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TAREA CU REALITATEA Proletari din toate țările, uniți-vă!

O atmosferă de lucru intensă, 
febrilă la Comitetul județean 
Vrancea al U.T.C. Nenumărate 
sarcini legate de mobilizarea ac
tivă a tineretului în ju
deț, de traducere în viață 
a măsurilor stabilite la Consfătui
rea pe țară a U.T.C-, îi solicită 
atenția, îi captează preocupările 
și eforturile. La ora aceasta pri
măvara domină cu autoritate 
cîmpiile și pădurile Vrancei. Ri
gorile anotimpului au impus pe 
primul plan în agenda de lucru 
mobilizarea tineretului la acțiu
nile de muncă voluntar-patriotică 
îndeosebi, dat fiind specificul ju
dețului, pe șantierele de refacere 
a patrimoniului forestier. Conti- 
nuînd tradiții ale tinerilor din 
aceste locuri, comitetul județean 
și-a propus să realizeze un ade
vărat salt atît în privința volu
mului de lucrări și a participării 
tinerilor, dar mai ales în concepe
rea și organizarea acțiunilor, a 
sporirii valorilor lor educative. 
Ca volum de lucrări cifrele sînt 
edificatoare : numai în primăva
ră 228 de hectare de împăduriri 
din care 193 fond forestier și 35 
fond comunal, 550 hectare arbo
rii îngrijit și 15 000 de plopi plan
tați în aliniamente pe 75 de ki
lometri. Despre conceperea și 
stagiul de organizare ne oferă 
amănunte primul secretar al Co
mitetului județean Vrancea al 
U.T.C., tovarășul Costică Stoica:

— Am întocmit un plan de 
măsuri împreună cu inspectoratul 
silvic. Am discutat cu toți fac
torii, cu șefii ocoalelor, cu briga
dierii și pădurarii. S-au stabilit 
suprafețele. Ne-au mai rămas de 
pus la punct cîteva detalii pe 
care le discutăm azi. S-au luat 
măsuri pentru pichetat, asigura
rea puetului și a uneltelor nece
sare. Spre sfîrșitul săptămînii 
viitoare va începe acțiunea. Pînă 
atunci vom stabili și comanda- 
.* ele. Vrem să ducem la fața

BRIGADA „SCINTEII TINERETULUI"
transmite

DIN

JUDEȚUL VRANCEA

locului și niște mingi, plase și 
jocuri distractive. Acum sîntem 
în organizare. Activiștii noștri se 
află în cele 5 puncte ale județu
lui : Panciu, Odobești, Focșani, 
Vidra Tulnici unde se vor des
fășura lucrările mai importante. 
Am luat legătura cu ocoalele să 
studieze distanțele de la comună 
la punctele de lucru pentru sta
bilirea mijloacelor de transport.

Așa cum precizează planul de 
acțiuni al comitetului județean

în punctele Beciu, Biliești, Ciuș- 
tea (ocolul silvic Focșani), Ti- 
chiria, Livezile, Vizantea (Vidra), 
Harnica (Panciu) vor fi create 
adevărate șantiere ale tineretu
lui, vor fi organizate zile record, 
se prevede popularizarea obiec
tivelor și a realizărilor tinerilor, 
se vor scrie articole în ziarul ju
dețean etc.

— Nu urmărim numai canti
tatea, subliniază tovarășul Stoi- . 
ca, ci în primul rînd efectul

educativ al muncii, al acțiunilor. ™ 
Voni asigura pentru aceasta și 
prezența continuă a activiștilor a 
noștri în mijlocul tinerilor. De alt- ™ 
fel, așa cum vă spuneam, ei sînt 
plecați acolo încă de săptămâna gSi 
trecută.

Tovarășul Stoica ne-a precizat 
că acțiunea urmează să înceapă @ 
în cursul săptămînii viitoare. A- 
flăm ulterior că în unele locuri ‘ 
ea va fi declanșată chiar luni. @ 
Ceea ce a însemnat 
un îndemn în plus 
viitoarele șantiere-

SOCOTEALA DE ACASĂ > 
Șl CEA DIN TÎRG @

Cancelaria școlii din Vulcănea- 
sa. Ne-am strîns aici, secretarul — 
comitetului comunal, prof. Al. ® 
Ioniță, secretarul organizației din 
Vulcăneasa, Gheorghiță Ghiorma, 
directoarea școlii Elena Gegea, 
pădurarul Costică Grosu. De ase-

unele locuri

pentru noi 
să vizităm

NICOLAE ARSENIE 
MIRCEA TACCIU 

VASILE VĂDUVA

(Continuare în pag. a V-a)
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Suprafețele în pantă ale cooperativei agricole din Posești, 
județul Ploiești vor fi valorificate superior prin plantarea lor 

cu pomi fructiferi și viță de vie. Deocamdată aici au de lu
cru mecanizatorii

Timpul prielnic din ulti
mele zile a permis meca
nizatorilor și țăranilor coo
peratori din județul Brăi
la să imprime un ritm sus
ținut lucrărilor agricole 
din actuala campanie. Fo
losind din plin capacitatea 
de lucru a tractoarelor, 
printr-o organizare superi
oară a muncii, mecanizato
rii de la stațiunile de ma
șini și tractoare Ianca, Bă- 
răganu și Dudești au reușit 
ca în ultimele două zile să 
execute lucrări de mobili
zare a solului pe mai bine 
de 15 000 hectare — aproa
pe dublu, comparativ cu

prevederile graficelor, 
același timp, semințele 
turilor din urgența întîi au 
fost încorporate pe aproape 
cinci mii de hectare.

Ritmul intens cu care se 
lucrează în toate unitățile 
agricole a permis executa
rea pînă în prezent, a unui 
volum de lucrări reprezen- 
tînd peste 30 la sută din 
cel socilitat în campania de 
primăvară.

V. MOINEAGU
★

Ținîndu-se seama de con
dițiile pedoclimatice speci
fice, în județul Harghita se 
acordă o mare atenție am
plasării cartofului pentru

OOS LUI IIORI/I
de TIBERIU UTAN

Rotitorule timp, prev estește-mi 
semnele bune ele noilor ani.
Sub ochii mei a crescut și tot crește 
netemător de furtuni, de dușmani.

gorunul lui

Cine să știe din ce adine 
pornesc nevăzutele lui rădăcini, 
eîți strămoși în brațe albe string 
glia peste care suie-n înălțimi 

gorunul lui

și nopți 
în sus.

Miriade de zile
a năzuit numai
Cîtor voinici le-a dat adăpost, 
din frunze cîte doine a spus 

gorunul lui

Horia.

Horia.

Horia.

Fără sfîrșit și fără-nceput, 
asemenea ție, timp rotitor, 
din veșnicie s-a-ntrupat și-a crescut 
mîndru, puternic, netemător

gorunul lui Horia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
împreună cu tovarășii Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Patilineț, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit miercuri dele
gația Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), 
condusă de dr. Agostinho Neto, 
președintele M.P.L.A., care face 
o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Ina
cio Batista, membru al Direc-

țiunii M.P.L.A., Pascal Luvualu, 
secretar general al Uniunii Na
ționale a Muncitorilor Angolezi, 
și Antonio Macedo, conducător 
al organizației de tineret a 
M.P.L.A.

La primire a participat Ghize- 
la Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri în probleme 
de interes reciproc, precum și în 
legătură cu situația internaționa
lă actuală și lupta forțelor pro
gresiste, democratice și antiim- 
perialiste ale contemporaneității.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie 
și cordialitate.

Foto : AGERPRES

Dans de doi. „Interpreți" : | 
tinerii Florea David și An
drei Cadar de pe Șantierul 
de electrificare a căii ferate 

București—Brasov
Foto : I. ANDREIȚĂ

ANCHETA

NOASTRĂ DESTINUL
CÎNTEC UL UI DE

SENSUL PERSONALITA ȚII
Un fals paradox, dintre 

atîtea care scot din rutină 
gîndirea și care întîi ne sur
prinde prin noutatea desco
peririi, pentru ca apoi, ve
rificat, probat, pe terenul 
realității, să intre și el în 
obișnuință, în evidența în
țelegerii curente, face ca o 
entitate, morală sau fizică, 
mai mică, să se impună pyin- 
tr-o cunoaștere mai concen
trată și mai îndrăzneață a 
logicii, aplicată cu forța mă
surii exacte. Originea acestui 
fel, nu de a învinge, fiindcă 
victoria, în acest caz, nu are 
rost, ci mai mult, de a avea 
dreptate, de a demonstra în 
cele din urmă că ce părea 6 
ieșire din înțelegerea ruti
nieră, este purul adevăr, stă 
exclusiv în gîndire. Ahile, 
superbul Ahile, alergătorul 
bătrînului Zenon din Eleea, 
care descoperea viteza îna
intării insensibile, ca viteza

Constantin Țoiu
luminii, în însuși miezul 
nemișcării aparente (de fapt 
în centrul demiurgic de 
concentrare a spiritului și 
în îndărătnicia lui salutară) 
a fost cel dinții care și-a dat 
seama de acest lucru, întor- 
cînd îngrijorat și din ce în 
ce mai des capul, văzînd în 
urmă ochii blînzi, căutători, 
inteligenți, sub carapace, ai 
bătrînei țestoase ținîndu-se 
scai și care știa, de la start, 
că spațiul, sau lumea cu 
legile ei subtile este de par
tea ei. Totul s-a dovedit a 
fi — și filozoful antic, care 
era și poet, a spulberat mitul 
înaintării trufașe șl super
ficiale — totul' s-a dovedit a ; 
fi o calculare precisă a te
renului și a duratei de 
parcurs...

Să nu vedem, în gîndire,

(Continuare în pag. V)

în forța intelectului, calita
tea primă a personalității, 
sensul înaintării în profun
zime ?

Un amator de butade spu
nea că nu există personali
tate fără persoane, un indi
vid nefiind încă, prin sim
plul fapt că există biologic, 
și o persoană, decît de la 
un anumit grad de instruc
ție civică, de educație, civili
zație sau cultură, în sus. 
Observația, frivolă la 
început, te pune pe gînduri. 
Ca să al căutători plini de 
originalitate, lucrători de 
capacitate, inventivi în 
știință, economie, artă, po
litică, e necesar ca ei să po
sede însușirea de a gîndi 
viu, care înseamnă în primul 
rînd a discerne, a distinge, 
a te detașa de rutină. Pen
tru aceasta, ca ei să poată
(Continuare în pag. a V-a)

MASA
Cintecul de masă constituie un important capitol al tradiției, 

mai vechi și mai noi, a artei corale românești. îndreptățirea și 
izvorul său îl aflăm în însăși firea poporului, în nevoile lui 
spirituale. Artiști dintre cei mai reputați s-au făcut totdeauna 
ecoul acestei necesități spirituale a unor largi mase de oameni. 
Motive ușor de înțeles sporesc importanța acestei probleme cînd 
ne referim la tineret. Oamenii prețuiesc cintecul în care își 
găsesc exprimate sentimente, idealuri înalte, privind viața lor 
și a țării, a poporului. Dacă judecăm din această perspectivă, 
avînd în urmă o tradiție prestigioasă, starea actuală a cîntecu- 
lui de masă ne pare nesatisfăcătoare.

Trecînd în revistă repertoriul formațiilor, suma cîntecelor de 
masă interpretate la ora actuală, ne putem întreba pe bună 
dreptate de ee atît de puține producții ale genului rămîn în 
conștiința tineretului, de ce nu le este oferită oamenilor o 
gamă de cîntece pe care să le poată cînta în cele mai diverse 
ocazii, de ce mișcarea corală de amatori, unica „instituție" ca
pabilă să lanseze în masa tineretului cîntece de masă de vibra
ție, bate de la o vreme pasul pe Ioc.

Iată întrebări cărora socotim util să le dedicăm un larg 
schimb de opinii in cadrul căruia răspunsurile pot fi numeroa
se. Muzicienii, poeții, interpreții, responsabilii instituțiilor de 
difuzare a muzicii, tinerii de diferite profesii, toți cei care so
cotesc că au posibilitatea să inriurească destinul cintecului de 
masă au prilejul să-și exprime părerile, sugestiile, observațiile.

Inaugurînd această dezbatere publicăm în numărul de astăzi 
(pagina a ll-a) articolul compozitorului DORU POPOVICI, cer
cetător în domeniul artei corale, cintecului de masă românesc, 
autorul lucrării „Muzica corală românească" recent apărută în 
Editura Muzicală,

Intr-o mare uzină bucureșteană se adusese anul trecut un 
agregat nou. Muncitorii s-au învîrtit o vreme în jurul lui, au 
urmărit atent funcționarea, apoi fiecare și-a văzut de treabă. 
Muncitorul care a fost desemnat să lucreze cu noua mașină, 
nespus de mîndru, sigur de îndemînarea Iui, i-a dat drumul 
imediat vrînd din prima zi să-și îndeplinească, ba chiar să 
depășească planul. . , . .

_  Ia-0 încet, l-a sfătuit un maistru mai vîrstnic. Mașina 
e ca omul, trebuie s-o lași să se obișnuiască cu tine, cu noua 
atmosferă... Că altfel, o să ajungă repede Ia fiare vechi...

de răspundere față de timp se 
transformă, în prima zi plătită 
cu un salariu în reglementarele 
și obligatoriile 8 ore de muncă, 
în răspunderea pentru o mașină 
la care lucrezi, pentru calitatea 
a ceea ce realizezi prin muncă.

Abaterile de la aceste nor
me nu provin din neînțele
gerea esenței lor ci a unei

școlii profesionale — s-au aco
modat rapid, reușind să se inte
greze atît în colectiv cît și în 
ritmul de muncă al echipei. 
Sprijinul pe care l-au găsit în 
șeful lor de echipă, înțelegerea 
de care dă dovadă acesta față 
de fiecare dintre muncitori, 
este unul dintre argumentele

le pune integrarea într-un co
lectiv.

