarea unei 
programări judicioase a produc
ției la aceste două sectoare chete.

Entuziasmul tinereții statorni
cite aici, maturitatea la fel de 
tinărului Constantin Chirica — 
șeful centrului de calcul — con
stituie chezășia sigură că și a- 
ceartă lucrare va fi dusă la bun 
sfîrșit.

AL. BALGRADEAN
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Răspunsurile consemnate a- 
parțin, după cum se poate de
duce, unor mineri calificați, cu 
vechime în meserie. Ne-am oprit 
asupra acestor exemple tocmai 
pentru a evidenția faptul că nici 
în acest an fluctuația nu se limi
tează numai la cei veniți de la 
început cu gînduri de plecare. 
Sînt deci niște cauze mult mai 
profunde, care generează această 
stare de lucruri. Ele vizează, în 
primul rînd, condițiile de viață 
oferite celor veniți la Ostra, și, 
în al doilea rînd, slaba muncă 
de educație, lipsită și ea, în e- 
sență, tot de baza materială. Re
producem, spre edificare, părerea 
unui „veteran" Eugen Alexan
dru, unul dintre cei mai apreciați 
maiștri tineri de la Leșul Ursu
lui. „Lucrez aici de la început. 
Aici m-am calificat, aici am în
vățat meserie. Dar nu mai stau 
mult. De ce ? Pentru că Ostra 
nu oferă nimic unui tânăr. De trei 
luni n-am văzut un spectacol, 
n-am mai dansat de nu mai știu 
când. Până și presa vine cu în
târziere...".

Dintr-o discuție cu un grup 
de tineri ce locuiesc la blocuri, 
în Ostra, am desprins opinii ase
mănătoare.

Conducerea întreprinderii nu-i 
străină de toate aceste stări de 
lucruri. Fenomenul fluctuației a 
constituit cu 5 luni în urmă, o- 
biectul unei dezbateri. încă de 
pe atunci se preconizau niște 
măsuri, dar care nici pînă-n mo
mentul de față n-au fost puse în 
aplicare. Unele, într-adevăr, nu 
pot fi încă rezolvate peste noapte 
și pe măsura cerințelor. Ne refe
rim la asigurarea locuințelor pen
tru familiști. Dar altele puteau 
fi rezolvate. Ce oferim noi tine
rilor veniți aici — se întreabă 
Leon Spătaru, secretarul comite
tului U.T.C. ? Mai nimic. Nici 
posibilități de practicare a spor- 

• tului, nici distracții, nici muzică. 
Despre construirea unei case de 
cultură pentru mineri se discută 
de mai mulți ani. Dar atît.

E impasul fluctuației o fatali
tate ? Nu — și răspunsul nu 
este o simplă afirmație. El este 
întărit cu sugestii și soluții „din 
interior" chiar de către cei în 
cauză. Oscilația în fenomenul 
permanentizării este produsă de 
dereglarea unor fire^are, odată 
legate, mecanismul special poate 
intra în normal. Iată cîteva din 
acestea :

• Ar trebui, în primul rând, să 
se facă o selecționare a noilor 
angajați. în momentul de față, 
încadrările se fac pur și simplu 
pe bază de cerere fără nici un 
fel de sondaj psihologic, asupra 
intențiilor celor care vor să de
vină mineri.

• Minerii calificați, transferați 
din alte întreprinderi să aibă în
tâietate la repartizarea locuințe
lor, să fie tratați cu mai multă 
solicitudine și grijă.

• Angajările și reangajările oa
menilor să se facă cu discernă
mânt și fermitate disciplinară. 
Sânt tineri care se reangajează 
pentru a patra și a cincea oară.

o Viața unei așezări minere care 
solicită la maximum efortul fizic 
fără existența acelor mijloace de 
recreație și destindere — club, 
cinematograf, condiții de practi
carea sportului — este aproape 
de neconceput.

Forurile de resort — conduce
rea Întreprinderii miniere, orga
nele județene, ministerul — sînt 
chemate să „adune" aceste fire 
care pot asigura consistență și so
liditate permanentizării oadrelor.

ION BELDEANU

dru Marinescu, secretarul co
mitetului U.T.C. pe stațiune.

într-adevăr, scara realizărilor 
arată că numai 23 la sută din 
numărul mecanizatorilor au re
zultate ce depășesc media gene
rală, 54 la sută se situează un
deva, pe la mijloc, iar restul, 
„minoritate" deloc neglijabilă (21 

A la sută), abia-abia de au lăsat ur- 
w me pe fișele de pontaj. Cine sînt 

acești diîuanți ai 
A tate ?

— Necazul — spune directo
rul stațiunii, Ion Delcea — îl 

A avem cu o parte din proaspeții 
absolvenți. Nu e vorba de greu
tățile perioadei de acomodare, de 

M intrare în ritmul și disciplina 
producției, ci pur șl simplu de 
nepriceperea lor. necunoașterea 

M unor elementare noțiuni privind . 
funcționarea și exploatarea trac- 
torului și mașinilor agricole, cu 
care școala le-a dat drumul. O 
dată urcați pe tractor, nu știu 

_ altceva decît să-1 birjărească și 
V nici asta bine. Le dai bijuterii de 

mașini pe mână și într-o lună-
_ două le pun pe butuci.
“ Recurgem din nou la date sta

tistice : peste 60 la sută din ne- 
A realizatori sînt noii veniți, cei 
“ aflați în primul an de meserie. 

Majoritatea celor în îndrumarea 
A cărora lucrează ne-au înfățișat 
w cazuri care ilustrează sub di

ferite aspecte urmările : neînde- 
A plinirea planului, folosirea in- 
w completă a parcului de mașini și 

tractoare (la brigada Ișalnița, a- 
£ proape în tot cursul anului, din 

11 tractoare, efectiv au lucrat 
numai 7), imobilizarea lor pentru 

M o bună perioadă de timp din ca
uza deselor reparații ce trebuia 
să li se facă tocmai datorită ne- 
cunoașterii mânuirii lox, încărca
rea prețului de cost în ultimă 
instanță.

W în plus, comoditatea unora are 
aceleași efecte (Antoniu Buia,

• Constantin Vrăjitoru, Marin Mo- 
goșanu, Tudor Iile ș.a.). Absen
țe, schimbarea locului, de mun-

• că etc., de care organizația 
U.T.C. pare a fi încetat să se in
tereseze. De ce ?

6 N. COȘOVEANU 1

(Urmare din pag. I)

parație probabil cu benefi
ciile braseriei desființate. A- 
ceste voci au în vedere, fără 
îndoială, numai rentabilita
tea comercială. La cea edu
cativă nu se gîndesc. Și, cu 
toate acestea, Hotărîrea care 
prevede înființarea club-ba- 
rurilor nu se referea la spo
rirea numărului de restau
rante, ci la organizarea unor 
noi puncte de întîlnire și de 
distracție ale tineretului. De 
acestea avem nevoie în mo
mentul de față.

Confuzia este, poate, ex
plicabilă dlntr-un motiv sau 
altul. Oricum, ea trebuie pre
venită de acum încolo, în- 
lăturîndu-se la timp orice

posibilitate de apariție. Un 
inginer de la Combinatul de 
cauciuc sintetic din Orașul 
Gheorghe Gheorgiu-Dej ne 
adresează, de pildă, o pro
punere. Pe scurt, totul poa
te fi spus în două cuvinte : 

TIN-CLUBUL. -----------
TINERETULUI, 
este o denumire care 
turează mult mai bine 
fllul și scopurile unei 
menea instituții și, mai 
precizează cu exactitate 
anume i se adresează, care 
sînt adevărații săi benefici
ari. Specificul activității „Tin 
-clubului “ nu va putea fi 
aranjat la întîmplare, fără 
un discernământ sigur în ale
gerea «ubiectelOT, ,ci va tre
bui să cuprindă activitățile 
oara corespund întru totul

CLUBUL 
„Tin-club" 

con- 
pro- 
ase- 
ales, 

cui

acelor „regulamente" ne- 
crise dar indispensabile ori
cărui club. Este greu de ima
ginat un club oare să se poa
tă lipsi de anumite jocuiri 
distractive, începînd cu remy 
și terminând cu biliardul, un 
sport care la noi a cam în
ceput să fie dat uitării în 
timp ce în alte țări prileju
iește adevărate demonstrații 
de virtuozitate. Ceea ce nu 
înseamnă că fantezia orga
nizatorică trebuie să se o- 
prească aici. Se mal pot încă 
adăuga jocurile mecanice și 
electronice. în sfîrșit („în 
sfîrșit" e un fel de a spune I) 
trebuie prevăzută prezenta
rea periodică a unor pro
grame de varietăți, cultural- 
artlstlce, sportiva etc_ exis
tența unui nuoria « mai

mare de colecții de ziare și 
reviste etc. Lucrul cel mai 
important rămîne ca activi
tatea de club prin toate mo
dalitățile sale de desfășurare, 
să-1 informeze în permanen
ță pe tînăr, să-1 facă să în
vețe ceva. Este nu numai 
scopul fiecărui club al tine
retului, ci și mijlocul 
mai 
neri 
club 
aibă 
rat.
al unui club" nu este chiar 
atît de nouă, iar în viața șl 
activitatea tineretului este 
cu atît mai mult posibilă re
introducerea ei. Dacă nu 
chiar se impune.

D. MATALA

cel 
sigur de a-i face pe ti
să adere afectiv la un 
sau altul, astfel îneît să 
chiar clubul lor prefe- 
Calitatea de „membru

dințelor și năzuințelor inti
me ale insului este coordo
nata fundamentală în uma
nizarea, disciplinarea și fi
nalizarea superioară a con
științei lui. Ea trebuie și 
poate să-1 mobilizeze total, 
să-i orienteze acea nostalgie 
și rîvnă incurabilă a omului 
spre desăvîrșire, chiar dacă 
niciodată nu-i va fi total ac
cesibilă. Exigența nu este o 
cătușă de imobilizare și sub
ordonare a individualității, a 
eului, a energiilor și valen
țelor proprii, ci o modalita
te de exacerbare și vitaliza
re a lor, în scopuri con
structive și de larg spectru 
colectivist.

Exigența nu este nici un 
principiu de „zile mari", 
ce-și semnalează prezența și 
rigoarea la anumite răscruci 
de destin sau prilejul unor 
decisive confruntări cu lu
mea și cu sine, ci un „modus 
operandi",, un stimul-rector 
de acțiune constantă, mereu 
preventiv și anticipativ. E- 
xigența este călăuza fidelă 
și reperul angajărilor succe- 
suale, ce tonifică și amplifi
că virtuțile omului, situîn- 
du-1 pe un drum mai ane
voios, dar mereu și cu certi
tudine ascendent. Autentici
tatea exigenței și logica ei 
dialectică se opun și se im
pun majestuos eșecului, în- 
fringeril, zăbavei prin mean
drele deconcertante ale vie
ții și ale activității.

Cu alte cuvinte, exigența 
este incompatibilă concep
tual și real cu eșecul, cu 
insuccesul.

Și, din păcate, cît de labi
le sînt aceste granițe In min
tea, în limbajul și tn ținuta 
profesională a unor oameni. 
Semănăm largul lumii cu pe
nalizări morale, inițiative șl

acțiuni ratate, cu eșecuri a 
ceea ce uneori are insul mai 
sfînt, mai la inimă, contor
sionăm ți viciem destine u- 
mane — și toate acestea, de
seori, în numele sacru și de 
cea mai sensibilă încărcătu
ră morală și socială a con
ceptului de exigență. Uneori 
ne-a fost dat să asistăm la 
răsturnarea și extrapolarea 
punctelor de vedere. Cine 
n-a înregistrat, de pildă, fe
lul cum unii educatori își 
fac în numele exigenței, un 
titlu de glorie proporțional 
cu frecvența — exprimată de 
regulă procentual — a can- 
didaților respinși la diferite 
concursuri, examene curen-

puțin în acest caz — ne 
învinge adevărul, se răs- 
vrătește tumultuos șl infa
mant împotriva noastră, a 
metodelor, a stilului nostru 
de viață, de muncă și de 
gîndire. O asemenea glorie 
este, cum se exprima Bal
zac, „soarele morții". Oricît 
de înclinați am fi să ne a- 
sumăm răspunderea și meri
tele succesului, ne aparțin 
și eșecurile, nelzbînzile.

Adevărata filozofie — a- 
precia umanistul Feuerbach 
— constă în a face nu cărți, 
ci oameni. Oamenii însă, ori
cît de mult ar datora în a- 
ceastă privință altora, ră- 
mîn îndatorați și față de

EXIGENȚĂ
te, testări de inteligență, ca
racter, aptitudini ș.a. ? Și cît 
de vagi sînt încă criteriile 
diagnostice, cît de capricios 
este jocul de dispoziție al ce
lui care apreciază, selectea
ză și ierarhizează valorile 
și destinele umane I Cît de 
adînci și de persistente sînt 
repercusiunile, complicațiile 
psihofizice, sechelele eșecu
lui, deghizat în nobilele și 
admiratele straie ale exigen
ței ! Această „pseudoexigen- 
ță“ ce moleșește insul, îl se- 
cătuiește de elan, dragoste 
de muncă și bucurie de via
ță, silindu-1 să abdice de la 
rosturi, să involueze spre o 
genune de zbucium și de pa
timi, își are — să ne expli
căm deschis șl. onest — ră
dăcinile adînc împlântate în 
indiferența, necompetența și 
comoditatea noastră. Eșecul 
nu poate și n-a fost nicioda
tă un temei de bravadă, ci 
un stigmat al neputinței.

înflăcărați de iluzii — cel

propria persoană, pe măsu
ra în care se autocreează, se 
autoconstruiesc.

Autoexigență nu este nici 
ea generatoare de eșec, ci de 
împliniri și achiziții ferme. 
Prin alții putem învăța și 
dobîndi multe informații, 
modele de comportament și 
atitudine, dar ceea ce asimi
lăm prin propriile eforturi, 
prin nețărmurita noastră 
rîvnă este chezășia incon
testabilei noastre valori mo
rale și intelectuale, este cri
teriul definitoriu ai persona
lității șl al altitudinii ' '
zestrei noastre umane 
ciale, de excepțională 
musețe și măreție.

Omul însuși este dator să 
se autoregleze ca mecanism 
spiritual, să se înfrunte cu 
viața și cu sine, să biruie ob
stacolele, să-și sporească 
virtuțile și izbînzile printr-o 
perpetuă autodepășire. în 
felul acesta, el se respectă 
pe sine, își cultivă încrede-

el, al 
și so- 

fru-

rea și demnitatea, se pregă
tește pentru succesul marilor 
și decisivelor confruntări cu 
viața, pentru care — prin 
școală și autoeducație — se 
pregătește fără răgaz. La în
deplinirea 
tal mesaj ____ ___ _____
buie să se simtă vizat și che
mat prin . ,1
căci așa cum remarca 
forța de convingere a geniu
lui eroic și militant N. Băl- 
cescu, „tot ce nu e prin noi, 
nu va fi pentru noi". Și a- 
chizițille spiritului — și mal 
cu seamă acestea — se do- 
bîndesc tot prin luptă, prin 
tăria noastră de a ne mobi
liza și dărui cu abnegație u- 
nui țel suprem de viață, de 
a ne jertfi eroic puterile spi
ritului pe câmpul riscant de 
luptă cu slăbiciunile, inerții
le, tentațiile mărunte, ce ne 
amînă izbînzile, ne pregătesc 
eșecul. Ce-i drept, și unele 
succese, victorii se mai obțin 
încă facil „prin alții", dar 
asemenea cuceriri se nasc 
moarte sau durează cît un 
foc de artificii. Cum nu pu
tem amesteca — după ex
presia lui Teognis — apa și 
focul, tot astfel nu mal pu
tem întreține eroarea dintre 
eșec și exigență.

A identifica în cel de-al 
12-lea ceas exigența cu eșe
cul, așteptînd chiar laurii 
vației publice, înseamnă 
sluji demagogia eșecului 
chiar a imoralității.

Credem că este cazul 
timpul ca unei astfel de 
rori credibile sau autoamă- 
giri credule să-i refuzăm 
orice tribut. Și aceasta — se 
înțelege — fiindcă nu mai 
avem nevoie de icari, ci de 
vulturi, care prin zborul lor 
semeț să scruteze și să cuce
rească infinite orizonturi.

Conf. univ.
ELENA MAFTEI 

Universitatea București

acestui fundamen- 
omul însuși tre-

școală și viață, 
cu

o-
a

?«
Si 
e-



INFORMAȚII
în toate județele țării au 

avut loc adunări de consti
tuire a consiliilor județene ale 
organizației pionierilor. Ele 
au menirea să asigure în con
tinuare, în noile condiții ale 
împărțirii administrativ-teri- 
toriale a țării, ridicarea pe o 
treaptă superioară a întregii 
activități educative, cultural- 
artistice și sportive din școli, 
în lumina Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R., cu privire la 
îmbunătățirea muncii educa
tive în rîndul tineretului.

★
Miercuri după amiază a 

părăsit Capitala domnul Ra- 
mashanker Sanwal, membru 
al Comitetului Executiv al 
organizației „Tineretul Con
gresului Național Indian", 
care a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa au fost de față tova
rășul Moraru Vasile, membru 
supleant al Biroului, activiști 
ai C.C. al U.T.C.

★
Noul ambasador al Finlan

dei la București, Kaarlo

Veikko Makela, a depus 
miercuri Ia amiază o coroană 
de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

Miercuri după-amiază, în 
sala de festivități a Muzeului 
de istorie a Partidului comu
nist. a mișcării revoluționare 
și democratice din România 
au avut loc lucrările simpozio
nului consacrat aniversării a 
20 de ani de la făurirea parti
dului unic al clasei munci
toare din România. Simpozio
nul a fost organizat de Aca
demia de științe social poli
tice „Ștefan Gheorghiu" și 
Institutul de studii istorice și 
social-politice de pe lîngă C.C. 
al P.C.R.

La lucrările simpozionului 
au participat membri ai C.C. 
al P.C.R., vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din Ro
mânia, cadre didactice uni
versitare și cercetători de spe
cialitate.

(Agerpres)

COMPOZITORUL - UN OR

GANIZATOR AL SUNETELOR
Andrâ Jolivet, cunoscutul 

compozitor francez sosit la 
București cu ocazia dirijării 
unor concerte cu orchestra 
simfonică a Radioteleviziu- 
nii, ne-a răspuns cu amabili
tate la cîteva întrebări :

— Maestre, vă rog să fixați 
o definiție a muzicii mo
deme.

— Personal sînt împotriva 
acestui termen : „muzica mo
dernă*. Tinerii trebuie să 
știe că un compozitor scrie 
pentru oamenii epocii lui și 
nu pentru stră-strănepoții 
lui. Ideea că un compozitor 
scrie pentru posteritate este 
rezultatul lecturilor din li
teratura clasică și romantică, 
ceea ce duce în final la falsi
ficarea noțiunii de compozi
tor.

— Cum definiți pe oom- 
pozitorul epocii contempo
rane ?

— Un om capabil să orga
nizeze sunete care să exer
cite asupra auditorilor o ac
țiune spirituală.

INTERVIU CU 
ANDRE JOLIVET

— Vedeți o soluție ideală 
pentru înlesnirea accesului 
tinerilor la înțelegerea mu
zicii contemporane ?

— E regretabil că în gene
ral tinerii sînt formați mai 
intfi la școala operelor cla
sice sau romantice al căror 
limbaj e fondat pe un sistem 
armonic care a dat opere de 
o reală valoare, dar care în 
momentul de față e depășit 
și nu mai corespunde men
talității omului modern. Fap
tul că tinerii sînt formați la 
școala unui limbaj perfect 
creează pentru auzul lor o 
barieră fiziologică ce le in
terzice accesul limbajului 
deosebit folosit în muzica 
simfonică actuală.

Cînd memoria tinerilor de 
formație clasică e exersată 
pe un anume stil muzical, e 
foarte greu ca ei să accepte 
alte stiluri. Preconizez un 
învățămînt muzical pentru 
tineret fondat pe studiul 
operelor contemporane și 
după aceea continuat cu stu
dierea operelor clasice.

— Îmi puteți vorbi despre 
metoda dv. de creație ?

— Metoda mea de creație 
nu se bazează pe dezvolta
rea unei teme. Tema îm
bracă o idee muzicală-su- 
port și dezvoltînd acea idee, 
temele se organizează ele în
sele. Un lucru mi se pare 
demn de remarcat : toate 
compozițiile mele sînt opere 
de cercetare, de investigație. 
Rezultatul a fost adesea foar
te controversat. La prima 
audiție a concertului pentru 
pian a avut loc o adevă
rată „bătălie â la Hernani” 
cu umbrele și scaune...