Noutatea muncii, a climatului 
în care pătrund îi captivează 
la început. Titlul de „muncitor" 
purtat de tînăr dar și de unul cu 
30 de ani vechime, echivalența 
în ce privește răspunderea unor 
sarcini de producție îl onorează, 
îi dă demnitate. După o peri-

unor norme obligatorii de com-' 
portare. în secția șculerie fie
care din șefii de echipă poate 
să-mi exemplifice aceste faze 
succesive ale integrării profe
sionale a tinerilor. Dobrică Va- 
sile a fost ucenicul lui Cercel 
Ion, a învățat bine meseria de 
strungar și a fost repartizat 
lingă maistrul său. Dăduse

Studiind problema _ integrării 
profesionale a muncitorilor, o 
recentă carte apărută în .colec
ția „Biblioteca de filozofie și 
sociologie" subliniază : „...pe
baza analizei datelor primare 
s-a constatat că numărul cel mai 
mare de neintegrați (în colec
tivele de muncă — n.n.) îl dă 
grupa de vîrstă cuprins?- intre 
20 și 24 de ani".

O dată cu prima zi pe care ab
solventul școlii profesionale^ o 
petrece în uzină ca salariat, în
cepe pentru el o nouă etapă. 
Adesea se confundă perioada de 
practică a elevului în uzină cu 
perioada de acomodare și mulți 
muncitori mai vîrstnici repro
șează tînărului muncitor :

— De ce ți-e greu ? Doar ai 
avut timp să ne cunoști, să vezi 
cum muncim, să știi care sînt 
sarcinile tale...

în producție însă, programul 
oarecum liber și lipsit de con-
r

Integrarea profesională a tinerilor 
— o problemă majoră a educației

al școlii, este înlocuit 
orar strict, cu ra

de muncă bine or- 
ierarhic, cu o disci-

strîngeri 
cu un 
porturi 
ganizate
plină strîns legată de realizarea 
unor sarcini precise, de un plan 
de producție zilnic. Libertatea 
de acțiune a elevului, lipsa Iui

integrări mai lente, mai dife
rențiate. a tînărului în colectivul 
de muncitori, și, de asemenea, 
a unei asimilări nu totdea
una corespunzătoare. într-un 
colectiv bine sudat, omo
gen, cum este echipa lui Vasile 
Bordeianu de la secția cons
trucții sudate, cel cîțiva tineri 
— proaspeți absolvenți ai

pSziției de fruntașă în produc
ție a echipei.
DE CE EXISTA MUNCITORI 

„PROBLEMA" ?

oadă însă, el intră, prin 
forța împrejurărilor, într-un 
stereotip al activității sale zil
nice, se obișnuiește cu atmos
fera. se simte frustrat în inde
pendența lui prin rigiditatea

semne că va fi un muncitor de 
nădejde și chiar a fost o vreme, 
lucra cu pasiune, oricine îi ce
rea ajutorul era binevenit. La 
un moment dat, Dobrică 
început

cru, să răspundă sfidător celor 
vîrstnici, să refuze îndeplinirea 
unor sarcini. Realitatea este că 
această transformare o observă 
muncitorii cu mai multă ve
chime și ei sînt cei care-i atrag 
atenția, care sfătuiesc tînărul 
să renunțe la atitudini necores
punzătoare. De aici, conflictele, 
nemulțumirea celor tineri pen
tru că sînt „dădăciți", a celor 
vîrstnici că nu sînt respectați.

în echipa lui Vasile Borde
ianu au fost cîteva asemenea 
cazuri. „Ultimul mohican", Ale
xandru Drăguț, a plecat din 
echipă prin desfacerea contrac
tului de muncă în urmă cu cî
teva zile, după ce și Alex. Mîi- 
nea și Chirulescu părăsiseră 
uzina în același fel. Șeful de 
echipă se mîndrește cu oame
nii rămași „tot unul și unul". 
Drăguț și Mîinea au fost mun
citori buni la început, apoi aba
terile se țineau lanț: absențe, 
obrăznicie, lipsă de respect pen-

GALINA BADULESCU

Lucrînd alături, muncitorul 
vîrstnic și cel tînăr, intră în
tr-un complex de relații care 
probează dificultățile pe care

întîrzie (Continuare în pag. a ll-a)

LA BARAJUL DE LA

POIANA UZULUI

Pe șantierul comple
xului hidrotehnic de la 
Poiana Uzului a în
ceput . turnarea betoane- 
lor la barajul viitoarei 
hidrocentrale. La con
strucția acestui impună
tor stăvilar — cu lungi
mea la coronament de 
500 m și înălțimea de 
84 m — se utilizează 
pentru prima dată în 
țară elemente prefabri
cate din beton cimenta
te în corpul barajului. 
Folosirea acestui nou 
procedeu va duce la e- 
conomisirea unor impor
tante cantități de che
restea, asigurînd totoda
tă o viteză mare de lu
cru și o productivitate a 
muncii sporită.



DESTINUL CÎNTECULUI DE MASĂ

„UN SINGUR NAI Șl CÎTE 
ECOURI ÎN PĂDURI"

DESPRE CEI CARE CONDUC SI CEI CARE

Cei care urmăresc dezvolta
rea muzicii noastre sînt per
fect conștient! de rolul hotă- 
rîtor pe care îl are corul în 
revoluția culturală.

Cîntarea corală a reprezen
tat unul din factorii cei mai 
importanți în dezvoltarea vieții 
artistice, educative a țării noas
tre.

Trăgîndu-și izvoarele din cîn- 
tecul patriotic al înaintașilor 
muzicii românești, cîntecul de 
masă — baza repertoriului nos
tru coral — și-a îmbogățit me
reu tematica cu aspecte ale 
vieții și luptei poporului nostru.

La prestigioase concursuri in
ternaționale, cîntecul românesc 
s-a bucurat de răsunătoare suc
cese.

Cîte idei vorbite au fost tăl
măcite în discursul muzical al 
cîntecului de masă de către 
compozitorii noștri înaintași !

Inspirat de ideea nobilă a lui 
Nicolae Bălcescu „Să ne lumi
năm poporul", Gavriil Musicescu 
creează cîntecul închinat șco
larilor „Acum ora sună". Bra
vilor soldați români le dedică, 
de asemenea, mobilizatoarele 
cîntece „Moartea vitează" și 
„Oșteanul român". Nu este în- 
tîmplător faptul că întemeieto
rul societății corale „Carmen" 
a armonizat cu o simplitate a- 
decvată, deosebit de expresivă, 
o veche melodie „Limba româ
nească", în care reliefează sim
bolicele versuri : „Vorbiți,
scrieți românește..." și că tot el 
a scris popularul cîntec de masă 
„Cîntăm libertatea", unde prin- 
tr-o melodie simplă, larg acce
sibilă și mobilizatoare, a izbu
tit să redea la un înalt nivel 
artistic versurile patriotice ale 
lui George Coșbuc.

Ce este în fond „Ana Lugo- 
jana", dacă nu un excepțional 
cîntec de masă, străbătut de 
un melos optimist și robust, 
pregnant, cantabil și ușor de 
reținut chiar la o primă audi
ție ? Prin acest cîntec Ion Vid’t 
a participat, cu mijloacele artei, 
la consolidarea sentimentului u- 
nității noastre naționale.

Ecourile viguroase produse de 
acest cîntec în mase largi de 
oameni îmi amintesc impresio
nantul poem într-un vers al lui 
Ion Pillat : „Un singur nai și 
cîte ecouri în păduri".

Ne-am bucurat cu toții că 
în ultimii ani, corurile noas
tre, tinerii din uzine și școli au 
reluat un vechi cîntec de masă 
ca „Deșteaptă-te, române", la 
origine un expresiv cîntec popu
lar, conceput pe versurile bra
vilor „mureșeni", ce au luptat 
prin graiul muzicii și al poe
ziei pentru trezirea conștiinței 
naționale — sau mult îndrăgi
tele cîntece ale lui Ciprian Po-

CINEMATOGRAFE
9 RĂPIREA FECIOARELOR: 

Patria orele : 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15. București —
orele : 9; 11.15; 13,30; 16.30; 18,45; 
21.

• CU TOATA VITEZA ÎNA
INTE : Republica - orele : 9,30; 
11,45; 14; 16,30, 18,45, 21.

s PENTRU CÎȚIVA DOLARI 
ÎN PLUS . Festival — orele : 8; 
10,30; 13,45; 18,30; 21,15. Lucea
fărul orele : 8; 10,30; 13; 15,30; 
18.15; 21.

• EROII DE LA TELE
MARK : Grivița — orele : 9,30; 
12; 15: 17,45; 20,30. Tomis —
orele : 8,15 , 10,45; 13,15; 15,45;
18,45; 20,30. Capitol — orele : 9; 
11.45; 14,30; 17,30; 20,30.

• DOUĂ BILETE LA MATI
NEU : Victoria — orele : 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.

• ÎMPUȘCATURI PE POR
TATIV ; Lumina — orele : 9,15; 
16.30; în continuare 18,45; 20,45.

• CÎND TU NU EȘTI : Doina 
— orele : 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20,30.

• TOM JONES : Union — 
orele : 15,30; 18,30; 20,30.

9 LEUL AFRICAN : Timpuri 
Noi — orele : 10,30; 12,15; 14;
15,45; 17,30; 19,15; 21 în conti
nuare

« BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU ■ Ciulești — orele : 10; 
15,30; 18; 20.30. Arta — orele : 
9; 11; 13: 15; 17; 19; 21. Me
lodia orele : 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21.

• SFÎNTUL LA PÎNDA : Fe
roviar — orele : 9,45; 12: 14,15; 
16,30; 18,45; 21. Excelsior —
orele : 8.45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20 Floreasca — orele : 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30. Modern — 
orele : 9.30; 11,45; 14: 16,15; 18,30; 
20,45.

Doru Popovici
rumbescu „Pe-al nostru steag" 
și „Cîntecul tricolorului".

Dar, asemenea cîntece remar
cabile atît prin conținutul lor 
plin de prospețime, cît și prin 
forma lor aleasă, în ciuda unei 
evidente și voite simplități, ne 
lipsesc, în oarecare măsură, în 
ultimul timp.

Mișcarea noastră corală, ti
neretul nostru are nevoie de 
noi și noi cîntece scrise de pe 
pozițiile cele mai înaintate ale 
„evului aprins" pe care-1 trăim 
din plin cu toții, cîntece fru
moase, care să ne însoțească 
munca, elanurile, iubirile. Cîn
tece patriotice ale căror rit
muri avîntate să se inspire din 
atîtea și atîtea evenimente de 
seamă din istoria poporului nos
tru, din momentele revoluțio
nare ale existenței sale. Cîn
tece care să exprime și să înso
țească sentimentele unor oa
meni care construiesc în pace 
și cîntece care să dea glas sen
timentului de împotrivire la 
orice agresiune petrecută în ori
care colț al globului.

în textele tuturor acestor 
cîntece menite să sintetizeze ar
tistic aspirațiile șl sentimentele 
oamenilor societății noastre 
trebuie, desigur, să vibreze poe
zia adevărată, versul înflăcărat, 
mobilizator, în spiritul presti
gioasei tradiții a poeziei noas
tre patriotice. Față de o ase
menea cerință legitimă este ușor 
de înțeles de ce nu ne pot 
mulțumi, adesea, produsele con
fecționate fără vibrație și lip
site de măiestrie ale unor 
textieri rutinați, dar numai 
atît. Talentul poeților noștri, 
poeți multi și adevărați, este 
singurul care se poate însoți 
cu melodia unor cîntece cu a- 
devărat frumoase, pe care oa
menii să le iubească socotin- 
du-le nobile instrumente ale 
bucuriei lor de viață și muncă, 
ale sentimentelor care-i însu
flețesc.

La rîndul lor, multi dintre 
compozitorii noștri ar trebui să 
nu confunde simplitatea, atribu
tul marilor creații clasice, cu 
simplismul.

în lucrările multora dintre ti
nerii noștri compozitori aș re
marca din acest punct de vedere 
două tendințe : una mai legată 
de tradiție, cu o viziunea armo
nică de tip clasic și o bogată va
riație ritmică inspirată din fol
clor, cealaltă înfățișînd elemen
te noi în ceea ce privește teh
nica componistică — melosul 
modal, cu un caracter mai cro
matic, elemente de politonalita- 
te, asimetrie ritmică și un mai 
pronunțat spirit polifonic.

Dacă în trecut s-au creat cîn-

• CEI ȘAPTE SAMURAI : 
Dacia — orele ; 8—20 în conti
nuare

• O SUTA UNU DALMAȚI- 
ENI : Buzești — orele : 15,30; 18;
20.30

• ÎNNORARE TRECĂTOA
RE : Crîngași — orele 15,30; 18;
20.30.

• O LUME NEBUNA, NEBU
NA, NEBUNA... : Bucegi — ore
le : 9,45; 13; 16,30; 19,45. — Au
rora — orele : 9,15; 12,30; 16;
19.30.

e AM INTÎLNIT ȚIGANI FE
RICIȚI : Gloria — orele : 9* 
11.15; 13,30: 16: 18,1§; 20,30.’
Flamura — orele : 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30. Central — ore
le : 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.

• COMISARUL X : Unirea — 
orele : 16; 18,15; 20,30.

• LORDUL DIN ALEXAN- 
DERPLATZ : Flacăra — orele : 
15,30; 18; 20,30.

• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O 
ȘTRENGĂRITĂ : Vitan — orele: 
15,30; 18; 20,30.

• VALETUL DE PICA : Mio
rița - orele : 15,30: 18; 20,30.

• UN NABAB MAGHIAR : 
Popular — orele : 15,30; 18; 20,30.
• DACII Munca — orele : 14; 

16; 18; 20.
• CAUTAȚI IDOLUL : Co- 

troceni — orele : 15.30; 18; 20,30.
• LOANA : Cosmos — orele : 

14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• DIMINEȚI DE IARNA : Vi

itorul — orele : 15,30; 18; 20,30.
• CAPCANA : Volga — orele : 

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,45; 20,45.
• HAIDUCII : Rahova — ore

le : 15,30; 18; 20,30
• REÎNTOARCEREA LUI 

SURCOUF : Progresul — orele : 
15,30; 18; 20,30. 

tece de masă, concepute cu pre
cădere în ritm de marș, în epoca 
noastră au luat ființă și alte 
tipuri, cum sînt cîntecul de masă 
cu un caracter liric, străbătut 
de sonorități plăcute șl viu colo
rate armonic. Tot în ultimele 
decenii s-au creat șl cantate mi
niaturale, ce nu sînt în fond 
decît cîntece de masă lărgite, 
care conțin un melos elevat, 
tinzînd spre un caracter imnic, 
aproape toate realizate cu mă
iestrie de creatori ca Mihail Jora, 
Ioan D. Chirescu, Mihai Andricu, 
Tiberiu Olah, Sergiu Sarchizov, 
Laurențiu Profeta, Aurel Stroe, 
Teodor Bratu, Radu Paladi, Cor
nel Țăranu etc.

Desigur că toate aceste genuri, 
unele mai simple, altele mal 
complexe, pot și trebuie să fie 
continuate în mod creator de 
către toți compozitorii țării noas
tre, căutînd o cît mai mare va
rietate, nu numai melodică, ar
monică, ritmică, polifonică sau 
timbrală, ci și în ceea ce pri
vește textul literar propriu-zis. 
în cîntecele noastre trebuie să 
ne hotârîm o .dată să lepădăm 
gulerul scrobit al festivismului, 
al optimismului de paradă, al 
monotoniei unor scandări școlă
rești, al unor expresii' banale, 
șablonarde.

Raza de aspirații a tineretului, 
orizontul său, visurile sale de
pășesc schemele stabilite, che
narele artificiale. Tocmai de a- 
ceea grija noastră de prim-ordirj 
trebuie să fie aceea de a dărui 
cîntecului pentru tineret, cînte
cului de- masă în genere rezo
nanțe proprii, o mai largă tema
tică. Nu cred că trebuie trecută 
cu vederea, apoi, o problemă de 
mare importanță cum este păs
trarea și valorificarea adecvată, 
în spiritul celei mai autentice 
purități a melosului popular ro
mânesc. Avem suficiente resurse 
proprii pentru a ne păstra ori
ginalitatea și în acest domeniu.

Mari probleme ridică la ora 
aceasta. după părerea mea, 
difuzarea cîntecului de 
masă. Toate comisiile de specia
litate, preocupate direct de popu
larizarea celor mai bune piese, 
trebuie să fie cît mai exigente. 
Succesele reale dobîndite de unii 
compozitori ne obligă la un vi
zibil progres, la o autodepășire, 
încît trebuie să evităm cu orice 
preț îndeplinirea obligațiilor de 
azi numai cu reeditări.

Credem că o primă măsură 
practică ar fi o selecție severă, 
pornind de la principiul calită
ții și nu al cantității. Comenzi 
speciale ale instituțiilor propa
gatoare devin, de asemenea, im
perios necesare. După cum s-a 
mai arătat în presă. Casa Cen
trală a creației populare lucrea
ză mult prea izolat și rezultatele 
sînt minime.

Pledînd pentru o continuă în
florire a cîntecului de masă, in
spirat, sincer, vibrant, accesibil 
tuturora, pătruns de un suflu de 
poezie și emoție directă, cerute 
de sensibilitatea' omului de azi, 
pledăm în aceeași măsură pen
tru vasta răspîndire a muzicii 
în viața tineretului.

TEATRE
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Opera Română „Romeo și 
Julieta“, ora 19,30; Teatrul 
de Operetă „Contesa Ma- 
ritza", ora 19,30 ; Teatrul Na
țional, Sala Comedia „Heidel- 
bergul de altădată", ora 19,30; 
Sala Studio „Părinții teribili",
19,30 ; Teatrul de Comedie 
„Un Hamlet de provincie" 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Stur- 
dza Bulandra" — Sala Schitu 
Măgureanu „Livada cu vi
șini", ora 20; Sala Studio 
„Candida", ora 20 ; Teatrul 
Mic „Tango", ora 20 ; Tea
trul „C. I. Nottara" — Sala 
Magheru „Patimi", ora 19,30; 
Sala Studio „Cînd luna e 
albastră", ora 17 ; „Cafeneaua 
cameleonilor", ora 20 ; Tea
trul „Barbu Delavrancea" „în- 
tîlnire la Senlis", ora 19,30 ; 
Teatrul Evreiesc de stat „Uriel 
Acosta", ora 20 ; Teatrul „Ion 
Creangă" „Toate pînzele sus", 
ora 16 ; Teatrul Țăndărică, 
sala din Calea Victoriei „Iar
marocul piticului Clip", ora 
17 ; Sala din str. Academiei 
„Vrăjitorul din Oz“, ora 17.

TREBUIE SĂ CONDUCĂ 
CĂMINUL CULTURAL

Căminul cultural a cucerit de
finitiv o poziție centrală în via
ța satului, cumulînd funcțiile 
cinematografului, teatrului, casei 
de cultură de la oraș. S-ar pă
rea că s-a cam uitat acest lucru, 
de vreme ce nici teatrele, nici 
formațiile artistice din centrele 
mai mari nu prea le mai vizitea
ză de doi, trei ani, nici metodiștii 
de la casele de cultură, sare se 
ocupă de atîtea alte probleme, 
nu se mai ocupă de acesta, 
care de fapt le-a creat POSTUL.

E problema căminului cul
tural mai puțin importantă 
acum decît altădată ? Dim
potrivă, acum, mai mult ca 
oricînd, căminul are posibilitatea 
să-și atingă cu adevărat sarcini
le culturale pe care și le-a pro
pus, ca justificare a existenței 
sale în comună sau sat.

Și atunci, pentru a descoperi 
fisurile care determină o slabă 
și neadecvată activitate în ca
drul acestei instituții, să reca
pitulăm într-un mod puțin șco
lăresc constatările făcute pe 
marginea activității unor cămine 
oulturale din județul Bacău : că- 
mipul cultural are în fruntea sa 
un consiliu de conducere format 
din director, secretarul organiza
ției U.T.C. și instructorul cul
tural. Trebuie să observăm că ar 
putea să apară oa justificare a 
slabei activități a căminului în 
această perioadă recrutarea noi
lor directori, a cadrelor de con

(Urmare din pag. I)
tru cei vîrstnici. Urmarea 
știe.

în echipa de matrițeri din sec
ția sculerie condusă de Păuna 
Gheorghe, sînt cîțiva „tineri— 
problemă". Florea Pană este, 
după cum mi l-a prezentat ing. 
Costache Dragomir, șeful sec
ției, unul dintre cei mai talen- 
țați ajustori, care se poate în
trece în măiestrie cu munci
tori vîrstnici, se caracterizează 
însă prin inconsecvență. în luna 
februarie are 14 ore absentate, 
anul trecut a fost retrogradat 
pe trei luni din cauza absente
lor,. a atitudinii recalcitrante 
față&de maistul Zotta, iar nu de 
mult. lui Pană i se întocmise 
dosarul pentru desfacerea con
tractului . de muncă în urma ți
nui conflict de proporții cU ace
lași maistțu.

S-ar părea că amănuntele, 
acestea, sesizate în comporta- 
rea Vhor tineri nu au măre im
portanță pentru procesul de 
producție. Secție cu tradiție, 
sculeria . întîmpină greutăți în 
îndeplinirea planului și o cauză 
pare a fi și sinuoasa asimilare 
a cadrelor tinere de muncitori. 
Dobrică, Pană, Bănică și încă 
cîțtva veniseră în secție hotă- 
rîți să se ridice la un nivel egal 
cu muncitorii vîrstnici ; aveau, 
de altfel, toate premizele. Dar 
acum, fiecare dintre ei declară :

— Nu mă mai interesează ce 
lucrez, cum lucrez, sînt indife
rent la tot ce se întîmplă în 
jurul meu...

înainte de „a da euvîntul" 
motivelor care presupun un 

In bibliotecă

ducere. Acest fapt poate însă ex
plica convingător lîncezirea acti
vității ? Se poate accepta ideea 
că în viața satului numai un 
singur om răspunde de instituția 
care e raehită să adune și să 
dea curs multiplelor preocupări 
care animă pe locuitorii comu
nei ? Desigur — nu. Amorțirea 
de care vorbim nu este scuzabi
lă în nici un chip.

De multiplele probleme ce se 
pot ridica la un cămin, răspun
de și metodistul de la centru, 
acesta fiind de fapt „specialist", 
instruit, salarizat în acest scop. 
Activitate culturală trebuie să 
desfășoare și intelectualii din 
satul sau comuna respectivă ; e 
și o sarcină, și o datorie.

Acesta e mecanismul în prin
cipiu. Să vedem ce se întîmplă 
de fapt.

Se presupune de mult timp că 
directorul căminului cultural 
este ajutat permanent de profe
sorii care fac, după orele de 
program, ore suplimentare de 
activitate culturală (cum se 
zice !). Se presupune și atît...

Și cînd nici „specialiștii" în 
probleme culturale de la județ, 
metodiștii, nu arată mai mult 
interes pentru căminul cultural, 
nu se ocupă de echipele de a- 
matori, nu dau consultațiile teh
nice pe care le datorează in
structorilor culturali, înțelegem 
că numărul celor care munceso 
efectiv și cu tragere de inimă, 

asemenea dezinteres pentru 
muncă, ar fi cazul să comparăm 
intransigența echipei lui Vasile 
Bordeianu de la construcții 
sudate, care „a eliminat" ele
mentele necorespunzătoare fără 
menajamente, cu bunăvoința 
sau înțelegerea secției sculerie 
care pentru aceleași fapte, poate 
unele mâi grave, a renunțat în 
dese rînduri la hotărîrea de a-i 
desface contractul de muncă 
lui Pană, Dobrică sau Zarchie- 
vici. E cert că rezultatele în 
muncă ale echipelor sînt deo
sebite : în timp ce echipa de la 

Integrarea profesională
construcții sudate se numără 
printre fruntașe, echipele în 
care muncesc cei amintiți sînt 
inconstante, munca organi
zată mai prost și rezultatele mai 
slabe.

NEMULȚUMIRILE 
RECIPROCE

Amintindu-și de epoca tine
reții sale, matrițerul Dumitru 
Nicolae recunoștea în noua ge
nerație de muncitori un surplus 
de calități, o pasiune mai mare 
pentru meserie. Alături de 

tmbinînd priceperea cu respon
sabilitatea, se reduce simțitor.

Și atunci, credem că apar bi
nevenite aceste propuneri :

Să se instituie forme eficiente 
de stimulare a cadrelor didactice 
și a celorlalți intelectuali care se 
disting în munca de culturaliza
re a maselor. (E poate ne
cesar ca secția de învăță- 
mînt să urmărească în ca
drul controalelor pe care le e- 
fectuează, ca un capitol separat, 
modul în care învățătorii și pro
fesorii contribuie cu pregătirea 
lor la creșterea nivelului cultural 
în mediul rural și să se țină 
seama de acest lucru în aprecie
rile care se fac).

Să se studieze în ce măsură 
sînt necesare casele de cultură 
ca for metodic, luîndu-se toate 
măsurile pentru ca metodiștii să 
fie intr-adevăr un sprijin de ca
litate și prompt în organizarea 
formațiilor artistice.

în privința rolului secretaru
lui U.T.C., în consiliul de condu
cere al căminului cultural și a 
organizațiilor de tineret în ge
neral, în viața culturală a co
munei, se constată adesea că 
așa-zisa colaborare din numitul 
consiliu e foarte relativă, lăsată 
la buna înțelegere a ambelor 
părți, stabilindu-se asemenea re
lații care au dus la minimaliza
rea rolului secretarului U.T.C. 
în conducerea activității căminu
lui cultural.

Mircea 
ucenic,

aceste creșteri calitative există 
însă și o tendință mai pronun
țată spre independență, o ig
norare a unor reguli de con
duită la locul de muncă.

— Exemplul cel mal grăitor 
este 
meu 
mitru Nicolae. Cînd se stră
duiește să lucreze atent, scoate 
piese de înaltă calificare, do
vedind că are reale aptitudini 
pentru meserie. Dar nu cumva 
să-i faci o observație, să-i dai 
un sfat, că imediat găsește un 
răspuns obraznic...

Bănică, fostul 
îmi spunea Du-

tratați ca niște 
plînge Bănică. Tre- 
mai grele, mai ne- 
seotie trebuie să le

— Sîntem 
puști — se 
burile cele 
plăcute din 
facem noi, pentru că sîntem mai 
tineri.

— Față de maistrul Zotta 
n-ai voie să scoți o vorbă, chiar 
dacă ai dreptate. Hotărîrile lui 
sînt lege. Nouă ne cere să nu 
întîrziem nici un minut, nu ne 
dă niciodată învoire, iar celor 
vîrstnici le trece cu vederea 
asemenea abateri. (Pană Florea).

Chiar dacă lucrurile nu stau 
chiar așa cum le prezintă Bă
nică și Pană, nemulțumirea exis-

Cauzele „timidității" secretari
lor U.T.C. se găsesc uneori în 
lipsa tangenței lor cu proble
mele culturale, alteori în auto- 
mulțumirea lor cu funcția de 
membru în consiliu, fără a 0 
justifica cu nimic.

Apare peste măsură de stranie 
această împărțire tn „acțiunea 
tinerilor" și „acțiunea căminu
lui", cînd de fapt e unul și ace
lași lucru; pentru că și-n al 
doilea caz tot tinerii sînt cei 
care participă cu priceperea și 
entuziasmul lor, cu timpul lor 
liber. Tot ei sînt cei ce dau via
ță formațiilor artistice sau tea
trelor de amatori. Și pentru că 
ei sînt membri activi și per
manent ai căminului cultural, 
cei cu media de vîrstă sub 30 
de ani, tot ei trebuie să partici
pe efectiv la orientarea activită
ții culturale a căminului, în cola
borare cu toate organele și in
stituțiile adiacente.

ADELIA IVANOV 

Foto : C. DARIELa pescuit

tă și ea naște și atmosfera în
cărcată din echipă.

Bănică reproșa celor vîrstnici 
faptul că uneori ei desconsideră 
atît cunoștințele cît și cerințele 
lor. în secția sculerie, din 55 de 
uteciști eu o vechime în produc
ție între 1—3 ani, doar 6 munci
tori au categoria a V-a de sala
rizare, restul au rămas cu a IV-a 
de vreme îndelungată. Cererile 
tinerilor pentru înscrierea la e- 
xamenul de promovare într-o ca
tegorie superioară urmează un 
drum încurcat, nu se știe pe . 
unde se rătăcesc, dar multe nu 
ajung la serviciul de „norma
rea muncii".