CORNELIA DANTEȘ

(Urmare din pag. I)

mare măsură a inițiativei și pri
ceperii lor, cadrul în care aceș
tia să devină organizatorii pro
priei lor activități". Este ceea ce 
se așteaptă cu justificată încre
dere de la comitetele județene 
U.T.C., ceea ce trebuie să stea la 
temelia stilului lor de muncă de 
zi cu zi. Cu atît mai mult, cu cît 
în fața organizațiilor U.T.C. stau 
în prezent obiective de o însem
nătate deosebită, legate de ini
țierea unor ample acțiuni politi
co-educative, culturale, artistice, 
sportive și turistice, de pregătire 
pentru apărarea patriei, activități 
care solicită eforturi susținute și 
o neîntreruptă stăruință pentru a 
fi la înălțimea atribuțiilor sporite 
ce li s-au încredințat.

Noile condiții de lucru, cadrul 
pe care îl oferă organizarea ad- 
ministrativ-teritorială, presupun și 
impun ca pe o condiție esențială 
necesitatea unei legături mai di
recte și mai operative între orga
nele județene și organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi, comune, 
școli și instituții, ceea ce îmbo
gățește gama de activități a comi
tetelor județene prin valorifica- 
j •>. inițiativei fiecărei organizații, 
creînd posibilități de desfășurare 
a unei munci concrete, diferen
țiate și diversificate, în funcție 
de specificul fiecărui loc de 
muncă și de cerințele tinerilor. 
Avantajele unui asemenea stil de 
muncă sînt de necontestat. Există 
însă, în același timp, necesitatea

SIMULTANUL înaintea returului FIORI DE
DE ȘAH

prin corespondență
al „Scînteii tineretului"

Florin Gheorghiu: MUTAREA 1
• SUCEAVA 

e CLUJ
• CONSTANTA

• CRAIOVA
• BRAȘOV

• TIMIȘOARA

PRIMĂ VARĂ ÎN CIULEȘTI
• Neagu—Ionescu : Un nou cuplu ? sau tri

pleta : Ionescu—Neagu—Dumitriu • Scoțienii 
au de ce să fie invidioși • Mînjii au ieșit la soa
re • Stănculescu declară : „S-ar putea să avem 
un nou Petschovski“ • Ce se pregătește în la
borator 7

Pe băieții aceștia în vișiniu 
l-am văzut din cabina de trans
misie dar și din colțul tribu
nei. Le-am urmărit mișcările la 
un banal antrenament, dar și 
în satanica dezlănțuire din me
ciul cu campioana Bulgariei. 
I-am privit purtați pe brațe ca 
învingătorii de la Termophile 
dar am fost de față și cînd plîn- 
geau după o lecție cruntă cu o 
echipă dintr-un orășel moldo
venesc. I-am văzut diavoli și 
îngeri, pe rînd sau dintr-o da
tă. Poate că și din această pri
cină idila Rapid — public este 
printre cele mai ciudate dar a- 
trăgătoare. Anul trecut, după

l.d2 — d4l.e2 — e4

Manuscris 

original
Un manuscris original, luat 

recent în studiu de specialiști 
în istoria științelor exacte, a 
fost descoperit la Arhivele 
statului din Sibiu. Este vorba 
despre notițele pe care un 
student transilvănean le-a luat 
în anul 1710, la cursurile u- 
niversității din Londra. Noti
țele sînt precedate de urmă
torul titlu : „învățătura lui 
Newton despre fizica experi
mentală". Deocamdată nu
mele studentului nu este cu
noscut. Manuscrisul prezintă 
o deosebită valoare întrucît 
atestă primul contact al u- 
nui român cu teoria lui New
ton.

(Agerpres)

FILMELE
„RĂPIREA FECIOARE

LOR" filmul românesc reali
zat de Dinu Cocea, al doilea 
din seria HAIDUCILOR. Dis
tribuția : Emanoil Petruț, 
Marga Barbu, Olga Tudora- 
che, Toma Caragiu, George 
Constantin, Alexandru Giuga- 
ru, Tânji Cocea, Colea Răutu, 
Florin Scărlătescu. „SFINTUL 
LA PINDĂ" — regia Henry 
Jeanson (Franța) în care Jean 
Marais apare alături de Henry 
Moreno. „PENTRU ClȚIVA 
DOLARI ÎN PLUS", western 
realizat în Italia de Sergio 
Leone cu Clint Eastwood, Lee 
Van Cleef, Gian Maria Vo- 
lonte și Rosemary Dexter. 
„DOUA BILETE LA MATI-

LUNII

MARTIE
NEU" — film polițist, 
producția Lenfilm — re
gizor G. Rappaport, cu A. 
Zbruev și Z. Tahilova. Două 
filme muzicale : „HOCUS- 
POCUS" regia Kurt Hoffman 
(R.F.G.) comedie muzicală, 
„NOAPTEA NUNȚII ÎN 
PLOAIE" — regizor Horst 
Seeman — producție J)EFA.

Kirk Douglas, Richard Har
ris, Ulla Jacobsons, Michael

Redgrave apar pe genericul 
filmului de spionaj „EROII 
DE LA TELEMARK" — re
gizor Anthony Mann (Anglia). 
Gina Lollobrigida, Silvana 
Mangano, Walter Chiari, 
Vittorio de Sica, Marcello 
Mastroiani — un mănunchi 
de stele vor apare în filmul 
lui Alessandro Blasetti „EU, 
EU, EU... ȘI CEILALȚI".

Un film psihologic de mare 
dramatism realizat de Zoltan 
Fabri (Ungaria) „POST SE
ZON", „NU UITA... GA
RA LUGOVARA" Lenfilm, 
„MUZICANTUL" — co
producție bulgaro-americană 
în regia lui Mandy Brown cu 
Burt Stratford, Emmet Kelly, 
Datie Dunn și Mihail Mihai
lov. Sînt cîteva din filmele 
pe care D.D.F^nl ni le-a pre
gătit pentru prima lună de 
primăvară.

Acrobatul
Foto : PAUL ȘARPE

| Recorduri... recorduri...
Un prezentator al emisiu- 

Inilor de radio a stabilit un 
nou record de „rezistență a 
nervilor", ascultînd timp de 

1155 de ore, fără întrerupere, 
discuri cu muzică „op" și 
„pop“-art. În tot acest timp, 

Iei și-a descărcat nervii spăr- 
gînd la intervale din ce în ce 
mai dese cîte o farfurie sau 

| un pahar.

Stenografia in antichitate 
I Cea dintîi stenogramă da- 
Itează din vremea discursului 

pronunțat de Cicero împotri
va lui Catilina. Încă de a- 

Itunci se cunoșteau cele 13 000 
de semne tironiene (inventate 
de Tiron) dintre care fiecare 

I însemna un cuvînt. Stenogra
fia servea în antichitate pen
tru transcrierea rapidă a dis
cursurilor oratorilor și sem- 

Inele trebuiau să fie învățate 
și de cititori.

Record pugilistic

iCea mai scurtă întîhnre de 
box a fost probabil cea dintre 
A. Forman și Ruby Levene,

desfășurată la Montreal, în 
septembrie 1926. Forman și-a 
scos adversarul din luptă la 
numai o secundă și jumătate 
de la începerea primei re
prize.

Logodnicul veșnic
Pasiunea vieții lui Stan Ki

pling, miner englez, a fost și 
va rămîne tehnica. Din cauza 
ei, el a rămas celibatar pînă 
la 62 de ani, cînd ultima sa 
logodnică (în vîrstă de 66 de 
ani), la capătul unor așteptări 
îndelungate l-a părăsit, decla- 
rînd că nu va accepta nici
odată să fie neglijată din ca
uza unui... motor oarecare.

Lebede de 300 de ani

Păsările zburătoare, ating 
vîrste impresionante. Orni- 
tologul australian Muntheth, 
din Melbourne, afirmă că 
dintre toate zburătoarele, le
băda este aceea care trăieș
te cel mai mult Unele lebe
de negre din Australia de 
Est de multe ori depășesc 
300 de ani. Vulturul trăiește 
peste suta de ani, șoimul ia 
fel. Corbul moare la 80 de 
ani, iar papagalul trăiește 
pînă la 150 de ani.

Așa artă, așa 

trebuință
Arta modernă oferă mereu 

subiecte amatorilor de 
curiozități. Artistul din fo
tografie, americanul Paul 
Paulson „pictează" în această 
poziție „destul" de incomodă, 
folosind în acest scop băr
bia și nasul. De remarcat că 
lucrările sale abstracte au la 
bază... produse comestibile I 
Există însă astfel riscul con
sumării tablourilor în caz ci 
ele nu satisfac exigențele 
privitorilor...

obiectivă ca eforturile comitetelor 
județene ale U.T.C. să se îndrep
te spre cuprinderea ritmică, con
stantă a organizațiilor, spre creș
terea capacității lor de receptare 
a sugestiilor care pornesc din si
nul fiecărei organizații. Este 
necesar, de aceea, ca comitetele 
județene să manifeste o continuă 
preocupare pentru captarea idei
lor, să se afle în permanență „pe 
recepție" și să le retransmită apoi 
ca niște adevărate centre de sin
teză și de gîndire creatoare, prin 
mijlocirea generoasă a expe
rienței. Comitetele județene 
ale U.T.C. vor trebui să-și 
prelungească și să-și perma
nentizeze prezența în organizațiile 
de pe raza lor de activitate prin 
secțiile și comisiile pe care le vor 
avea, astfel încît acestea să con
tribuie la antrenarea largă a tu
turor tinerilor în conceperea 
propriilor lor activități. Se pune 
astfel problema înființării unor 
puternice active obștești, care să 
cuprindă în rețeaua lor organiza
torică întregul județ. Alcătuirii 
activelor obștești va trebui să li 
se acorde în cel mai scurt timp, 
așa cum recomandă și Consfătui
rea pe țară a U.T.C., o maximă 
atenție pentru ca în componența 
lor să intre cadre cu experiență 
și specialiști din diferite domenii, 
precum și tineri entuziaști, cu 
putere de muncă, gata să-și dă
ruie priceperea activității ob
ștești. Acești tineri, de profesii, 
de specialități și cu pasiuni dife-