— Aveți . răbdare, le răspund 
maiștrii. De ce vă grăbiți, sîn- 
teți tineri, aveți timp...

Nerăbdarea celor tineri de a 
eîștiga mai bine și de a se mîn- 
dri cu o categorie superioară nu 
este o scuză a indiferenței ce
lor răspunzători de promova
rea lor. Mai ales că mulți dintre 
strungarii și ajustorii de la 
sculerie, efectuează lucrări de 
categoria a VII a sau chiar a 
VIII-a și nu s-ar putea spune 
că nu fac față unor sarcini de 
un nivel superior.

Acuzăm deseori colectivul în 
care muncește tînărul pentru 
abaterile lui ; dar cert este că 
în cele 8 ore de muncă, în rit
mul productiv al unei secții 
sau echipe puterea de educație 
a colectivului nu poate acționa 
decît prin constrîngere. Munci
torul tînăr trebuie să înțeleagă, 
încă de la angajare, că progra
mul muncii lui nu suportă în
călcări, că indiferent de moti
vele personale care-1 determină 
să întîrzie sau să lipsească, el 
trebuie să aibă în vedere în 
primul rînd, interesele colec

JOI 21 MARTIE 1968
17.30 — Pentru cei mici : Fil

mele : „Poly și secretul 
Celor șapte stele" și 
„Kiri, clovnul".

18,00 — La ordinea zilei, 
Organizarea științifică a 
producției și a muncii.

18.30 — Curs de limba ger
mană (lecția a 8-a).

19,00 ■— Studioul pionierilor 
„Vine-vine... primăvara". 

20,00 — Film serial : Ivanhoe. 
20,26 — „Mult e dulce și 

frumoasă", emisiune de 
limba română.

20,55 — „întrebări la care «-a 
răspuns- întrebări la 
care nu s-a răspuns 
încă".

21.30 — Studioul Mic : „Dia
log poetic" de Lucian 
Blaga.

22,00 •— Orașele muzicii: 
Hamburg.

22.30 — De la Giotto la 
Brâncuși.

22,50 — Telejurnalul de
noapte.

tivului. Acolo unde colectjvnl 
a reacționat prompt — cum / a 
întîmplat în echipa lui Vasile 
Bordeianu — exmatrieulînd 
muncitori care împiedicau re
alizarea sarcinilor de produc
ție, rezultatele sînt dintre cele 
mai favorabile. „Dădăceala" 
pare atitudinea celor din sec
ția sculerie în care intransi
gența se manifestă acolo unde 
ar trebui să domine doar bu
năvoința ; gestul de indepen
dență al unui tînăr care refuză 
sfaturile sau al aceluia pe care 
o hotărîre neargumentată îl 
jignește pentru că îi răpește 
dreptul la inițiativă și gîndire 
nu poate fi sancționat în același 
fel cu absentele sau rebuturile. 
Raportate la îndeplinirea unor 
sarcini de producție, abaterile 
nu pot avea același efect. Pană 
n-a fost prevenit că pentru cele 
14 ore absentă într-o lună 1 se 
poate desface imediat contrac
tul de muncă (lucru care, ari- fi 
fost normal să se întîmpie) dar 
pentru o discuție violentă cu 
maistrul Zotta în care vina n-o 
purta sută la sută Pană, i s-a 
întocmit dosarul. Din cînd în 
cînd importanța exagerată care 
se acordă unor conflicte între 
tinerii muncitori și conducerile 
secției lasă impresia că trebu
rile personale trec înaintea ce
lor colective, că în loc să fie 
pus la punct tînărul recalci
trant cu hotărîre, 1 se creează 
lui însuși atmosferă favorabilă 
unor viitoare abateri discipli
nare. Tendința spre indepen
dență trebuie înțeleasă, mena
jată, în ceea ce are ea valoros 
pentru personalitatea tînărului ; 
maistrul nu mai poate da or
dine impunîndu-i muncitorului 
să nu le comenteze. El trebuie 
să-și argumenteze hotărîrile, 
chiar să-l determine pe tînăr 
să ajungă la aceleași concluzii 
cu el. în felul acesta, cred, că 
și respectul și stima pot fi cîș- 
tigate mai ușor iar atenția 
muncitorilor tineri, poate fi 
orientată mai lesne spre pro
blemele majore ale producției, 
spre îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin.

GALINA BADULESCU

MIHAI COMAN

-ROMAN POLIT 1ST-
„Neglijent, — fire de artist — ăștia au o adevărată 

pasiune pentru gesturi dramatice : probabil că, totuși, 
s-a sinucis". Dar camera nu avea de loe un aspect 
neglijent — dimpotrivă, totul părea corect și pus la punct : 
chiar și piroanele acelea atît de nepotrivite erau bătute e- 
xact în colțurile hîrtiei „E totuși tehnician ; umblă cu rigla 
de calcul !“ Exista, de fapt, un contrast între schițele acelea 
grațioase și vagi și ordinea aproape pedantă care domnea în 
cameră. Dar și asta trebuia să și-o noteze — așa că se în
dreptă spre pat, hotărît să stea jos.
în clipa aceea intră Preda.
— Să trăițl, tovarășe maior !
Preda era îmbrăcat civil : nu trebuia neapărat să-i spună 

așa.
— Să trăiești.
Maiorul își sterse fața cu o batistă mare, albă, apoi clă- 

tinîndu-se puțin și gîfiind (nu mergea liftul) se îndreptă 
spre mort.

— Doctorul a fost 7
- 5 -

— Da.
— Ce spune ?
— A murit acum cîteva ceasuri. Restul o să știm după 

autopsie. Trebuie să vină să-1 ia.
— Amprente ?
— Nimic.
Maiorul își luă un scaun, îl duse pînă în dreptul mesei șl 

se așeză liniștit, fără se se uite la mort. Apoi își scoase cre
ionul — fără vîrf 1 — și-l puse în fața lui. Carnet nu avea. 
Poate-1 uitase acasă.

3
— Ia loc și povestește ! spuse Preda.
Locotenentul execută ordinul.
La ora 5 și 15 minute, aproximativ, ureînd în pod să la 

rufele de la uscătorie, Constantinescu Elena (gospodină în 
vîrstă de 58 de ani, măritată, cu doi copii mari, locuind 
aici, în strada Crinișorilor numărul 4, la etajul IV aparta
mentul 9) văzuse de pe scară că în camera subchiriașului ei 
de la mansardă, NELU STOIAN (chiar așa scria în buletin : 
Nelu) tehnician la o cooperativă, lumina a rămas aprinsă. Se 
gîndise că domnul Nelu a venit băut și a adormit uitînd să 
stingă lumina, jntredeschisese fără zgomot ușa (după afirma
țiile ei Nelu Stoian nu încuia decît atunci cînd pleca în oraș) 
cu intenția de a întoarce comutatorul. întrucît tînărul locuia 
în fosta cameră de serviciu a apartamentului 9, aveau același 
contor electric șl doamnei Lenuta nu-i convenea să plă
tească și kilovații risipiți de domnul Nelu. Prin deschizătura 
ușii l-a zărit „așa cum îl vedeți'.'. Qbservind și. revolverul și., 
neavînd nici o îndoială că omul e mort („așa pretinde ; pro
babil că i-a fost frică") a fugit jos, la ea, la etajul IV, șl a 
chemat telefonic miliția.

— Am fost aici cu toții la cinci și treizeci de minute. Ca
mera arăta ca acum : ordine, miros da fum.

— Scrumiere ați găsit ? îl întrerupse maiorul.
— Da. Dar fără mucuri și fără scrum. Vecinii nu au auzit 

nici o detunătură. Din cauza zgomotului de peste drum. 
(Arătă cu capul spre fereastră). De altfel, aici; la etajul 
V, nu se mai află decît spălătoria si uscătoria : numai apar
tamentul 9 în care locuia fostul proprietar, avea cameră pen
tru servitori.

Zgomotul de peste drum, care se potolise o clipă, se auzi 
iar, puternic. în cameră era cald. Maiorul se ridică și se în
dreptă spre fereastră. Cu un fel de cruce de lemn împăr- 
țind-o în patrate egale, avea patru geamuri mici ; pe sticlă
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se depusese praful șantierului. Se uită la ea o clipă, apoi o 
deschise larg.

— Acum cîteva minute am închis-o.
— Da ?
Dar nu așteptă răspuns. Se așeză din nou și-l privi pe 

mort căzut peste masă cu fața-n jos, așa cum îl găsiseră. 
Pe masă se mai afla o tăviță, cu o sticlă de coniac pe ju
mătate plină și cu un păhărel.

— Ai trimis o probă de coniac, la analiză ?
— Da. O să avem rezultatul pînă la prînz.
Maiorul scoase o batistă proaspăt scrobită (alta decît cea 

cu care se ștersese de nădușeală), luă cu grijă păhărelul, ți- 
nîndu-1 de picior, și se uită în zare la el, parcă ar fi putut să 
vadă otrava din coniac. Lui Pîrcălab, treaba i se părea cam 
fără rost : cînd se otrăvesc, oamenii nu-și mai trag, pentru 
siguranță, și un glonte în tîmplă.

— Continuă, spuse maiorul, mișcînd paharul în bătaia unei 
raze de soare. A lăsat vreo scrisoare ?

— Nu. Dar s-a găsit pe masă, lîngă tăviță, o hîrtie.
Maiorul părea distrat.
— Cum era așezată ?

— Poftim ?
— întrebam cum era așezată.
Pîrcălab se ridică, veni pînă în dreptul mesei și puse biletul, 

îndojț îp patj-u, paralel cu tăviță. Maiorul privi hîrtia o 
clipă apoi o ridică și citi. Era o convocare. în dimineața zilei 
de 4 iulie, la ora 10 (adică peste aproape trei ore), tovarășul 
Stoian Nelu era chemat la secția raională a Procuraturii.

— Aș vrea — spuse maiorul, lăsînd hîrtia pe masă și dese- 
nînd ceva cu degetul în praful subțire — aș vrea să știu 
părerea dumitale. Pentru că ai o părere, nu ? Nu se poate 
să nu ai o părere într-un caz atît de interesant...

Dar ironia rămase fără răspuns.
— Doar presupuneri'— spuse Pîrcălab — nimic sigur. Pri

ma, cea care sare în ochi. Subliniez : care sare în ochi. A 
fost amestecat în cine știe ce chestie deoehiată. Era speriat. 
Cînd a primit convocarea s-a gîndit că e pierdut și s-a si
nucis. Pînă una alta e singura versiune plauzibilă. Dar 
nu-mi place. Prea e totul perfect aranjat : nici un semn de 
neliniște, corectitudine, curățenie — parcă a fost cineva în 
cameră să facă ordine, după ce s-a omorît.

— Concluzia ?
— Pare să fie sinucidere. Să vedem, însă, ce-or să aducă 

nou autopsia și analizele de laborator. Știți că nu cTed în in
stinct, dar, de data asta...
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Maiorul se juca, gînditor, cu creionul bont.
— Ca să vezi, te pretinzi omul logicii (Pîreălab nu-și a- 

mintea să fi făcut vreodată o afirmație în acest sens) și te 
iei după instinct. Trebuie să viu eu cu probele... Numai că 
n-am. Nici una. Sau aproape nici una. Ai carnetul la tine ?

— Da.
— Atunci notează : „Argumente pentru presupunerea că 

s-a sinucis : biletul de pe masă, revolverul în mîna mortului, 
rana în tîmplă, păhărelul de coniac din care-a băut ca să 
capete curaj". Sînt argumente cît se poate de serioase.

— Credeți, într-adevăr, că s-a sinucis ?
— Habar n-am. Si cum duc lipsă și de instinct... Să notăm : 

„Argumente contrarii" și să punem două puncte : Unu : sinu
ciderea presupune o stare de agitație neobișnuită, ezitări, 
înlăturarea ezitărilor. Unde pui că a și băut. Probabil. Or, 
totul e prea corect în cameră, prea bine aranjat. Ideea du
mitale. Justă. Pînă și bilețelul era pus simetric lîngă tăviță. 
Parcă s-a gîndit cineva să adune toate probele și dovezile 
de pe masă. Ai notat ?

— Da.
— Ce ?
— Unu. Corectitudine exagerată.
— Ești laconic. Bun. Doi : cine a băut din pahar ? Se vede 

că sfîntul duh. Pentru că pe pahar nu sînt nici un fel de 
amprente. Au fost șterse.

Pîrcălab vru să spună ceva. Dar maiorul continua să-i 
dicteze.

— Trei : așa cum ai observat și dumneata, sînt sigur, lip
sesc nu numai amprentele, ci și praful. Atît masa, cît și 
geamurile (de partea dinăuntru) sînt curate. în schimb uită-te 
la oglindă, ori la lemnul toaletei : pline de praf ! Praf, nu 
glumă, var, ciment, sîntem peste drum de șantier. Cît despre 
fereastră, cele două patrate de jos sînt șterse, celelalte nu. 
Deși nu e înaltă. Oricine o putea șterge întreagă, chiar fără 
să se întindă prea mult. Ce-ai notat ?

— Trei : „posibilitatea ca cineva să fi șters praful de pe gea
murile de jos și de pe masă, locuri unde bănuia că și-a lăsat 
amprentele". Deci, se pare că n-a existat premeditare. Alt
fel s-ar fi ferit de la început.

— Probabil. Patru : sîntem în camera unui fumător. Și 
încă a unuia care — să zicem — a trecut prin frigurile de 
dinaintea sinuciderii.

— Deci, patru : cine a curățat scrumierele ?
(VA URMA)
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PROTEZELE INFIRMITĂȚII INTELECTUALE
POT Fl EVITATE I

I
Ne-am obișnuit de mulți 

ani să ascultăm în adunările 
studenților — ca și în cele ale 
elevilor — în discuțiile lor oca
zionate de analize sau alte pri
lejuri, îndemnuri, sfaturi, ple
doarii, solicitarea ajutorului co
legial : „Invățați ritmic, nu în 
salturi, în sesiune" ; „Să-i aju
tăm pe cei slab pregătiți" ; „Opi
nia colectivului să-și spună cu- 
vîntul, hotărît, împotriva delă
sării și superficialității, să-i de
termine pe toți să învețe bine" 
— etc., etc.