Comitetele județene ale U.T.C. 
în fața unor nobile răspunderi

rite, vor trebui să fie, în același 
timp, animatori însuflețiți și or
ganizatori pricepuți ai tuturor 
acțiunilor din organizațiile lor, 
să răspundă prin propria lor ati
tudine, prin perseverența lor, do
rințelor tinerilor, ale tovarășilor 
și colegilor lor de a se afla în cen
trul unei activități efervescente. 
Din partea comitetelor județene 
ale U.T.C. este necesară o pre
ocupare neslăbită de a valorifica 
toate posibilitățile pe care le ofe
ră activul obștesc, lărgindu-i 
sfera de atribuții și dîndu-i 
prilejul să-și utilizeze resur
sele la potențialul lor real prin 
antrenarea în desfășurarea unei 
activități corespunzătoare nivelu
lui lor de pregătire. Apelul direct 
și neîntrerupt la cunoștințele ti
nerilor de diverse specialități, 
consultarea lor atentă în diverse 
probleme ale vieții de organizație 
sînt de natură să aducă un plus 
de competență și să întroneze în 
activitatea U.T.C. un climat de 
investigație științifică fără de 
care nu este posibilă o muncă 
eficientă, de profunzime, mal cu 
seamă în domeniul educației tine

retului. Tocmai de aceea trebuie 
pus un accent deosebit pe pregă
tirea fiecărui tînăr, a fiecărui 
activist U.T.C., pe consolidarea 
unui sistem de pregătire într-un 
proces ascendent, astfel încît or
ganizația noastră să se bucure de 
prestigiu în fața membrilor săi 
și să le stimuleze, în același timp, 
nevoia firească de perfecționare. 
Avînd în vedere că în viitor ac
tivitatea comitetelor județene ale 
U.T.C. se va măsura prin rezul
tatele obținute de fiecare organi
zație în parte și că un sector im
portant de muncă va fi acoperit 
de organizațiile U.T.C. de la 
sate, una din sarcinile imediate 
ale noilor organe este, de aceea, 
de a acorda toată atenția alegerii 
secretarilor de comitete comu
nale U.T.C., în fruntea cărora 
vor trebui să se afle acei tineri 
care vor putea răspunde cu prom
ptitudine și cu competență atri
buțiilor sporite pe care le au 
organizațiile U.T.C. de la sate, 
în desfășurarea activității po- 
litlco-ideologice, cultural-distrac- 
tive șl sportive a tinere
tului. Este cu atît mai necesar

ca aceștia să fie instruiți într-un 
mod corespunzător cu noile con
diții în care își vor duce activi
tatea, astfel încît să devină un 
fapt concret, o necesitate a eta
pei actuale : aceea ca secretarul 
U.T.C. al fiecărei comune să fie 
prin munca ce o desfășoară, prin 
rezultatele ei, unul din activiștii 
de bază ai comitetului județean 
U.T.C.

în întreaga muncă ce o desfă
șoară, comitetele județene de 
U.T.C. să promoveze drept prin
cipiu fundamental al activității 
sale — principiul muncii colecti
ve. O orientare consecventă, care 
să așeze între coordonatele majore 
ale activității acest principiu, este 
singura în stare să asigure antre
narea în conceperea și organiza
rea activităților a tuturor tineri
lor la un loc și, în aceeași măsu
ră, a fiecăruia în parte. Rezulta
tul firesc va fi o creștere consi
derabilă a răspunderii personale, 
care va căpăta un loc mai bine 
precizat în condițiile apartenen
ței la un colectiv bine închegat, 
precum și crearea unui climat de 
solidaritate, propice apariției și

cultivării inițiativei personale, a 
unei atmosfere de căutări crea
toare. Comitetelor județene ale 
U.T.C. le revine, astfel, îndatori
rea să încurajeze inițiativele tine
rilor și colectivelor de tineri, să-și 
facă o datorie de onoare din sti
mularea dreptului fiecărei orga
nizații de a hotărî singură ceea 
ce trebuie să Ie ofere membrilor 
săi, aceasta fiind una din princi
palele căi de sporire a sentimen
tului de răspundere personală.

îndemnul la o mai mare în
credere în inițiativă, adresat de 
Ia tribuna Consfătuirii pe țară a 
U.T.C. trebuie să prezideze la 
formarea și consolidarea stilului 
de muncă al comitetelor județe
ne U.T.C., cu convingerea că 
„aceasta va fi numai în folosul 
muncii de creștere și de educare 
a tineretului nostru." Urmărind 
cu consecvență traducerea în 
viață a unei asemenea cerințe, 
comitetele județene U.T.C. vor 
putea nu numai să stimflleze ini
țiativa tinerilor, a organizațiilor 
U.T.C. dar, în același timp, să 
contribuie la popularizarea și 
generalizarea celor mai valoroa

cîștigarea campionatului, mai 
multe mame anunțau că și-au 
botezat copiii cu numele de Dan, 
Emil, Puiu, Ilie...

Rapidul reîncepe returul sub 
apăsătoarea obligație față de ti
tlu, față de public, față de po
ziția sa în clasament.

Valentin Stănescu și Victor 
Stănculescu continuă să crea
dă că „Rapidul" va accelera în 
retur spre fruntea clasamentu
lui. Mai ieri, profesorul Stăn
culescu îmi spunea că multe se 
anunță în bine. Față de compa
nia de onoare, pe care o știe pe 
de rost orice pici din Giulești 
sau de aiurea, la prima echipă 
au venit doi tineri de cîte 18 ani. 
Dumitru și Petreanu — produ
se din serele proprii. Nu știu 
dacă am greșit ori ba, dar Du
mitru ne-a arătat dintr-un în
ceput o croială aparte. îl mai 
știam de prin naționala de 
juniori. Aleargă mult și gîfîie 
puțin. S-ar putea să avem în el 
unul din jucătorii care acoperă 
o mare parte de teren. Mi se 
spune că dacă nu și-o lua lu
mea în cap, ca mîine vom pu
tea vorbi de un nou Petschov- 
«ki. Fie, dar pînă atunci...

Stănculescu e supărat:
— Iarăși necazuri cu Federa

ția. Mă întreb cum de nu se 
gîndesc unii că în noua situație 
(n.a. — o dată cu înființarea e- 
chipei de tineret) doi antrenori 
nu mai pot face față. Fotbalul 
pe care îl practicăm e sport de 
performanță. Or, pregătirea prin 
individualizare e strict necesa
ră. Cîți elevi are un antrenor 
de atletism ? 3—4—5... Noi vom 
fi obligați să lucrăm fiecare cu 
cîte 15. Nu se poate !

Interlocutorul nostru face o 
pauză, apoi reia decis :

— Dați-mi voie să declar cu 
toată sinceritatea că hotărîrea 
federației privind echipele de 
tineret nou înființate este una 
din cele mai înțelepte măsuri 
luate în ultimii ani. (Dă-i doam
ne gură de aur 1). Să sperăm că 
peste un timp — pe care îl 
vrem cît mai scurt — va dispa
re situația existentă cînd jucă
torii primei echipe se credeau 
titulari pe veci, cu drept de 
pensionare direct la ieșirea de 
pe teren. Poate că așa, din ri
valitatea Ionescu — Neagu sau 
Jamaischi — Dumitru, va ieși 
ceva sănătos și statornic. De ce 
nu, la concurență, un cuplu Io
nescu — Neagu sau Dumitriu — 
Neagu sau o tripletă ?

A, să nu uit de Jamaischi. 
Semne bune. Caricaturiștii îl 
pierd de client. A slăbit atît 
cît trebuie și dă dovadă de ma
re ambiție. Ne bucură. Poate

că banca rezervelor a început 
să-l sperie pe el, ca și pe alții, 
în ultimul cuvînt, îl încadrez 
pe Năsturescu. „Magnificul" și-a 
pus în cap să lase duelurile fără 
rost și pînă la ridicarea suspen
dării se pregătește cu sîrguința 
unui bacalaureat. Ghicesc și in 
ceilalți dorința reabilitării echi
pei. Mi-e rușine cînd mă gîn- 
desc la locul pe care îl deține 
azi campioana. Toți spun însă 
că furtunile de primăvară o 
va primeni. Așteptăm. Credem. 
Sperăm. Pînă atunci însă, o 
reîntoarcere la prezent.

Pentru primăvară, Dumitriu II 
și-a cerut transferul de la O- 
peretă. Cel puțin, așa se aude. 
Nikl e pe cale să înțeleagă că 
se caută spectacolele colective la 
fotbal și nu la recitaluri. (E- 
xistă și părți solistice, fără în
doială. Acolo să-i vedem vir
tuozitatea !). Dacă pînă acum 
prefera pasa în triunghi, iată-1 
înclinat spre alternativa paselor 
lungi, cu șutare de la distanță. 
De altfel, despre spiritul de e- 
chipă s-ar putea ține o dizerta- 
ție celor din Giulești. Apar e- 
lemente noi. Dan și Ionescu, 
bronzați pe Copacabana, din 
prima zi de la reîntoarcere au 
anunțat că renunța la micul 
concediu și se încadrează în 
pregătiri. Mă bucur, mai ales 
pentru Dan, căruia firea impul
sivă îl mai face uneori figuri.

Ar mai fi multe de scris. Poa
te continuînd cu cei doi „mohi
cani" : Greavu și Motroc. în 
toamnă, ei au manifestat o for
mă bună și nu-1 văd deocamda
tă avînd dureri de cap cu re
zervele. Situația devine însă 
mai aspră pentru toți apărăto
rii, acum cînd la Rapid se fac 
schimburi de așezare. Lupescu 
— hoinarul din spatele fundași
lor — devenind ultimul apărător, 
va avea o sarcină sporită, care 
îi poate da bucurii dar și neca
zuri. Bucurii — pentru că are 
posibilitatea consacrării pe un 
asemenea post, necazuri — de
oarece orice gafă se plătește în 
goluri. Sau autogoluri... (Mă în
țelege el prea bine).

*
în anul trecut, echipa din 

Giulești a rămas campioana si
tuațiilor extreme. Un meci bun 
duminică, o parodie miercuri. 
Cred că despre nici o formație 
nu s-a scris atît de mult, cu fo
los sau fără. îmi ajunge la u- 
rechl vestea că antrenorii au 
început să folosească mal mult 
opinia publicului. Scrisorile ca
re vin pe adresa jucătorilor 
sînt citite „în front". Chiar da
că sînt multe lucruri ce nu 
îi fac să roșească de plăcere.