Formulăm întrebarea : Rămîn 
valabile asemenea sfaturi, în
demnuri, pledoarii, ajutoare și în 
anul 1968 ori 1969... sau se reduc, 
de acum, la un simplu automa
tism al cuvintelor ?

Studentul, se pare, este întru- 
cîtva înconjurat cu prea multă 
„grijă", se abuzează de această 
grijă — subliniem — în ceea ce 
privește obligația lui morală de 
student. Nu cumva numeroasele 
măsuri, sfaturi în privința lui îl 
fac să se simtă împins înainte, 
cu sau fără voia lui ? Poate că 
ar trebui zdruncinat puțin sen
timentul acesta că toți îl ajută, 
îl sprijină să ajungă la liman. 
Să se găsească măsura care să-l 
degajeze puțin, să-l pună în si
tuația de a sesiza că răspunde el 
de propriul destin.

I-am împărtășit aceste gîn- 
duri profesorului clujean Gh. 
Chiș, decan al Facultății de mu- 
tematică-mecanică a Universi
tății „Babeș-Bolyai", rugîndu-l 
totodată, să-și exprime propria 
opinie.

Domnia sa a calificat drept dă
unătoare acea așa-zisă „tutelă 
intelectuală" chiar dacă pentru 
moment se obțin îmbu
nătățiri ale unor situații la în
vățătură. Sînt tineri care gîn- 
desc așa : „Am venit la facul
tate, pregătiți-mă !“. Optica nor
mală este alta, sau trebuie în 
orice caz să fie alta. Caracterul 
învățămîntului nostru superior 
este larg, nu pune bariere so
ciale, dar astăzi el este, trebuie 
să fie, cu precădere, selectiv, să 
pună bariere valorice maxime. 
Pentru ca să avem certitudinea 
că studentul a venit să fie în
vățat dar, în primul rînd, decis 
el-ff-ă snvețe. Din moment ce am 
ocd i? să aleg pentru studenție 
unul din patru candidați, în
seamnă că pot să-l aleg pe cel 
mai bun și fără îndoială, îi ale
gem pe cei mai buni". O între
bare se pune atunci: Dacă e- 
xistă — și intr-adevăr există — 
un material uman de valoare 
din care facultățile pot face se
lecție riguroasă, de ce se ajunge, 
cum am consemnat, la nevoia 
de a insista pe lingă destul de 
mulți studenți cu formule „mo
bilizatoare" ?

Există poate mai puțină

atenție pentru o selecție de sub
tilitate, pentru a distinge cu și 
mai multă certitudine inteligen
țele, mințile gînditoare, perspec
tivele intelectuale ale celor , care 
doresc să devină studenți. A- 
tunci — cum mi se explică — 
se întimplă și așa : tineri care 
n-au beneficiat de o pregătire- 
școlară solidă și nici n-au avut 
posibilitatea de a susține pregă
tirea acasă cu meditatori, se 
prezintă la concurs dezavanta
jați din punct de vedere al can
tității cunoștințelor; ei apar de
seori printre respinși, deși unii 
poate au atu-ul unei inteligențe 
sclipitoare. „Noi trebuie să fim 
mai buni tălmăcitori ai poten
țialului valoric al tînărului care 
candidează la studenție, în orice 
caz să corectăm practic concep
tul asupra selecției în îhvăță- 
mîntul superior — spunea pro
fesorul clujean. Altminteri..."

Altminteri, după expresia a- 
celuiași profesor, ne vom afla 
în fața prea multor robotitori 
obișnuiți să adune — harnic (să 
nu se înțeleagă că hărnicia este 
astfel veștejită), uneori cu în- 
dîrjire, precum gospodarul care 
și-a propus să-și adune că
rămizile pentru casă. Dar pre
cum spunea un mare mate
matician francez, „Știința se 
face cu fapte, după cum se face 
o casă cu pietre; dar acumu
larea de fapte nu este o știință, 
după cum o grămadă de pietre 
nu este o casă".

Intrebîndu-l 
noscut om de 
diții impune . __  ___
să devină student, acesta mi-a 
declarat : „îndrăzneală și inteli
gență ; nu-mi plac cuminții, ne-

Evident, profesorul 
îndrăzneală pe 

voia de la tînăr : „Stu- 
să aibă întotdeauna o 
despre o problemă sau 
îndrăznească să mă con- 
să mă contrazică cu 

chiar la 
profesor,

I
I
I

mează, pentru că efortul de gîn
dire pe care li-l solicită facul
tatea este mult prea mare pen
tru un om obișnuit să agoni
sească știința mecanic — și a- 
tunci comoditatea e prea ispi
titoare. Cercul acesta vicios se
formează din lipsa unui stil de _ 
muncă intelectual, incluzînd — I 
obligatoriu — creativitatea gîn- B 
dirii, din poticniri și comodități ■ 
pustiitoare și dezarmante care I 
nu pot fi nicidecum radical le
cuite prin insistență și ajutor ■ 
colegial, acum, la vîrsta studen- ■
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odată pe un cu- 
știință, ce con- 

celui care vrea

dificilii", 
mi-a explicat 
care o 
dentul 
părere 
alta, sa 
trazică, 
argumente, chiar la examen, 
pe mine, profesor, chiar 
dacă n-are dreptate, dar să văd 
eu că gîndește, că și-a exersat 
continuu inteligența. Cuminții, 
prea cuminții și docilii, aceia 
care-mi spun, „da, am înțeles 
tovarășe profesor", chiar dacă 
n-au înțeles nimic, chiar dacă 
n-au avut încă timp să înțe
leagă, — iertați-mi suspiciunea, 
pe aceștia 
inapți pentru știință". Medio
critatea este
modă și docilă ; ascultă, execută 
îndemnurile, cerințele. Le as
cultă și le execută în felul său 
— mediocru,' fără „probleme", 
dar și fără strălucire, neevadînd 
niciodată din tiparul promova
tului cuminte, cu note „așa și 
așa". Dar se întimplă și altfel 
de situații, uneori tocmai acești 
tineri care n-au suflu pentru un 
efort intelectual de ținută, nu 
ascultă sfaturile pe care ar tre
bui să le asculte, ori dezar-

îi consider

întotdeauna co-

Nu se va împotrivi nimeni dacă afirmăm că a vorbi este o 
însușire ce depinde de inteligența unui om, de gradul lui de 
cultură, de bagajul de cuvinte pe care îl posedă. Și totuși, 
oratoria se învață. La Cluj, academicianul Constantin Dai- 
coviciu s-a pronunțat de mai multe ori în favoarea predării 
în Universitate a unor cursuri facultative care să-i introducă 
pe studenți în „secretele" elocienței.

— Primul lucru pe care trebuie să-l învețe studenții — își 
exprimă părerea acad. C. Daîcoviciu — constă în reușita de 
a spune mult în puține cuvinte. Ar urma apoi eleganța 
frazei, intonația, gestul, privirea...

Academicianul
CONSTANTIN DAICOVICIU

PROPUNE:

INIȚIERE ÎN

Conf. univ. Tamara Dobrin

Un om stă Ia catedră, vorbește. Zeci de pe
rechi de ochi, din amfiteatru, îl urmăresc. 
Dialog diurn, imagine studențeasca obișnuita. 
Totuși ce gîndește omul mai în virsta, profe
sorul, despre acești tineri ? Ei sînt gata sa ple-

ZÎMBET IRONIC
mai copt, însă

Cînd grav, cînd reținut 
CĂTĂLIN MAMALI po
sedă o anumită voință, 
perseverență și stăpînire 
de sine care reprezintă 
dominantele lui de manifes
tare. Om pasionat, serios, pre
ocupat de asimilarea cunoș
tințelor, a evoluat an de an. 
îi ghicești uneori greu starea 
de spirit. în afara unui zîm- 
bet, ironic mai degrabă, nu 
se prea exteriorizează prin 
manifestări. Are o atitudine 
strict obiectivă față de ceea 
ce face. A depășit, totdeauna, 
ceea ce i s-a sugerat, dove
dind inițiativă în studiu. Mer
ge clar, sigur. Exemplar ca 
disciplină.

Cu aceste calități, influența 
lui față de cei din jur n-a fost 
totuși prea mare. Este un es- 
pectativ. Dovedește maturi
zare, se arată mai închegat,

PE CÎND BALUL
DE ADIO AL...

DULAPURILOR?
Căminul studențesc din 

Drumul Taberei este dotat 
cu 
nu 
ții 
le

o sală de club. Dar să 
vă închipuiți că studen- 
au acces aici în ceasuri- 
de răgaz. De mai multe

SECRETELE
ELOCINȚEI

— Din cîte sîntem informați, și la București, și la Iași 
studenții au cerut să li se ofere posibilitatea de a participa 
la cursuri unde să poată deprinde arta oratoriei. De ce cre
deți că întîrzie satisfacerea unei asemenea dorințe ?

— Pentru că tovarășii din Ministerul Invățămîntului care 
ar fi în drept să avizeze favorabil deschiderea unor astfel de 
cursuri facultative nu sînt convinși încă de utilitatea lor.

— Știam că dv. sînteți convins. Ați putea formula cîteva 
argumente care să susțină aceste îndreptățite cereri ale 
studenților ?

— N-o să mă refer la plăcerea studenților de a lua parte 
Ia conversații inteligente, unde o anume iscusință în alcă
tuirea frazelor poate constitui suportul unor intervenții mult 
gustate de interlocutori. Deși faptul nu este lipsit de impor
tanță. Dar credeți că există un argument mai puternic decit 
realitatea că studenții de astăzi ai universităților vor fi 
profesori, și de la catedră vor trebui să se facă înțeleși de 
mințile cele mai felurite ?

ției. Dimpotrivă, apelul la reme
dii, de asemenea factură, creează 
falsa impresie că, oricum, deve
nit student, el trebuie și este, 
adus cu orice risc, cu orice efort 
la capătul studenției, întrucît 
persoana sa figurează între a- 
celea ale specialiștilor în deve
nire așteptate la locul de muncă.

Poate 
departe 
men se 
teca de
primi întrebarea, îi va fi lăsat 
răgazul să gîndească, să consulte 
chiar cărți de specialitate, dacă 
dorește. Pentru că răspunsul lui 
ar valora prin ceea ce ar avea 
original, prin sintezele expri
mate, prin ceea ce ar certifica 
gîndirea, inteligența profesiona
lă, și mai mult decit profesio
nală.

!••••••
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I COMPETIȚIILE

nu este chiar atît de 
timpul cînd orice exa- 
va desfășura în biblio- 
specialitate, tînărul va

LUCREȚIA LUSTIG
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Victoria

• O întrebare adresată tuturor studenților: Cunoașteți părerile profesorilor voștri despre voi ? 
formare rămîne adesea numai în seama asistenților, de obicei ei îrșiși tineri ? • Prin ce mijloace si
transmiterea valoroaselor îndemnuri pe care cadiele universitare cu cea mai mare experiență au să le ofere miilor de tineri din amfiteatre ?

Kaplan Fetre Datculescu I
cunoașterea tinerilor în• De ce

forme pedagogice se poate face I

CE SPUN PR OF ESO
RII DESPRE NOI?

ce în viață, să muncească independent, pot 
să fie mîine ei înșiși profesori. Ce sfat le-ar 
da, analizîndu-le personalitatea, omul de la 
catedră ? Această întrebare ne-a dus în cabi
netul tovarășei conf. univ. Tamara Dobrin, 
prorector al Universității din București, cu 
rugămintea de a ne vorbi despre cîțiva dintre 
studenții cu care lucrează.

— Ne vom opri la patru dintre studenții 
grupei de psihologie — anul V.

mai copt, însă nu poate expli
ca așa și un fel de neamestec 
în treburile celorlalți. Mi se 
pare că acest „amestec" ar 
putea însemna o coparticipare 
la viața, la frămîntările ce
lorlalți.

Văd în el un bun cercetă
tor. O tendință exagerat ana
litică cred că îi este caracte
ristică.

UN TIMID
FLORIN VLĂDESCU nu-i 

printre „stelele" grupei. L-am 
apreciat, indiferent de ba
remul notelor, datorită mo
dului personal de a studia. 
Este adeseori creativ.

Am avut surpriza să cunosc 
în el un neliniștit în materie 
de informație. Caută mai mult 
decît i se oferă. înclină spre 
problemele teoretice — deși 
nu e aceasta o caracteristică 
absolută a lui. Văd în el și un 
spirit reflexiv interesant.

Este foarte timid, trece prin

atitudini inegale, cînd lipsit 
total de reactivitate, cînd 
brutal și enervat. Acestea pot 
arăta o personalitate oscilantă. 
Va trebui să se controleze mai 
mult. în facultate ar fi dat 
rezultate bune dacă își dirija 
pasiunea pentru informație 
spre un anumit făgaș. Nu re
ușește să-și organizeze cu 
prea multă eficiență econo
mică eforturile. Face mai 
ales ce-i place. în materie de 
voință, acesta este un defect.

Are o sensibilitate poetică, 
înclinație spre artă. Sensibili
tatea lui este identificabilă și 
în căldura, dăruirea — deloc 
ostentative — cu care își con
sacră timpul familiei, copilu
lui.

BAROMETRUL" 
GRUPEI

VICTORIA KAPLAN — 
una dintre studentele cu o 
foarte bună formație profe-

sională, o gîndire matură, fer
mă, cu multă personalitate. 
Foarte muncitoare, serioasă, 
delicată cu colegii. Un om in
teresant și prin multilaterali
tatea preocupărilor — artă, 
filozofie, medicină, sport, dar 
și modă. îi e proprie și o 
cochetărie de foarte bun gust, 
fără stridențe și ostentație.

Tonică, optimistă. O ima
gine luminoasă, și estetică, în 
grupă. Are multă feminitate, 
dar o atitudine demnă, ne
echivocă, departe de dulcegă
rii. Camaradă. Se poartă des
chis cu colegii. Expansivă, 
tristă cînd e cineva trist, par
ticipă mai clar la evenimen
tele din jur, ca un fel de 
„barometru" al stării de spirit 
generale. Personalitatea omo
genă, robustețea, sănătatea, 
căldura sufletească o fac aptă 
să lucreze în psihologia copi
lului, a educației.

Este puțin cam copilăroasă, 
dar i-aș dori o maturizare 
care să n-o lipsească de en
tuziasm, de căldură. Trebuie 
să se ferească de pericolul de 
a se înșela. Există la ea și 
primejdia de a nu da sufici
entă atenție unei mai bogate 
inițiative în problemele de 
specialitate.