Iată ceva demn de reținut 
Nu e rău să știe și ei ce crede 
spectatorul care îngheață în 
tribună sau e prăjit de soare, în 
loc să facă o plimbare dumini
cală la șosea. Obligațiile sînt 
reciproce. Și mă încumet să 
propun încă ceva. Ce s-ar în- 
tîmpla dacă cineva ar decupa 
de prin ziare tot ceea ce se 
scrie neplăcut despre băieții a- 
ceștia șl ar lipi totul, ca un ta
pet, pe pereții cabinei? Poate 
că avînd zi de zi sub nas ceea 
ce li se reproșează, ar intra în 
arenă cu dorința de a dovedi 
contrariul.

ARISTIDE BUHOIU

HANDBAL

ROMÂNIA - ISLANDA 23-14
CLUJ (prin telefon).
De mai mulți ani, handba- 

liștii noștri ne-au obișnuit să-i 
vedem evoluînd pe arenele 
marilor dispute sportive, să 
avem emoții pentru ei, să ne 
bucurăm pentru marile victo
rii, să ne întristeze marile lor 
înfrîngeri. Aseară, însă la 
Cluj, știam de la început că 
nu vom fi martorii unei ase
menea mari dispute spor
tive. Partida România — 
Islanda s-a anunțat fără 
miză și totuși ne-am bucu' 
rat și am aplaudat pen
tru acest 23—14 în fa

voarea echipei noastre, ne-am 
delectat admirînd acea gamă 
de scheme tactice care la un 
moment dat, prin partea a 
doua a jocului, părea inepui
zabilă. Românii au prezentat 
o echipă fără Gruia și alte ce
lebrități ale handbalului nos
tru, dar cu Gațu și Mircea 
Costache II încadrați de ti
neri care au lăsat o foarte 
frumoasă impresie. Comporta
rea de aseară a formației noas
tre reprezentative este plină 
de promisiuni.

A. VASILESCU

se experiențe, să antreneze pe a- 
ceastă cale în conceperea practi
că a activităților organizației în
tregul tineret, să găsească solu
țiile cele mai potrivite, pentru 
realizarea diferențierii și diver
sificării muncii.

Toate aceste forme și modali
tăți sînt posibilitățile pe care fie
care comitet județean al U.T.C. 
va trebui să le fructifice în func
ție de condițiile sale specifice de 
muncă pentru a le transforma în 
realizări. De hotărîrea și pricepe
rea cu care organele nou alese 
vor ști să pornească la drum de
pind în întregime rezultatele vii
toare. Iată de ce considerăm ne
cesar să recomandăm comitete
lor județene U.T.C., ca, preluînd 
operativ toate atribuțiunile afla
te pînă în prezent în seama co
mitetelor raionale U.T.C. de pe 
teritoriul actualelor județe, să a- 
sigure conceperea și desfășurarea 
activității organizațiilor U.T.C. 
în spiritul măsurilor stabilite de 
Consfătuirea pe țară, pe baza 
Hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R. 
Este foarte important ca fiecare 
comitet județean să știe cu ce 
să înceapă, care sînt posibilitățile 
existente și cum poate să dez
volte experiența bună care 
nu lipsește de nicăieri. Important 
este să fie încă de acum abordate 
frontal toate domeniile, să se 
prospecteze toate posibilitățile 
pentru inițierea activităților po
litice, culturale, distractive, spor
tive, turistice etc., să înceapă ac
tivitatea cu toate forțele, să se

facă apel din primele momente la 
cele mai bune cadre ale fiecărui 
județ, la școală, la familie, la ce
lelalte organizații de stat și ob
ștești — care vor fi însoțitorii de 
încredere ai organizațiilor U.T.C. 
de-a lungul întregului drum. Se 
impune, așadar, să se treacă în
dată la întocmirea unor progra
me de activități concrete, în care 
sarcinile imediate să se integreze 
organic în cele de perspectivă. 
In procesul neîntrerupt de edu
care multilaterală a tinerei ge
nerații, de formare a sa în spiri
tul respectului față de înaintași 
și de făuritorii bunurilor materi
ale, comitetele județene ale 
U.T.C. nu pot avea decît un sin
gur fel de sarcini : cele per
manente.

Uniunea Tineretului Comunist, 
organizație politică, revoluțio- 
nară a tineretului din România, 
are înaintea sa un singur țel, 
mare și înălțător, pentru atinge
rea căruia trebuie să se concen
treze toate eforturile creatoare 
ale organizației U.T.C. și ale în
tregii țării. Este țelul pe care îl 
sublinia cu claritate tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în cu- 
vîntarea rostită la Consfătuirea 
pe țară a U.T.C. : „Întreaga 
muncă educativă trebuie să con
tribuie la formarea omului nou, 
constructor al socialismului și co
munismului, cutezător, entuziast, 
gata de acțiune, dornic de a-și 
pune toată priceperea în slujba 
întregului popor, a patriei socia
liste".



*1CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PAUL NICULESCU-MIZIL 
IA INTÎLNIREA CONSULTATIVA DE IA BUDAPESTA

Mesajul de solidaritate adresat 
poporului vietnamez de întîlni- 
rea consultativă de la Budapesta

Partidul Comunist Ron.ân, a 
spus tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, a hotărît să participe la 
întâlnirea consultativă de la Bu
dapesta animat de dorința de 
a-și da aportul, alături de alte 
partide, la găsirea celor mai bu
ne căi pentru organizarea unei 
consfătuiri internaționale care să 
contribuie la îmbunătățirea cli
matului și să servească apropierii 
și înțelegerii între partidele fră
țești, să ducă la întărirea coeziu
nii mișcării comuniste și mun
citorești internaționale sub stea
gul marxism-leninismului și al 
internaționalismului proletar.

După ce a făcut o succintă ex
punere a trăsăturilor esențiale ale 
evoluției vieții internaționale, 
vorbitorul a declarat că întreaga 
desfășurare a acesteia relevă că 
problema unității partidelor co
muniste și muncitorești, întărirea 
solidarității lor de luptă, pe baza 
principiilor marxist-leniniste și in
ternaționalismului proletar, întă
rirea solidarității tuturor forțe
lor antiimperialiste constituie im
perativul categoric al zilelor 
noastre, este, în ultimă instanță, 
o cauză vitală a clasei muncitoa
re internaționale și a întregii o- 
meniri progresiste.

Partidul Comunist Român a- 
preciază că toate eforturile se 
cer orientate într-o unică direc
ție — pozitivă, constructivă, către 
îmbunătățirea relațiilor între toș- 
te partidele comuniste și munci
torești. fără excepție, a dezvoltă
rii colaborării frățești dintre ele, 
în interesul cauzei unității. Toc
mai pornind de la interesele ma
jore ale clasei muncitoare in
ternaționale, ale tuturor popoare
lor, partidul nostru consideră că 
una din cele mai de seamă în
datoriri cu caracter general ce 
se impune în prezent este aceea 
de a nu se întreprinde absolut 
nimic ce ar putea adăuga noi 
elemente de încordare, absolut 
nimic ce ar duce la înrăutățirea 
relațiilor dintre partidele comu
niste și muncitorești, ar slăbi ca
pacitatea de luptă comună împo
triva imperialismului.

Apreciind importanța pe care 
o are pentru întărirea legături
lor de prietenie între partidele 
comuniste dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, Partidul Comunist 
Român se pronunță totodată cu 
toată claritatea pentru contacte 
multilaterale, se pronunță pen
tru întîlniri largi între partidele 
comuniste și muncitorești, este în 
principiu în favoarea consfătuiri
lor internaționale.

In condițiile actuale, cînd în
tre partidele comuniste persistă 
divergențe adînci și s-au acumu
lat numeroase elemente de sus
piciune — generate îndeosebi de 
încălcări ale normelor de relații 
— Partidul Comunist Român a- 
preciază că o asemenea consfătu
ire pentru a fi utilă cauzei noas
tre comune, trebuie să servească 
apropierii și înțelegerii, să aducă 
o contribuție reală Ia eliminarea 
sau măcar atenuarea unora din 
sursele de tensiune, la îmbunătă
țirea relațiilor dintre partidele co
muniste și muncitorești, la cauza 
unității lor.

Subliniind că orice acțiune la 
care partidele comuniste sînt che
mate să participe trebuie în mod 
expres organizată pe baza con
sultării lor prealabile, pe baza 
acordului, informării și consul
tării prealabile a tuturor partide
lor, corespunzător normelor de 
relații dintre partidele frățești, 
tovarășul P. Niculescu-Mizil a 
exprimat regretul că P.C.R. nu a 
fost consultat în prealabil despre 
intenția de a se convoca această 
întîlnire consultativă. O aseme
nea procedură, de a pune parti
dele în fața faptului împlinit nu 
ni se pare firească, nu este de 
natură să slujească apropierii și 
înțelegerii, ci poate numai să 
adauge noi elemente de rezervă 
față de consfătuire, nu apare ca 
o anticipare de bun augur pentru 
consfătuirea internațională.

Noi credem, totodată, că ar fi 
răspuns intereselor bunei pregă
tiri a consfătuirii, dacă la întîl- 
nirea de la Budapesta ar fi fost 
invitate toate partidele comunis
te și muncitorești, fără nici o ex
cepție —■ fără a se recurge la 
„criteriul" prezenței la consfătu
irea de la Moscova din 1960. A 
concepe consfătuirile internațio
nale în suita unei succesiuni și 
într-o componență anume consti
tuită, ar însemna a le atribui ca
racterul de sesiuni ale unui for 
organizat, a introduce în relațiile 
dintre partidele comuniste ele
mentele unei structuri organiza
torice.

în legătură cu aceasta, Parti
dul Comunist Român consideră 
că neinvitarea Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia și a altor par
tide comuniste și muncitorești la 
Intîlnirea consultativă de la Bu
dapesta constituie un act discri
minatoriu.

Amintind cazuri ca cele exis
tente în India și Izrael — unde, 
ca rezultat al unor împrejurări și 
factori, partidul comunist s-a 
scindat și activează două parti
de comuniste — vorbitorul a spus 
că invitarea numai a unui partid 
nu este de natură să sprijine un 
curs spre restabilirea unității în 
aceste țări.

Pentru Partidul Comunist Ro
mân este un obiect de profundă 
preocupare faptul că numeroase 
partide comuniste și muncitorești 
nu sînt prezente la Intîlnirea de 
la Budapesta. Astfel, nu partici
pă Partidul Comunist Chinez, 
Partidul Muncii din Albania, 
Partidul celor ce muncesc din 
Vietnam, Partidul Comunist din 
Cuba, Partidul Muncii din Co
reea, nu sînt prezente o se
rie de partide comuniste din țări 
capitaliste și din țări în curs de 
dezvoltare — din Japonia, Indo
nezia, Birmania, Laos, Tailanda, 
Malaya, Suedia, Olanda.