ROMANTICUL

TRE DATCULESCU îl iden
tifică, în esență, ca visător 
Ca reflexiv are bogăție 
interioară, participă original, 
asimilează în procesul de 
formație profesională. Bene
ficiază de un suport de cul
tură — încă dinainte de fa
cultate — care l-a ajutat să 
nu rămînă unilateral.

Sensibil, receptiv la frumos. 
Și irascibil. Mi s-a părut că-1 
supără cel mai mult lipsa ele
mentară de informație, locu
rile comune. Protestul lui față 
de banal, anost, neinteresant 
se vede într-o ușoară exclama
ție, mișcare a capului. N-a 
dus, cît îl știu, această atitu
dine foarte normală la forme 
de manifestare mai dinamice, 
mai active.

Uneori, este confuz, are 
prolixități. Poate și pentru că 
e foarte
mofturos chiar, în alegerea 
celor din jur, nu e suficient 
de sociabil. Deși este gene
ros, neindiferent față de cei 
care îl înconjoară, nu face 
mult pentru ei. I-aș solicita 
o mai mare participare soci
ală, pentru că are ce să dea. 
Aș vrea ca romantismul lui 
>ă dobîndească aripi mai re
voluționare, nu numai cons
ta ta tive.

tînăr. Pretențios,

Imaginea mea despre PE-

Solicitarea acestor prezentări earacterizatoare a presupus și 
intenția de a afla dacă studenții sînt cunoscuți de profesorul lor. 
Cei patru au acceptat curioși confruntarea, avînd la început un 
scepticism pronunțat în legătură cu posibilitatea ca unul dintre 
profesori să-i știe suficient de bine pentru a-i caracteriza exact, 
semnificativ. Aflînd aceasta, profesorul a zîmbit : „Am să le-o 
dovedesc !“. Replica sa, însoțită de aceste patru prezentări, a 
surprins. La lectura ei, atît Victoria Kaplan cît și Petre Datcu
lescu au fost de acord că ei și colegul lor Cătălin Mamali — Flo
rin Vlădescu mai puțin — sînt „neașteptat de exact caracteri
zați".

Dar. acesta, a fost un exemplu fericit de profesor care susține 
și dovedește că își cunoaște bine studenții. La rugăminți ase
mănătoare am fost și refuzați.

Deseori, ilustre personalități au evocat excepționala însemnă
tate pe care a avut-o, în anii studenției, pentru întreaga viață, 
apropierea spirituală de un profesor, ridicat la rangul de model 
de viață. Mulți studenți, mărturisesc la sfîrșitul anilor de fa
cultate, ca pe un mare regret faptul că nu au avut printre pro
fesori un mentor spiritual, un om apropiat. Există o importantă 
problemă — și o problematică — a cadrului nu totdeauna adec
vat unei relații spirituale apropiate între profesor și studenții săi.
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Problematica relației2>
profesor—student I

D
Dar importanța ei este, totuși, prea mult afirmată și recunoscută 
doar declarativ. Numeroase realități universitare arată că apar 
distanțări nefirești, exagerate. între omul de la catedră și tine
rii din amfiteatru. Nu este voi ba doar de lipsa de intenție a u- 
nor dascăli universitari de a-și cunoaște auditorii cursului — în va
rietatea posibilităților lor de asimilare și nu în raport de ima
ginea unui „student-etalon". în același context sînt de analizat 
cu atenție și posibilitățile care se oferă, condiționat de o întreagă 
serie de practici metodice și structuri organizatorice ale învăță- 
mîntului superior. Nu e de Joc un secret că, în unele facultăți, cu 
studenții din cercurile științifice lucrează, în mod direct,doar asis
tenții și șefii de lucrări, că prelegerile universitare sînt adesea nu
mai niște lecturi glaciale de text. Se cunoaște, de asemenea, că 
prea puțini lectori, conferențiari și profesori universitari susțin 
și seminarii cu studenții, măcar din cînd în cînd. Orele de con
sultații — excelent, prilej și de discuții familiare cu studenții — 
sînt foarte des ocolite de aceștia.

Desigur, sînt studenți care se refuză cunoașterii de către pro
fesor. Unii pentru a-și ascunde lipsa de pregătire, defectele, al
ții din timiditate, respect. Cu toții au nevoie de efortul nedisi
mulat, fie și stîngaci, neapărat tineresc de a găsi, chiar ei, mo
dalitatea adecvată apropierii de profesor. In orice caz, o condi
ție fundamentală este aceea de a fi permanent „pe recepție" ca 
student, acceptînd puntea de acces pe care profesorul o pro
voacă sau sugerează către el, invitîndu-te prietenește la discuție.

ION TRONAC
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PUNCTUL DE CONTROL
luni, toate locurile sînt o- 
cupate. „Biletele" au fost 
rezervate pentru cîteva zeci 
de dulapuri — proprietatea 
Institutului politehnic, 
pare că 
minului 
dea un 
fi balul 
rilor ?

ORGANIZATORII
Se 

că
să 

Va

S-AU COM
administrația 
intenționează 

„bal mascat". 
<le adio al dulapu-

PROMIS
Pentru ciclul „Prietenii 

filmului" — organizat în

cadrul filialei studențești a 
Universității Populare din 
București s-au bătut tam- 
tam-urile,
..marea cu sarea". Pînă 
urmă s-a ajuns însă la 
soluție de compromis : 
fost cuplate filme 
nesemnificative, cu 
neri asupra unor 
tante momente din 
cinematografului. Din

promițîndu-se 
la 
o 

au 
banale, 

expu- 
impor- 
istoria 

cei

600 de studenți înscriși la 
început, mai vin acum în 
sală doar cîteva zeci de op
timiști, așteptind reviri
mentul. Pînă la... înființa
rea unei catedre de cine
matografie în Universitate 
— soluție ..operativă" pro
pusă de Arhiva Națională 
de Filme — studenții su
gerează includerea unor a- 
mendamente, valabile pen-

tru ei. la regulamentul a- 
cestei instituții.

POFTA BUNA'7
CU... SURPRIZE

Glumeți, administratorii 
cantinei „Grozăvești" sa-

vurează deseori plăcerea de 
a se amuza fâcind farse 
studenților : mîncarea se 
pregătește după rețetare 
..originale" probabil numai 
de dumnealor știute, care 
fac meniul greu comesti
bil ; programul de servire 
a mesei se modifică une
ori ad-hoc. Rămîne ca to
varășii din conducerea ad
ministrativă a Universității 
să revadă „rețetele" regu
lamentului după care se lu
crează la sus-numita canti
nă. Propunere: să nu lip
sească și ceva dulce...

Vorbim adeseori despre 
studenții eminenți...

Ne place să-i numim „ti
nere speranțe ale științei" și 
expresia nu reprezintă doar 
o figură de stil.

Am participat la Timișoa
ra, în a doua lună a acestui 
an universitar, la un coloc
viu care a reușit să atragă 
o mare parte a acestor „spe
ranțe" : A IX-a Conferință 
a cercurilor științifice stu
dențești. S-au întîlnit stu- 
denți din întreaga țară care 
fac cercetare în domeniile 
matematicii-mecanicii, fizicii 
și chimiei. Am avut aici re
velația pomului încărcat de 
roade. S-au acordat peste 
50 de premii. S-au încheiat 
numeroase contracte cu unele 
întreprinderi în vederea 
aplicării în producție a so
luțiilor studenților. Despre 
comunicările premiate s-a a- 
firmat — fapt lăudabil 
pentru studenți — că ele sînt 
redactate la nivelul lucrări
lor publicate în revistele de 
specialitate. Sîntem infor
mați acum că se află sub 
tipar și va apare in cîteva 
săptămîni un „Buletin știin
țific studențesc" care va face 
cunoscute specialiștilor, ca
drelor didactice și studenți
lor toate acele lucrări. E încă 
o „punte de legătură" între 
speranță și certitudine...

A început de curînd semes
trul II și o nouă competiție 
științifică a intrat în faza 
de pregătire: „Al V-lea Se
minar național al cercurilor 
științifice studențești". Avînd 
o sferă mai largă de cuprin
dere, acesta trezește și un 
mai mare interes în rîndul 
studenților. în București își 
vor desfășura lucrările două 
secții : Arhitectură și con
strucții și, respectiv. Auto
matică și tehnică de calcul ; 
la Timișoara vor fi prezen
tate comunicările care co
respund temei „Preocupări 
actuale în domeniile meca
nizării. electrificării și chi
mizării agriculturii", iar Clu
jul va găzdui pe studenții 
preocupați de cercetarea 
mijloacelor moderne ale 
diagnosticului și tratamentu
lui. Va fi, desigur, o întrecere 
a studenților eminenți. Ase
menea întreceri sînt necesare 
„ca pîinea și ca apa", ele 
avînd menirea să-i mobili
zeze și să-i ambiționeze pe 
pasionații cercetării științifi
ce din facultăți. Și se pare 
că acest lucru s-a înțeles. Ca
lendarul științific al anului u- 
niversitar în curs anunță alte 
două concursuri destinate 
studenților : Sesiunea anuală 
a cercurilor științifice stu
dențești și Concursul de pro
iecte pentru cele mai bune 
instrumente de măsură, apa
rate de laborator și materiale 
didactice. Revenind însă la al 
V-lea Seminar al cercurilor 
științifice studențești, aflat în 
pregătire, considerăm 
de consemnat faptul că 
tigiul competițional al 
tuia va fi sporit prin
tarea unor studenți din alte 
țări, care vor prezenta co
municări. înainte de a ne ex
prima dorința unei compor
tări meritorii a studenților 
români, trebuie să aplaudăm, 
cred, această inițiativă prin 
care Comitetul executiv al 
U.A.S.R. și Ministerul In- 
vățămîntului, creează viitori
lor specialiști posibilitatea 
unei confruntări exigente a 
potențialului de creație știin
țifică.

demn 
pres- 
aces- 
invi-



Documente pentru întocmirea 
unei istorii a agriculturii româ
nești sînt relativ puține pentru 
primele 14—15 veacuri ale erei 
noastre.

Primele mărturii din era noas
tră sînt cele din secolul al II-lea 
datorate lui Galenos, care amin
tește de o cereală existentă în 
Tracia, din boabele căreia șe 
prepara o pîine neagră și neplă
cută la gust El s-a referit, pro
babil, la secară care începuse să 
se cultive la noi. în secolul al 
V-lea e.n., Priscus, soiul împăra
tului Bizanțului la curtea 
din Banat, arăta că locui
torii acestei regiuni „ne-au adu* 
mei în loc de grîu", fapt ce do
vedește că meiul ocupa locul cel 
mai important în sortimentul de 
cereale al vremii. Cu toate aces
tea griul trebuie să fi fost cul

AGRICULTURĂ

mănăstirii Tismana 400 de găleți 
din dijma domnească a unui mic 
județ, Taleș. Aceste date, și mai 
ales ultimele, demonstrează că 
griul deși nu era cultivat pe su
prafețe prea mari, capătă totuși 
o extindere tot mai mare, de 
vreme ce un mic județ putea 
produce, numai din satele libere, 
peste 4 000 de găleți de grîu 
(3600 hl).

Pomicultura s-a dezvoltat și ea 
într-o linie continuu ascendentă. 
Ea a fost o preocupare perma
nentă a poporului român, fapt 
argumentat de originea latină a 
denumirii principalelor specii de 
pomi fructiferi, oare s-au păstrat 
pînă astăzi: măr (malus), păr

MĂRTURII a
\^9
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tivat destul de mult, cel puțin 
în anumite părți ale țării, căci 
s-au găsit, cu ocazia săpăturilor 
arheologice, cuptoare de copt 
pîine ca de exemplu în comuna 
Militari — București, secolul 
vi—vii).

Dovezile arheologice de la în
ceputul celui de al doilea mile
niu arată că a avut loc o inten
sificare a producției agricole ca 
urmare a inta>duoerii unor unelte 
perfecționate. Cu toate acestea 
se practica încă o agricultură 
înapoiată, bazată pe cultivarea 
unor parcele pînă la secătuirea 
lor. Mai târziu apare asolamentul 
de doi ani („în două hotare"), 
iar în a doua jumătate a secolului 
al XI V-lea, în Transilvania se 
menționează pentru prima oară 
folosirea asolamenbului de trei ani 
(„în trei hotare"), în care solele 
erau ocupate succesiv de cereale 
de toamnă, cereale de primăvară 
și de pîrloagă. Acest din urmă 
asolament se va răspândi mai 
tîrziu și în celelalte provincii ro
mânești.

Pentru sporirea producției în
cep să se aplice solului îngrășă
minte. O primă dovadă scrisă 
despre aplicarea îngrășămintelor 
organice pe teritoriul țării noas
tre datează din 1322 și se referă 
la unele terenuri gunoite în 
Banat.

Cel mai vechi act intern, privi
legiul dat de Vladsilav I (1374) 
mănăstirii Vodița, menționează 
că voevodul dăruiește mănăstirii 
„gălețile (măsură specifică pentru 
grîu, n.n.) de la satul lui Cos- 
tea“. Un deceniu mai tîrziu, în 
octombrie 1385, Dan I cedează

(pirus), prun (prumjs), piersic 
(persicus) etc.

Importanța acestea preocupări 
este demonstrată și de numeroa
sele donații ce apar în actele 
vremii (cel mai vechi act —1374), 
precum și de denumirile unor 
localități menționate în hrisoave. 
Astfel în 1374 se amintește de 
Padina Nucului ; la 20 mai 1388 
se amintește de Nucet, prima 
numire a mănăstirii Cozia; la 
8 ianuarie 1407 se amintește de 
looalitatea Cireașov; în timpul 
lui Mircea cel Bătrân se amin
tește de Vișina, numele unei mî- 
năstiri din Gorj, în 1495 de lo
calitatea Părul ete.

C. CHIRILA
Șef lucrări Institutul Agronomic 

București

1913... este anul în eare Aurel 
Vlaicu și-a realizat aeroplanul său 
„A. Vlaicu III", comandat și de 
firma englezească „Marconi’s, 
Wireless Telegraph Co. Ltd. din 
Chelmsford" care după succesul 
de la Viena îi oferise lui Vlaicu 
tot ce avea nevoie pentru a-și 
fabrica noul său tip de avion în

oare, dar acesta avea 80 C. P. 
și trebuia să realizeze o viteză 
de 140 km. pe oră.