în această situație de fapt, ca
re reflectă stările de lucruri e- 
xistente în prezent în mișcarea 
comunistă, problema fundamenta
lă, esențială, este, după părerea 
noastră, de a ne concentra îm
preună eforturile și a se orienta 
întreaga activitate de pregătire 
către crearea condițiilor necesa
re pentru organizarea unei con
sfătuiri care să aducă o contribu
ție reală la normalizarea relațiilor 
dintre partidele comuniste, să 
servească în mod real interese
lor unității lor de luptă.

în acest sens, credem că în- 
tîlnirea noastră de aici ar trebui 
să marcheze începutul unor pre
gătiri care să se bazeze pe prin
cipiul consultărilor largi, în spiri
tul, deplinei egalități, stimei și în
crederii reciproce, să deschidă 
calea spre apropierea punctelor 
de vedere și realizarea de acor
duri comune în problemele de 
fond ale organizării și desfășură
rii consfătuirii internaționale.

Astfel, P.C.R. consideră că la 
Intîlnirea consultativă trebuie să 
aibă loc un schimb de păreri, 
constructiv, să fie examinate mă
surile necesare pentru a se crea 
condiții de participare a tuturor 
partidelor comuniste și muncito
rești la consfătuire. Partidul Co
munist Român se pronunță pen
tru organizarea consfătuirii, pen
tru buna ei pregătire, crede că ar 
fi bine să ajungem aici la con
sensuri unanime, adică să cădem 
de acord asupra unor asemenea 
probleme esențiale cum ar fi 
caracterul și țelurile consfătuirii 
internaționale, ordinea ei de zi, 
natura documentului final, pro
cedura adoptării sale etc.

Tovarășul P. Niculescu-Mizil 
a arătat iu continuare că păstra
rea caracterului consultativ al în
tâlnirii de la Budapesta este o 
importantă problemă dfe princi
piu. Aceasta înseamnă că după 
întâlnirea consultativă va trebui 
să se dea posibilitate partidelor, 
organelor lor conducătoare, co
mitetelor centrale, să analizeze 
părerile exprimate, să le judece 
în mod aprofundat și să se pro
nunțe asupra lor, luînd în deplină 
cunoștință de cauză hotăriri în 
toate problemele privind partidul 
respectiv și consfătuirea in
ternațională. Astfel, vom putea 
ca, după cîteva luni, să ne întâl
nim la o nouă întîlnire consulta
tivă în care să determinăm cursul 
pregătirilor mai departe pentru 
convocarea consfătuirii interna
ționale.

Nu putem omite că de la în- 
tîlnirea consultativă de aici lip
sesc numeroase partide. Adopta
rea de hotăriri în cadrul întâlni
rii consultative ar îngusta acesto
ra posibilitățile de participare 
ulterioară la pregătirea consfătui
rii și la însăși consfătuirea inter
națională, le-ar pune în fața fap
tului împlinit.

în această lumină considerăm 
că de modul în care se desfă
șoară această întîlnire consultati
vă depinde într-o măsură hotărî- 
toare întreg mersul ulterior al 
pregătirilor pentru consfătuire. 
Delegația Partidului Comunist 
Român este gata ca în cadrul 
prezentei întîlniri să-și dea apor
tul pentru realizarea unor acor
duri de principiu cu privire la 
caracteristicile consfătuirii inter
naționale, la ceea ce trebuie în
treprins în continuare pentru a 
se netezi calea participării la 
consfătuire a tuturor partidelor, 
fără excepție, încît să asigurăm 
partidelor prezente sau nu aici 
posibilitatea de a examina pă
rerile exprimate și a hotărî asu
pra lor. Astfel, actuala întîlnire 
consultativă va fi un factor po
zitiv și va marca un important 
pas înainte în buna pregătire a 
unei consfătuiri internaționale. în 
această concepție privește P.C.R. 
coordonatele întîlniri! consulta
tive de la Budapesta.

Referindu-se la cerința de a se 
clarifica caracterul unei viitoare 
consfătuiri internaționale încît să 
fie elucidat pe deplin ce fel de 
consfătuire se intenționează a se 
organiza, care ar fi natura și țe
lurile sale, vorbitorul a spus : 
Partidul Comunist Român con
cepe consfătuirea internațională 
ca o reuniune pentru realizarea 
unui schimb de păreri între parti
dele frățești asupra sarcinilor de 
luptă comună împotriva imperia
lismului, în vederea dezvoltării 
solidarității lor internaționale și 
întăririi unității lor de acțiune. 
Așa cum își găsește astăzi o tot 
mai largă recunoaștere în mișca
rea comunistă, stabilirea de sine 

stătătoare, de către fiecare partid, 
a politicii sale interne și interna
ționale, a tacticii și strategiei, a 
căilor, formelor și metodelor de 
activitate, pe baza aplicării crea
toare a marxism-leninismului la 
diversitatea imensă de condiții 
în care activează, este un drept 
inalienabil al fiecărui partid, o 
obligație și o îndatorire impres
criptibilă față de clasa muncitoa
re, față de poporul său, ca și o 
înaltă îndatorire intemaționalistă.

O nouă consfătuire internațio
nală nu ar trebui în nici un caz 
să reediteze tipul consfătuirilor 
din 1960, care și-a propus să sta
bilească soluții universale și să 
adopte documente programatice 
cu caracter de directivă, pentru 
toate partidele comuniste și mun
citorești.

In ce privește ordinea de zi a 
consfătuirii internaționale, parti
dul nostru consideră că o con
sfătuire care să servească unită
ții ar trebui să-și propună la or
dinea de zi — prin care se defi
nește scopul precis al consfătuirii 
— dezbaterea acelor probleme în 
care se poate ajunge la concluzii 
comune.

Partidul nostru a reținut cu in
teres ideea formulată de unele 
partide frățești ca o viitoare 
consfătuire internațională să dis
cute problemele concrete ale lup
tei actuale împotriva imperialis
mului.

în condițiile actuale, cînd s-au 
acumulat atîtea divergențe de 
ordin politic și teoretic, de stra
tegie și tactică, nu considerăm o- 
portun să se imprime consfătui
rii internaționale un caracter de 
dezbatere ideologică.

Desigur, partidul nostru nu ex
clude ca în relațiile între parti
dele frățești să le dezbată pro
blemele ideologice divergente. 
Dar, ceea ce discutăm aici este o 
chestiune concretă, și anume dacă 
Ia viitoarea consfătuire să se pu
nă în discuție divergențele mari 
existente în mișcarea comunistă. 
După părerea noastră, dacă vom 
merge pe o asemenea linie în 
pregătirea consfătuirii, aceasta nu 
numai că nu ar conduce la cla
rificarea divergențelor, ci, dim
potrivă, ar duce la întețirea dis
putelor și la înăsprirea relațiilor 
dintre partide, ar împiedica găsi
rea unui teren de acțiune comună.

De aceea, Partidul Comunist 
Român susține ideea ca o viitoa
re consfătuire internațională să 
aibă ordinea de zi delimitată la 
problema sarcinilor concrete al* 
luptei antiimperialiste, unde, de 
asemenea, pot fi aprecieri dife
rite, puncte de vedere deosebite, 
dar unde, după părerea noastră, 
este nu numai necesar, ci și po
sibil să ajungem la concluzii co
mune.

într-o dezbatere privind pro
blemele luptei împotriva impe
rialismului, un loc central, fun
damental, ar, reveni sprijinirii 
luptei eroice a poporului viet
namez împotriva agresiunii 
S.U.A. Partidul nostru se declară 
încă o dată de acord cu părerea 
ca la actuala întîlnire consulta
tivă să se adopte un apel de so
lidaritate cu poporul vietnamez.

în continuare, tovarășul P. Ni
culescu-Mizil a afirmat că o ce
rință importantă în situația ac
tuală ar fi să se stabilească că 
la consfătuirea internațională vor 
fi invitate toate partidele comu
niste și muncitorești, fără nici o 
excepție sau discriminare.

în legătură cu problema par
ticipării s-a subliniat de către u- 
nele partide necesitatea găsirii 
unor forme care să facă posibilă 
participarea la o consfătuire in
ternațională consacrată proble
melor luptei antiimperialiste și a 
altor forțe politico-sociale care 
duc o luptă activă împotriva im
perialismului, asemenea mișcări 
cum sînt fronturile de eliberare, 
mișcările populare de eliberare 
națională, alte forțe antiimpe- 
rialiste, o serie de partide so
cialiste care se situează pe pozi
ții net antiimperialiste.

După părerea noastră, consfă
tuirea internațională ar putea 
constitui un moment important 
în făurirea și consolidarea unui 
puternic front mondial antiimpe
rialist, neexcluzînd, ci, dimpotri
vă, atrăgînd la dezbatere, alături 
de comuniști și alte forțe politi
co-sociale care se află în pri
mele linii ale luptei antiimperia
liste.

Abordînd importanța stabilirii 
caracterului documentului final 
care s-ar putea adopta la o 
viitoare consfătuire, tovarășul P. 
Niculescu-Mizil a arătat că aces
ta ar trebui să cuprindă princi
palele probleme legate de lupta 
împotriva imperialismului, asu
pra cărora s-a ajuns la acord.

Considerăm necesar să subli
niem că documente ale unor 
consfătuiri internaționale ale par
tidelor comuniste nu pot fi adop
tate pe bază de vot de majori
tate.

P.C.R. consideră, de asemenea, 
că documentul pe care l-șir adop
ta consfătuirea nu poate avea un 
caracter programatic, de act nor
mativ pentru activitatea partide
lor.

O cerință de însemnătate esen
țială pentru buna pregătire a 
consfătuirii, a subliniat în conti

nuare vorbitorul, constă în a se 
stabili cu toată claritatea că o 
viitoare consfătuire internaționa
lă nu va pune în discuție și nu 
va critica sub nici o formă acti
vitatea sau linia politică, internă 
și internațională, a vreunui par
tid frățesc, prezent sau nu la 
consfătuire, nu va recurge în 
nici un caz și în nici un fel la 
practica blamării sau condamnă
rii altor partide.

Partidul Comunist Român are 
în această privință o poziție cla
ră. Știm cu toții că în mișcarea 
comunistă există numeroase di
vergențe, dar calea soluționării 
lor nu este punerea în discuție a 
partidelor, nu este calea criticării 
sau judecării lor de către foruri 
externe. în legătură cu aceasta, 
vorbitorul a amintit rezultatele 
nefaste pe care le-a avut și le 
are și azi pentru mișcarea comu
nistă condamnarea și blamarea 
unor partide la întîlniri și con
sfătuiri internaționale. Repetarea 
unor practici de acest fel ar duce 
la îngustarea posibilităților pen
tru participarea la o asemenea 
consfătuire, va întări și mai mult 
rezervele manifestate de unele 
partide, va fi o nouă sursă de 
înrăutățire a relațiilor dintre par
tidele comuniste.

în ce ne privește, Partidul Co
munist Român se pronunță în 
modul cel mai clar pentru a nu 
se pune în discuție sub nici o 
formă, nici la actuala întîlnire 
consultativă, nici la o viitoare în
tîlnire consultativă, nici la con
sfătuirea internațională, activita
tea sau linia politică, internă sau 
internațională, a altor partide co
muniste și muncitorești.

De asemenea, hotărîrea de a 
participa sau nu la consfătuirea 
internațională nu trebuie privită 
sau transformată în nici un caz 
în motiv de discordie și nu tre
buie să afecteze relațiile de co
laborare tovărășească dintre par
tidele comuniste.

O condiție fundamentală a 
succesului unei viitoare consfă
tuiri internaționale este ca a- 
ceasta să se desfășoare pe baze 
democratice, cu respectarea stric
tă a nonnelor de relații dintre 
partidele comuniste și muncito
rești.

Toate problemele legate de 
pregătirea consfătuirii, a subli
niat tovarășul P. Niculescu-Mizil, 
trebuie astfel concepute și rea
lizate, încît să nu rezulte sub 
nici o formă că relațiile dintre 
partidele comuniste și muncito
rești ar fi bazate pe ideea unui 
centru conducător. în cadrul is
toric actual, pornindu-se de la 
procesele ireversibile de dezvol
tai e a partidelor, a dobîndit o 
largă înțelegere și recunoaștere 
concepția că unitatea și solida
ritatea intemaționalistă — de ca
re are atîta nevoie mișcarea co
munistă — se pot clădi numai 
pe temelia principiilor indepen
denței și suveranității partide
lor. egalității și neamestecului în 
treburile interne ale altor parti
de, respectării dreptului fiecărui 
partid de a hotărî singur asu
pra politicii și activității sale.

Din toate acestea rezultă că 
după părere* partidului nostru, 
mai trebuie încă depusă o te
meinică și stăruitoare activitate 
de pregătire pentru organizarea 
unei consfătuiri internaționale 
care să răspundă intereselor uni
tății.

Reamintind faptul că la a- 
ceastă întîlnire consultativă un 
mare număr de partide nu parti
cipă, vorbitorul a spus că *- 
ceasta reflectă rezervele serioase 
manifestate în prezent de către 
o serie de partide comuniste fa
ță de ideea consfătuirii, arată că 
acum, în prezent, nu sînt întru
nite condiții pentru o consfătui
re mondială a partidelor comu
niste și muncitorești. Partidul 
Comunist Român apreciază că 
ar fi prematur ca la actuala în
tîlnire consultativă să se fixeze 
data consfătuirii sau să se creeze 
de pe acum comisii sau oomi- 
tete pregătitoare. Esențialul con
stă nu în precipitarea lucrărilor, 
ci în pregătirea temeinică a 
consfătuirii, cu răbdare, atîta 
timp cît va fi necesar, căci ceea 
ce firește, interesează în primul 
rînd nu este termenul calenda
ristic. Vorbitorul a apreciat că 
problema stabilirii datei consfă
tuirii poate fi abordată numai 
în funcție de stadiul pregătiri
lor, Urmînd ca ea să fie reluată 
la următoarea întîlnire consulta
tivă. în aceeași ordine de idei, 
vorbitorul a spus : considerăm 
că ar fi prematur să se stabi
lească aici locul unde ar urma 
să aibă loc o viitoare consfătuire 
internațională.

Subliniind că Partidul Comu
nist Român va participa în mo
dul cel mai activ la pregătirea 
unei consfătuiri internaționale 
care să creeze condițiile pentru 
participarea tuturor partidelor 
frățești, tovarășul Paul Nicules
cu-Mizil a spus, în încheiere, că 
P.C.R. își exprimă hotărîrea de 
a nu-și precupeți eforturile în 
vederea refacerii și întăririi u- 
nității între toate partidele co
muniste și muncitorești, de a 
face tot ce-i stă în putință pen
tru a contribui la coeziunea miș
cării comuniste, a tuturor forțe
lor care luptă pentru socialism, 
pace și progres social

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI CELOR CE 

PREZIDIULUI C.C. AL FRON TULUI NAȚIONAL DE ELIB ERARE

Dragi tovarăși și prieteni !
Reprezentanții celor. 67 de par

tide comuniste și muncitorești, în
truniți la Intîlnirea consultativă 
de la Budapesta, trimit un salut 
frățesc eroicului popor vietna
mez, care, printr-o luptă > aspră 
împotriva agresorilor americani 
și a acoliților lor, apără liberta
tea și independența patriei sale.

Lupta eroică a poporului viet
namez constituie un exem
plu și un stimulent pen
tru toate popoarele care 
luptă pentru eliberarea lor. 
Ea constituie, totodată, un puter
nic factor al unității de acțiune 
a forțelor antiimperialiste. Viet
namul înseamnă un simbol al 
bărbăției, fermității și hotăririi 
în lupta împotriva principalului 
dușman al popoarelor — impe
rialismul american. Voi de
monstrați în mod evident că nu 
poate fi învins un popor care s-a 
ridicat la luptă pentru o cauză 
dreaptă.

Victoriile voastre obținute în 
ultimele săptămîni stîmesc ad
mirația generală. îi felicităm căl
duros pe patrioții Vietnamului, 
care aplică dușmanului o lovitu
ră după alta ; sîntem convinși de 
victoria deplină a poporului viet
namez în bătălia sa împotriva co
tropitorilor străini.

Imperialismul american, care 
acționează în rolul de jandarm 
internațional, sugrumător al liber
tății popoarelor, nu va izbuti 
niciodată să-și înfăptuiască pla
nurile, în ciuda crimelor sale. în 
toate țările lumii iau amploare 
protestul mînios și condamnarea 
politicii criminale a cercurilor 
guvernamentale americane — po
litică de autentic genocid.

Lucrările 
de miercuri 

ale 
Conferinței 

de la 
Budapesta
BUDAPESTA — Agerpres. 

In cursul zilei de miercuri 
au continuat lucrările întîliiirii 
consultative a partidelor comu
niste și muncitorești de la Buda
pesta. Ședințele au fost prezidate 
pe rind de Terfve Jean, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Belgia, Boris Velcev, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, și L. C. 
Prestee, secretar general al C.C. 
al P.C. Brazilian.

Au luat cuvîntul Boris Velcev, 
Gus Hali, secretar general al P.C. 
din S.U.A., A. L. Huvenen, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Finlanda, E. Honecker, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G., E. 
Papaioannu, secretar general al 
Partidului Progresist al oamenilor 
muncii din Cipru (Akel), Haled 
Bagdaș, secretar general al C.C. 
al P.C. Sirian, Eskenderi Iradv, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Popular (Tu- 
deh) din Iran, Georges Marchais, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. Francez.

Participanții la întâlnirea con
sultativă au adoptat un mesaj de 
solidaritate adresat poporului 
vietnamez.

Lucrările întâlnirii continuă.
• ••••••••••••
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EDITURA POLONEZA 

„PIW, * scos de sub tipar 
romanul „Craii de Curte 
Veche" de Mateiu Caragiale. 
Romanul este tradus în lim
ba polonexă de scriitoarea 
Danuta Blenkowska.

SOLIȘTII ROMANI Ion 
Bușea și Dorothea Palady 
au interpretat principalele 
roluri din opera Don Carlos 
de Verdi pe scena operei din 
Ztirlch, bucurlndu-se de un 
succes excepțional. Artiștii 
români au fost răsplătiți cu 
aplauze prelungite.

LA HOTELUL Carlton din 
Amsterdam a fost deschisă 
expoziția românească de tu
rism. A fost prezentat tot
odată șl filmul dooumentar 
„Mamaia".

Expoziția se bucură de in
teresul publicului olandez.

DE SUD

Deși suferă Infringed după In
fringed, imperialismul american 
continuă escaladarea războiului 
în Vietnam, amenință cu folosi
rea armei atomice și creează prin 
aceasta un pericol real pentru pa
cea generală, pericolul unui răz
boi mondial termonuclear. As
tăzi, mai mult ca oricîrid, sînt 
necesare vigilența și acțiunile ho- 
tărițe ale popoarelor împotriva 
acestui pericol extrem de mare.

Poporul vietnamez, apărfndu-și 
țara, își îndeplinește datoria in
temaționalistă față de întreaga o- 
menire, slujește cauzei sacre a 
apărării păcii.

Noi, comuniștii, considerăm 
cauza solidarității cu Vietnamul 
luptător drept o datorie intema
ționalistă vitală. în numele parti
delor noastre, în numele milioa
nelor de simpatizanți ai noștri, 
declarăm încă o dată cu fermita
te hotărîrea noastră de neabătut 
de a acorda întregul ajutor ne
cesar poporului vietnamez, care 
se află în prima linie a luptei ar
mate împotriva imperialismului. 
De partea voastră se află țările 
sistemului socialist, toți comuniș
tii, muncitorii și oamenii muncii 
din întreaga lume, luptătorii miș
cărilor de eliberare națională, de 
partea voastră se află toți oame
nii de pe pămînt, inclusiv cei din 
S.U.A., cărora le sînt scumpe li
bertatea și pacea. Puteți fi si
guri, dragi tovarăși, că va crește 
continuu ajutorul pe care vi-1 *-

Ecouri
Aici, la Budapesta, la Cast 

Presei, în rîndurile numeroșilor 
ziariști care urmăresc desfășura
rea întâlnirii consultative, se ma
nifestă un interes deose
bit față de cuvîntarea rostită 
de tovarășul Paul Niculescu-Mi
zil. Se remarcă poziția realistă, 
principială și, în același timp, 
plină de grijă pentru unitatea 
mișcării comuniste și muncito
rești care animă delegația româ
nă. Mulți ziariști prezenți 
aici relevă caracterul profund 
fundamentat al opiniilor expuse 
de P.C.R. într-o discuție, un zia
rist italian constata : „S-a văzut 
încă odată că românii nu obișnu
iesc să bată cu pantoful în masă, 
așa cum făceau alții în trecut".