Din păcate, înainte de a-1 ter
mina și încerca în zbor, Vlaicu 
dorind să își realizeze o veche 
dorință de a trece în zbor Car- 
pații, pleacă în această eroică în
cercare pe atunci, cu aeroplanul 
său „A. Vlaicu II". Dar în acea
stă măreață încercare, s-a prăbu
șit în hotarul comunei Bănești

„VLAIC U“ III

unde patria recunoscătoare l-a 
ridicat un monument

Peste hotare o altă somitate a 
științei și tehnicii, ing. George 
Constantinescu, părintele „sonici- 
tățil", inventează sincronizarea 
tragerii cu mitraliera de bord prin 
discul format de rotația clicii, in
venție care a asigurat aviației en
gleze în timpul primului război 
mondial mult timp o superiori
tate zdrobitoare asupra avioane
lor adverse.

încă în timpul primului 
boi mondial s-au creat la Iași 
liere de reparat avioane și 
toare de avion, din care a
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Anglia. Vlaicu a fost de acord ca 
anumite piese să se fabrice acolo, 
după desenele trimise de el, dar 
montarea n-a acceptat s-o facă 
decît în România unde dorea el 
să își realizeze fabrica.

„A. Vlaicu III" a fost primul 
aeroplan din lume de construcție 
metalieă — în afară de aripi și 
ampenaj — fuselat aerodinamic 
și de două locuri unul lîngă altul. 
Avea un motor rotativ tot 
„Gnome" ca și la tipurile anteri-

GII • SCRIITORII
GII • BIOLOGII •

• LOGICIENII
FIZICIENII •

• FILOLO-
LINGVIȘTII

Vnul din avioanele de vî- 
nătoare din primul război 
mondial, al aviației ro

mâne

PSIHOLOGIE
Intrebat care este cea mai 

însemnată contribuție adusă 
de el la cultură, Goethe a 
răspuns, spre uimirea mul
tora : cercetările mele cu pri
vire la culori. Marele scriitor 
ținea mult la observațiile sale 
de optică, dar îndeosebi, la 
constatările privind efectul e- 
moțional al culorilor : roșul 
este excitant, galbenul, vesel, 
albastrul, calmant etc.

A fost dat unui român să 
dea abia la începutul secolu
lui XX prima confirmare ex
perimentală, psihofizzologică a 
relațiilor 
Ulterior 
multe 
aceeași 
tă primă lucrare, a intrat ca 
atare în circuitul mondial, 
fiind, pînă astăzi, menționată 
de tratatele de specialitate.

er omatico-afective. 
s-au mai făcut 

alte cercetări pe 
temă, dar aceas-
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Lucrarea era semnată : Flo
rian Ștefănescu-Goangă.

Acesta va fi primul pro
fesor de psihologie al Univer
sității din Cluj, mult timp 
rector al acestei universități.

Ștefănescu-Goangă era un 
vajnic promotor al i 
pozitive, naturaliste, 
demonstrate. A fost și 
întrecut organizator.

Și-a format echipe 
lentați discipoli care 
intens pe linia asigurării unei 
documentații științifice la zi 
și a unor cercetări precise 
strîns legate de nevoile vieții. 
Laboratorul de psihologie de 
la Cluj a devenit extrem de 
fecund : cercetări interesan
te, zeci de cărți publicate, 
strînse legături cu alte centre 
psihologice ale lumii.

FI. Ștefănescu-Goangă 
este pel care a înființat re
țeaua de institute psjhoteh- 
nice ce funcționau în perioa
da interbelică, în sistemul Mi
nisterului Muncii. Era un e- 
nergie promotor al selecției 
profesionale efectuate pe baza 
testelor.

în 1929, sub semnătura Iui, 
apare cartea „Selecționarea 
capacităților și orientarea 
profesională", iar în 1940, 
„Măsurarea inteligenței".

La Cluj, Ștefănescu-Gean- 
gă scotea „Revista de psiho
logie teoretică și aplicată".

A plătit tribut curentelor 
de psihologie din vremea șa 
dar a demonstrat clar ce 
servicii poate aduce psiholo
gia vieții sociale.

Nu a fost doar un remar
cabil psihotehnician, ci și un 
bun teoretician- O dovedește 
cursul de psihologie generală 
pe care l-a litografiat.

Conf dr.
PAUL POPESCU

neveanu

cercetării
, riguros 

un ne-

de ta- 
lucrau

răz- 
ate- 
mo- 
luat

naștere în anul 1922 Arsenalul

Credințele și povestirile des
pre Dochia sînt un exemplu 
clasic în ceea ce privește com
plexitatea fenomenelor folclo
rice, chiar cînd aparențele sînt 
din cele mai simple. Gîndirea 
mitică te împletește cu obser
vația realistă, stratificările is
torice se suprapun și se inter
ferează, funcțiunea etiologică 
alternează cu plăcerea anecdo
tici, tradițiile locale se amal
gamează în fondul comun de 
credințe.

în cazul de față, fondul comun 
cel mai larg îl constituie obser
vația meteorologică șl etiologia 
ei: faptul că perioada de tran
ziție de la iarnă la primăvară 
— se caracterizează prin alter
nări brusce de precipitații at
mosferice reci și zile cu un

mod firesc, cel mitic : baba îl 
înfruntă șl-1 batjocorește pe 
Mărțișor, care apare astfel ca o 
ființă supranaturală, o personi
ficare a uneia dintre forțele na
turii. Mărțișor se răzbună, dînd 
ploi amestecate cu ninsoare și 
rare momente de căldură, care 

îl udă babei cele 12 (mai rar 
9) cojoace cu care se îmbrăcase 
ca să înfrunte frigul, urcînd 
prea devreme la munte, cu oile 
sau caprele sale, ca să le ducă 
la pășune. Udîndu-se șl înghe- 
țînd fiecare cojoc pe rînd, baba 
e silită să le lepede în flecare 
zi cite unul, rămîntnd numai 
în cămașă și astfel îngheață 
prefăcîndu-se în stîncă, iar oile 
ei în stînci mai mici. Legenda 
Dochlei se înrudește astfel cu 
alt mit : acel al Gerului — moș
neag fabulos care, înfruntat de 
căpetenia unei oștiri, îl înghea
ță împreună cu ostașii lui. Mi
tul acesta s-a păstrat la noi în 
balada Marcoș-Pașa și Gerul.

DOC HI A-ZI LE LE BABEI
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Cea dintîi încercare de elaborare 
unui sistem filozofic în țara noastra 
aparține lui Vasile Conta. Ideile șale 
filozofice îmbrățișează cele mai variate 
domenii de la metafizică ca o concep
ție — pînă la sociologie, problemele^ ate
ismului, ale învățămîntului etc. Gindi- 
rea filozofică a lui Vasile Conta apare 
într-o perioadă cînd științele naturii in
fluențau tot mai mult filozofia. Filozoful 
se naște în anul 1845 — și moare în 1882 — 
perioadă destul de scurtă pentru opera 
scrisă pe care ne-a lăsat-o. Ar fi suficient 
să amintim dintre scrierile sale 
fatalismului" (1875) „Teoria ondulațiunti 
universale" (1876) „încercări de metafi
zică" (1.879) „Bazele metafizicii" (1890) 
„Originea speciilor", (1877) etc. Ceea ce 
reține atenția în filozofia lui V. Conta 
este orientarea ei materialistă. Pentru 
filozoful român ideea materialității lumii 
nu poate fi contestată. „In lume — spune 
V. Conta — nu există decît materie, care 
se mișcă și se metamorfozează pînă la 
Infinit în spațiu și în timp, ascultînd de 
legi fatale." în viziunea contiană, fatalis
mul nu are sensul de implacabil șî de 
neînlăturat, ci mai de grabă de necesitate 
inerentă lumii înconjurătoare obiectuale.

• ••••••••••••••A*

PRIMU
înființată la 1829 prin apari

ția ziarului Curierul românesc și 
Albina românească, presa româ
nească a urmat un ritm vertigi
nos, în timp de numai cîțiva ani, 
pe lîngă periodicile amintite, au 
apărut numeroase alte publicații 
cu caracter literar, artistic, eco
nomic și științific — Gazeta Tea
trului Național (1835), Curiosul 
(1836) Cantorul de avis și comerț 
(1837). Pământeanul (1839), Icoa
na lumii (1839) etc. — izbutind 
să exprime aproape toate genu
rile de manifestare ale presei 
europene contemporane.

Marea biruință a primului de
ceniu de existență a presei româ
nești a constituit-o însă apariția 
primului cotidian în limba ro
mână, cotidian care — sub nu
mele de ROMANIA — a apărut 
la București la 1 ianuarie 1838.

Atât prin numele, cît și prin as
pectul grafi? Și conținutul său 
politic și literar, România a con
stituit o adevărată surpriză, iar 
contribuția ei la dezvoltarea zia
risticei românești a fost dintre ce
le mai remarcabile.

în „înștiințarea" de apariție a 
României, lansată ia 20 decem
brie 1837, redactorii săi — pro
fesorii de la „Sf. Sava", Florian 
Aaron și Gheorghe Hill — ară
tau că ,, după înaintarea ce a

L

soare mal blînd. Tendința de 
a face din această observație un 
temei de prognoză a timpului 
viitor pînă în vară a generat o 
serie de credințe : dacă aceste 
zile capricioase cad înainte de 
1 martie — numit la noi Măr
țișor — vara va fi călduroasă ; 
dacă ele cad după această dată, 
va fi friguroasă. Tendința de a 
explica mitic acest fenomen a 
generat o serie de legende, a- 
vînd în centrul lor o ființă care 
a înghețat, prefăcîndu-se în 
stîncă, deoarece ori s-a lăsat 
înșelată de prima adiere de căl
dură, ori l-a înfruntat pe Măr
țișor, afirmînd că nu mai are 
nici o putere glacială. Aria 
acestor legende se întinde în 
tot sudul Europei, de la țara 
noastră și peninsula balcanică, 
pînă în_ Spania. Dacă în cele
lalte țări romanice personajul 
central poate fi și un cioban, 
sau chiar o pasăre, la noi și în 
Balcani el este totdeauna o ba
bă răutăcioasă și încrezută. De 
aici și numele de zilele babei. 
Specific românesc e numele de 
Dochia, dat acestei babe. La 
noi, credințele și legendele des
pre Dochia sînt foarte nume
roase și acoperă întreaga su
prafață a patriei.

Cel mai vechi substrat e, în

A doua stratificare e cea a 
localizării topografice, vizibilă 
toată aria europeană a legendei. 
Numeroase legende din patria 
noastră și de la românii din 
Macedonia indică precis locul 
stîncii pe care s-a metamorfozat 
baba, adăugind, cele mai multe, 
amănuntul că de la poalele ei 
izvorăște o apă foarte rece. Al 
treilea strat e cel creștin. La ro- 
râni numele de Dochja e o for
mă populară a numelui martirei 
Evdochia, care e prăznuită 
în ziua de 1 martie. Ultimufîf^at 
— și cel mai debil — e cel cărtu
răresc. Gh. Asachi a văzut în 
numele de Dochia o formă popu
lară a numelui Daciei și a me
tamorfozat baba într-o fată, 
fiica lui Decebal, urmărită de 
Traian, — incluzînd-o astfel 
într-o altă serie mitică : aceea 
a fecioarei metamorfozată ca să 
scape de urmăritorul ei. Balada 
lui Asachi, Dochia și Traian, 
însoțită și de o litografie care o 
localizează pe muntele Ceahlău, 
s-a răspîndit prin manualele 
școlare și a generat la rîndu-1 
cîteva povestiri populare în 
acest sens.

Aeronautic" din Cotroceni — Bu
curești, care a început prin fabri
cația în licență a avioanelor 
„Brandenburg", sub conducerea 
ing. Constantin Silișteanu.

Apoi ing. Șt. Protopopescu în 
colaborare cu ing. Dumitru Bazi- 
liu concep și construiesc avionul 
prototip românesc „Proto".

în același an se deschide prima 
linie aeriană civilă care unea Pa
risul prin București cu Constan- 
tinopolul, la numai doi ani de la 
transportarea primilor pasageri cu 
avionul pe prima linie aeriană 
civilă care unea Parisul cu Lon

afirmație prin care va fundamenta cunos
cuta „lege a ondulației universale". în 
cadrul acestei ultime legi sînt urmărite 
formele ce apar, se dezvoltă și apoi dis
par. Formele evolutive ale lumii ni se 
înfățișează ca niște unde, înscriind o cale 
evolutivă în sînul materiei. Ceea ce este 
caracteristic acestei evoluții onduliforme 
ține de apariția noului, pe care filozoful 
român, îl sesizează de la cele mai infe
rioare forme materiale pînă la cele mai 
perfecte pe scara evoluției. In acest sens 
pledează afirmația sa potrivit căreia 
„materia ți forța fiind nesfîrșite rezultă 
că formele luptelor și echilibrurilor 
variază veșnic pînă la nesfîrșit și că prin 
urmare universul nu trece niciodată de-a 
două oară pe calea odată parcursă." Conta 
se delimitează de evoluționismul plat al 
lui Spencer — admițînd și existența, unor 
forme neevolutive. Fără îndoială că teoria 
ondulației universale nu depășește anu
mite cadre în care se fixează și la care 
mereu revine. Dar, esențială este accepția 
prin care se definește ajungînd la ideea 
dezvoltării progresive a lumii, a recu
noașterii legităților acesteia și a posibili
tății de a o cunoaște în toate manifestă
rile ei. Prin teoria întipăririlor în cunoaș
tere, Conta avansează idei înaintate care 
fac legătura directă între pragul senzorial, 
și rațional al cunoașterii.