După trei zile de la începerea 
întâlnirii consultative se pot con
tura deja unele reacții în rîndul 
ziariștilor. Se fac auzite între
bări, se fac simțite unele nedu
meriri. „Ce valoare are întâlnirea 
fără partidele din Asia ?“, este 
o întrebare care a putut fi au
zită în repetate rînduri în diferite 
grupuri de ziariști aflați la Casa 
presei. „De ce nu a fost invitat 
Partidul Comunist din India care 
are mai mulți deputați în parla
ment ?“ întreabă alt ziarist. Un 
trimis al ziarului polonez „Trybu- 
na Ludu“ își exprima nedumeri
rea în legătură cu neinvitarea 
Partidului Comunist din Izrael 
(Mikunis).

Corespondentul ziarului „A- 
vanti", Michele Lutrano, releva 
că „Este aproape de neconceput 
ce în ciuda logicii și a faptelor 
— așa cum se prezintă în mo
mentul de fată — o serie de de-

R. S. CEHOSLOVACA. In portul Bratislava
•• •••••••••••••••»••••••••»

MIERCURI, 1* Soli*, * avui 
loe Plenara Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist. In cadrul 
plenarei au fost discutate pro
bleme legate de pregătirea ce
lui de-al IX-lea Festival Mon
dial al tineretului și cu partici
parea delegației bulgare la fes
tival.

APROXIMATIV 10 000 de 
persoane au participat la o pu
ternică manifestație de protest 
organizată în fața bazei mili
tare americane din localitatea 
Kadena (Insula Okinawa). Ma- 
nifestanții au cerut evacuarea i- 
mediată a escadrilelor de bom
bardiere strategice americane 
„B-52" staționate la această ba
ză. Numeroși demonstranți au 
încercat să pătrundă în incinta 
bazei, dar au fost opriți de 
unități ale poliției. în cursul 
ciocnirilor violente ce au avut 
loc între manifestant! șl poliție 
76 de persoane au fost rănite.

PREȘEDINTELE Coreei do 
sud, Pak Cijan HI, relatează

MUNCESC DIN VIETNAM

DIN VIETNAMUL

cordă țările socialiste, toți oame
nii muncii din lume.

întărirea și lărgirea continuă a 
frontului internațional în spriji
nul poporului vietnamez, care 
luptă pentru victoria sa, cores
punde intereselor fiecărei țări, ale 
fiecărui popor, cauzei păcii în 
întreaga lume. Unitatea de acțiu
ne în lupta împotriva imperialis
mului, în primul rînd a celui a- 
merican, este cerința imperioasă 
a zilelor noastre.

Dragi prieteni ! Sîntem întru 
totul de acord cu voi în aprecie
rea că există o singură cale de 
rezolvare a problemei vietname
ze — aceea care se bazează pe 
propunerile juste ale guvernului 
Republicii Democrate Vietnam și 
pe programul Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud. Cerem încetarea imediată și 
necondiționată a bombardamen
telor barbare asupra Vietnamu
lui, precum și a tuturor celorlal
te acțiuni armate împotriva lui.

Pămîntul vietnamez este lea
gănul unui popor mîndru și cu
rajos ; va sosi, inevitabil, ceasul 
cînd ultimul interventionist va fi 
alungat de pe acest pămînt sfînt. 
Pe pămîntul vietnamez nu există 
și nu va exist* un alt stăpîn de- 
cît poporul vietnamez.

Cinste și glorie poporului viet
namez, care duce o luptă plină 
de abnegație pentru libertatea și 
independența sa '

la Casa
Corespondentă 
din Budapesta 

de la Al. Pintea

legați să propună întrunirea 
Consfătuirii mondiale în cursul 
acestui an sau la începutul anu
lui viitor". Referindu-se la pro
punerea făcută de unele delega
ții de a se institui o comisie pen
tru pregătirea consfătuirii, co
respondentul aceluiași ziar spu
nea că el și mulți dintre ziariștii 
aflați la Casa presei, nu pot inter
preta aceasta decît ca pe „ceva 
care aduce a centru de coordo
nare".

Ideea necesității unei pregătiri 
temeinice a Consfătuirii interna
ționale este prezentă larg în dis
cuțiile de la Casa presei. S-au re
marcat, în acest sens, de către 
numeroși ziaiiști și opiniile lui 
Santiago Alvarez, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C. din Spania, care a subliniat 
că e necesară o pregătire adec
vată a Consfătuirii internaționa
le a partidelor comuniste și 
muncitorești. Consfătuirea, a ară
tat Santiago Alvarez, trebuie să 
aibă loc după o perioadă de timp 
rezonabilă, pe baza unei dezba
teri deschise, democratice și tre
buie să fie realizat obiectivul 
fundamental al consultării, întă
rirea unității în lupta împotriva 
imperialismului.

Pornind de la caracterul „in
complet și de departe neuniversal 
al întâlnirii" mulți dintre cores
pondenții de presă aflați la 
Gellert își exprimă îndoielile cu 
privire la validitatea și succesul 

agenția United Press Interna
tional, a declarat că incepind 
de vineri vor fi împărțite arme 
unui număr de 2,5 milioane re
zerviști, care urmează să fie or
ganizați la sfirșitul lunii martie 
în unități speciale. Aceste uni
tăți, a precizat Pak Cijan Hi, 
vor face periodic instrucție mi
litară.

CHARLES EVERS, unul din 
principalii lideri integraționiști 
negri din statul Mississippi, s-a 
situat în frunte în primul tur 
de scrutin al alegerilor distric
tuale din acest stat. Evers a ob
ținut numărul cel mai important 
de voturi — 26 646 — după 
despuierea scrutinului tn 266 de 
birouri de votare dintr-un to
tal de 309. în felul acesta, el 
conduce înaintea altor 6 candi-

CAMERA COMUNELOR din Mare* Brltanie a adoptat marți 
seara, cu 372 de voturi contra 62. în * doua lectură, proiectul 
de lege destinat să limiteze, cu Începere de joi, la 1 500 de fa
milii pe »n, imigrarea in Marea Britanie * cetățenilor de ori
gine Indiană și pakistaneză care dețin pașapoarte britanice.

Congresul sindi
catelor sovietice

Cuvintarea 
tovarășului

Gheorghe Apostol
La Moscova continuă lucrările 

celui de-al XIV-lea Congres al 
sindicatelor sovietice. In ședința 
de miercuri a luat cuvîntul tova
rășul Gheorghe Apostol, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., care a 
transmis delegaților la Congres și 
tuturor oamenilor muncii sovie
tici un călduros salut din partea 
sindicatelor, a tuturor celor ce 
muncesc din Republica Socialis
tă România.

Sindicatele din Republica So
cialistă România, a spus vorbito
rul, întrețin relații frățești cu 
sindicatele din toate țările socia
liste, colaborează cu organizații 
sindicale de alte afilieri sau au
tonome din țările capitaliste și în 
curs de dezvoltare.

Condamnînd agresiunea ameri
cană în Vietnam și reafirmînd 
sprijinul deplin al oamenilor 
muncii din România față de lup
ta eroică a poporului vietnamez 
pentru independența și libertatea 
patriei sale, pentru alungarea co
tropitorilor americani, tovarășul 
Gheorghe Apostol a arătat că, 
âcționînd consecvent în direcția 
întăririi și dezvoltării unității de 
acțiune și solidarității internațio
nale, U.G.S.R. își aduce, alături 
de alte organizații sindicale, con
tribuția la lupta generală împo
triva forțelor agresive ale im
perialismului, pentru apărarea in
tereselor vitale ale oamenilor 
muncii, pentru întărirea prieteni
ei și colaborării între popoare.

presei
oricărei conferințe viitoare car» 
ar fi limitată la partidele ale 
căror poziții sînt de pe acum 
identice sau apropiate.

La Casa presei se remărit,* 
totodată, faptul că atât în cuvîn
tul de deschidere, rostit de Janos 
Kadar, cît și în multe din luările 
de poziție de pînă acum ale re
prezentanților partidelor comu
niste se subliniază că în familia 
partidelor comuniste nu pot exis
ta partide dominante și subordo
nate, nici partide cu o poziție 
privilegiată și că numai pe baza 
deplinei indepedențe a fiecărui 
partid se poate făuri o unitate 
trainică și reală.

în contextul unor asemene* o- 
pinii, se bucură, în mod firesc, 
de atenție, cunoscînd un larg 
ecou, poziția exprimată de dele
gatul Partidului Comunist Român 
în cuvîntul expus în cadrul întâl
nirii consultative. Aprecierile 
care au fost în repetate rînduri 
exprimate de către ziariști de la 
multe publicații cu care a ■, 
venit în contact, au relevat jW- 
tețea și principialitatea poziției 
delegației P.C.R., care militează 
pentru întărirea unității partide
lor comuniste și muncitorești, 
pentru promovarea principiilor 
independenței, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne, respectării dreptului fie
cărui partid de a hotărî de sine 
stătător asupra politicii și activi
tății sale practice spre a asigura 
astfel o unitate de tip superior, 
bazată pe stricta respectare a nor
melor de independență și egali
tate a partidului, pe aportul pro
priu de inițiativă, gîndire și ac
țiune revoluționară * fiecărui 
partid.

• •••• • ••••••• 
dați și a principalului său con
curent, Charles Griffin, un de
mocrat conservator, care a ob
ținut 22 150 voturi.

DUPĂ convorbirile pe care le 
va avea la New York, Gunnar 
Jarring, trimisul special al se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, în Orientul Apropiat, va 
face la începutul săptămînii vi
itoare o nouă vizită la Cairo, 
informează cotidianul egiptean 
„Al Ahram". Cu acest prilej, 
Jarring va continua consultările 
cu oficialitățile egiptene asupra 
modalităților de reglementare a 
situației în Orientul Apropiat.

DOUĂ AVIOANE americane 
au pătruns la 27 februarie în 
spațiul aerian al R. P. Chineze 
într-o zonă de coastă din pro
vincia Guandun — anunță a- 
genția China Nouă.

Un purtător de cuv'nt al Mi- 
nisterului Afacerilor Externe a 
fost autorizat să adreseze un 
avertisment în legătură cu aces
te acțiuni provocatoare.
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