în cadrul sistemului său — ideile so- 
cial-politice dețin un rol de seamă. Conta 
se referă neîncetat la națiune, la teme
iurile ei, descifrînd sensuri și valori de 
netăgăduit în istoria acesteia. Deși caută 
o explicare materialistă a fenomenelor 
sociale, totuși, unele referiri la modul de 
constituire și dezvoltare a societății sînt 
tributare idealismului și similitudinile pe 
care le presupune între un organism viu 
și societate — sînt mărturie în această 
privință. Revenind la societatea româ
nească, Conta indică nenumărate căi de 
dezvoltare a acesteia, de la industrie și 
agricultură pînă la învățămînt. Dintre 
toate ideile sale cele ateiste sînt precum
pănitoare pe plan social, critica re
ligiei desprinde cele mai amănunțite 
etape de constituire și apariție a senti 
mentului religios.

VASILE VETIȘANU
De la Institutul de Filozofie 

al Academiei

te ION VIDU

UN ÎNAINTAȘ 
AL ClNTECULUI 

DE MASĂ:

Lumea exterioară nouă se află în spa
țiu și timp, care sînt forme proprii de 
existentă a acesteia, ceea ce anulează 
speculația kantiană ce considera spațiul 
și timpul forme ale sensibilității noastre. 
Materia există după Conta în mod obiec
tiv, iar mișcarea apare ca o însușire a 
materiei. In acest mod, Conta, punea în 
lumină unitatea lumii materiale, faptul 
c,ă nu pot fi concepute ca separate diferi-

VA SILE
CONTA
tele forme de existență și că în- 
rîurirea reciprocă a fenomenelor duce 
la o necontenită transformare și dez
voltare. Pe această cale s-a putut da 

un răspuns și fenomenelor care se mani
festă la nivelul conștiinței umane. In 
baza determinismului, Conta înlătură 
concepțiile vulgare despre psihic, subli
niind valoarea acțiunilor reflexe pentru 
subiect. înțelegerea lumii putea fj admisă 
pornind de la legile care o domină, și care 
se manifestă în mod „fatal", atît în na
tură cît și în societate.

Conta întemeiază o teorie originală a 
evoluției naturii, societății și gîndirii. El 
consideră că „formele universale și esen
țiale ale materiei sînt cele evolutive',
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Ing. C. C. GHEORGHIU

MEDICINĂ UN VIZIONAR

DR. STEFAN STINCA
Străbatea neobosit drumurile 

cînd colbuite, cînd întroienite ale 
plășii. Ajungea la căpătîiul țăra
nilor vlăguiți, secătuiți deopotrivă 
de nevoi și de boli. 11 îndurera 
mizeria în care aceștia se zbă- 
teau, ca și propriul simțămînt de 
neputință de a-i pune capăt. 
Despre această perioadă a scurtei 
sale vieți — închinate unui măreț 
ideal social — C. Dobrogeana 
Gherea avea să scrie : „Stîncă 
muncea din răsputeri la alinarea 
suferințelor și o făcea nu numai 
ca medic, ci și ca om, prin pur
tarea lui omenească, prin sfatul, 
prin lumina puțină cît putea a- 
duce în coliba țărănească. Și 
Stîncă avea de luptat cu piedici 
excepționale.

Principalele piedici pe care dr. 
Ștefan Stîncă a trebuit să le 
înfrunte de-a lungul întregii sale 
cariere de medic izvorau din în
săși esența orînduirii sfârșitului 
de veac. Înflăcărat militant so
cialist — el a înțeles să-și facă 
datoria de medic cu o rară abne
gație. Felul în care a știut să a- 
pere drepturile elementare ale 
țărănimii în fața autorităților și-a 
atras măsuri represive din par
tea acestora. Este aceasta, de 
altfel, și motivul pentru care dr. 
Stîncă se vede silit să plece din 
Titu.

Cîțiva ani mai tîrziu, devine 
membru al Partidului social-de
mocrat din România, imediat 
după înființarea acestuia. Se sta-

OVIDIU PAPADIMA

GOT Cu totul remarcabil este 
catalogul creațiilor „Doini- 
torului Banatului".

într-o discuție mai veche, 
compozitorul Zeno Vancea, 
elev ai lui Vidu, specialist

MUZIC

bilește la București unde, conco
mitent cu profesia de medic, 
desfășoară o intensă activitate so
cială și politică, păstrînd un con
tact viu și permanent cu mișca
rea muncitorească.

Talentat publicist, Ștefan Stîn
că este primul care încearcă în 
țara noastră să aplice materialis
mul dialectic la studiul proble
melor de istorie a medicinei. 
Studiul său publicat în revista 
„România medicală" și intitulat 
„Încercări asupra patologiei și 
patogenezei în diverse epoci is
torice" este o dovadă elocventă 
în acest sens.

Condițiile vitrege în care tră
iește nu întîrzie însă să-și pună 
amprenta asupra sănătății sale. 
Marile greutăți materiale pe care 
le întîmpină la tot pasul, necon
tenita peregrinare la care îl con- 
strîng oficialitățile vremii care 
încearcă prin persecuții să-i „tem
pereze" convingerile, activitatea 
sa complexă, fără odihnă — toate 
acestea contribuie la agravarea 
bolii de care suferă din tinerețe : 
tuberculoza. Moare la începutul 
lui 1897, la vîrsta de numai 32 
de ani și ultimile cuvinte pe care 
le cuprinde scrisoarea-testament 
pe care o lasă în urma sa consti
tuie un ultim salut adresat mișcă
rii socialiste. Moartea sa stârnește 
un adine regret și — ca un o- 
magiu postum adus memoriei 
sale — mișcarea muncitorească 
socialistă îi editează teza sa de 
doctorat intitulată atît de sem
nificativ : „Mediul social ca fac
tor patologic".

Di. St. Stîncă a cunoscut ca 
puțini alți contemporani mediul 
social al vremii sale — și nu nu
mai al anilor în care a trăit — și, 
profund analist, a știut să scoată 
în evidență influența nefastă pe 
care o exercită societatea bazată 
pe exploatarea omului de către 
om asupra sănătății celor mulți 
și asupriți.

Eroul") și 5) lucrări cu ca
racter de marș în care into
nații populare se combină 
cu unele mai convenționale 
ale genului.

Vidu intuia modalismul 
cîntecului popular însă nu 
știa să-l pună în valoare 
în spiritul cunoașterii speci
ficului său. Dar deși se ba
zează pe funcționalismul de 
tip clasic, pe dualismul ma
jor — minor. Vidu asimi
lează substanța muzicii 
populare, creează forme de 
muzică corală autentică ro
mânească, care au intrat în 
tezaurul muzicii noastre co
rale dobîndind și astăzi suc
cesul meritat în sălile de 
concerte.

....Prin cîntecul pe care 
l-a cules, l-a armonizat, l-a 
răspîndit în tot cuprin
sul pămîntului românesc, 
— scria în 1931 NICOLAE 
IORGA în „Arhivele Olte
niei", — Vidu a fost și un 
factor de unitate națională 
și un educator... a făcut pe 
toți românii să se recunoas
că, sub farmecul muzicii 
unitare, membrii unui singur 
popor și a strecurat în su
flete ispitite de toate con
cepțiile și de toate anarhiîle 

ce poate da numai o 
lui: simțul de 
instinctul fru-

aceeași înștiințare „către toți cei 
care vorbesc limba ei...“

Primul cotidian românesc se 
adresa astfel românilor de pre
tutindeni, fiind deci un adevărat 
organ al unității naționale.

Această calitate România nu o 
avea numai prin numele său de
monstrativ, ci și prin conținutul 
paginilor sale, în care se reflec
tau preocupările, acțiunile și re
alizările românești de pe ambele 
versante ale Carpaților, înfățișîn- 
du-se astfel progresul social-cul
tural al întregului popor român.

Principalii colaboratori ai Ro- 

tori menționați, au fost, poetul 
Grigore Alexandrescu, care a 
publicat aici cunoscuta sa baladă 
„Clinele soldatului", și economis
tul Petrache Poenaru care și-a 
legat numele de importantul stu
diu intitulat Bogăția națională.

După 302 numere, care au to
talizat 1007 pagini, din cauza 
dificultăților materiale și a inge
rințelor cenzurii Regulamentului 
Organic, la 31 decembrie 1838 
ziarul a fost nevoit să-și înceteze 
apariția.

făcut duhul românesc și după 
lățirea gustului citirii în patria 
noastră, gazeta a ajuns a fi o tre
buință", dar, se arată, în conti
nuare, „numai o gazetă cotidiană, 
care să iasă în toate zilele, poate 
să mulțumească curiozitatea și 
nerăbdarea tuturor acelora care 
doresc a cunoaște în grabă și 
neprecurmat cursul lumii, duhul 
vremii și întîmplările de la care 
atîrnă fericirea sau nenorocirea 
omenirii". „ROMANIA" își pro
punea, deci, să înregistreze „în- 
tîroplările cele mai nouă și mai __ ____ _
interesante din patria noastră și mâniei, în afară de cei doi redac- 
din țările străine... aflările și năs- .

ISTORIA PRESEI

cocirile (invențiile n.n.) ce le face 
duhul omenesc spre îmbunătăți
rea pămîntului, desăvârșirea meș
teșugurilor, întinderea negoțului", 
precum și „cărțile cele nouă ro
mânești ce ies la lumină", spec
tacolele de teatru și diferitele 
manifestații ce se cuprind în 
sfera cea întinsă a literaturii".

Aria sa de răspândire cuprin
dea întregul teritoriu locuit de 
poporul român, ea îndreptîn- 
du-»o, după cum se sublinia In

VASILE NETEA 
Doctor In istorie

în constelația creatorilor 
care s-au afirmat în muzica 
românească la încrucișarea 
ultimelor două veacuri, nu
mele lui fon Vidu este din 
cele mai strălucitoare.

Creator de talent, pedagog, 
folclorist, ziarist militant, 
Vidu a desfășurat o multila
terală activitate pentru dez
voltarea formației lugojene, 

' pentru îmbogățirea muzicii 
românești, Bucurîndu-se de 
sprijinul unor mari cîntăreți 
ca Elena Teodorini, ~ ’ 
vanni Dumitrescu, 
Grozăvescu, Aca de Barbu, 
Vidu a transformat forma
țiile lugojene într-un puter
nic centru de creație și e- 
ducație muzicală. Prin stră
daniile lui Vidu pe scenele 
Lugojului s-au perindat cele 
mai bune formații ale epocii 
(corul Metropolitan din Iași, 
corul„Doina" din Tr. Seve
rin, corul „Carmen" din 
București, corul „Armonia" 
din Craiova) asigurînd o 
puternică vehiculare a va
lorilor muzicale românești.

Gio- 
Traian

în Istoria muzicii românești, 
făcînd un tur de orizont a- 
supra celor peste 100 de lu
crări corale ale compozito
rului bănățean, le diviza în 
cinci categorii : 1) armoni
zări ale unor melodii popu
lare, „mocăniile de pe dea
lul viilor", cum le spuneau 
în primii ani ai activității 
dirijorale a lui Vidu acei 
speriați de masiva pătrun
dere a pieselor populare 
în repertoriul lugojenilor, 
2) lucrări (în genul „Anei 
Lugojana") în care forma 
inițială a melodiei populare 
a fost supusă de Vidu unor 
anumite modificări. 3) lu- 

• crări de tipul „Negruței" în 
care părți dezvoltate de 
compozitori dintr-un motiv 
popular alternează cu părți 
de proprie invenție, 4) lu
crări de mai mari proporții 
cu acompaniament instru
mental, (în genul „Dunării" 
sau „Moartea lui Mihai

ceea 
artă ca a 
ordine și 
museții".

IOSIF SA VA Dr. A. IONESCU



PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 

ION GHEORGHE MAURER, Â AMRASADORULUI 
REPUBLICII CUBA IN BUCUREȘTI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit miercuri după-amiază, 
în audiență, pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Cuba la București, 
Manuel Yepe Menendez, în le

gătură cu plecarea acestui* de
finitivă din țara noastră.

La întrevedere, oare s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
a participat Petre Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

(Agerpres)

INTILNIRE CU STUDENȚII

BRAȘOVENI
Studenții și cadrele de condu

cere de la Institutul politehnic 
și Institutul pedagogic de 3 ani 
din Brașov s-au întîlnit ieri cu 
tovarășul Ion Iliescu, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist, mi
nistru pentru problemele tinere
tului.

Seara, în marele amfiteatru *1

Institutului politehnic, a avut loc 
o adunare a studenților în cadrul 
căreia, tovarășul Ion Iliescu a 
vorbit despre unele probleme ac
tuale ale politicii externe a par
tidului și statului nostru și a 
răspuns întrebărilor adresate de 
tineri.

R. LAL

Combinatul ehimic Craiova. Fabrica de îngrășăminte azo- 
toase aflată in construcție

Foto : AGERPRES

Plecarea definitivă 
a ambasadorului Republicii 

Socialiste Cehoslovace din 
Republica Socialistă România

Miercuri, 20 martie, a părăsit 
definitiv țara noastră dr. Cest- 
mlr Cisar, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste Ceho
slovace în Republica Socia
listă România.

Delegația Comisiei legislative 
din Adunarea Națională Fran
ceză, condusă de dl. Renâ Ca- 
pitant, președintele Comisiei, 
care face o vizită în țara noas
tră, s-a întîlnit, miercuri dimi
neața, la Palatul Marii Adunări 
Naționale, cu membri ai Comi
siei juridice și ai altor comisii 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale. Oaspeții au fost sa

lutați de deputatul Traian Io- 
nașcu, președintele Comisiei ju
ridice a M.A.N.

La întrevedere au fost prezenți 
membri ai Ambasadei Franței la 
București.

In cursul după-amiezii, parla
mentarii francezi au vizitat Mu
zeul de Artă și au asistat la un 
spectacol de operă. Ei au fost 
însoțiți de deputatul C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu.

★

Sub patronajul însărcinatului 
cu afaceri ad-interim al Dane
marcei la București, R. Wagner- 
Hansen, Consiliul pentru desfa
cerea produselor agricole din 
Copenhaga a organizat, miercuri 
la amiază, prezentarea unor pro
duse alimentare specifice po
porului danez.

(Agerpres)

LA PRIMUL
ROL...

La Teatrul Mic au 
loc zilele aeestea ul
timele repetiții la 
„Baltagul" — prima 
transpunere scenică 
a unui roman sa- 
dovenian. Premiera 
va avea loc du
minică 24 martie. 
Din distribuție fac 
parte printre alții : 
Olga Tudorache în 
rolul Vitoriei Li
pan, Ion Marinescu, 
Leopoldina Bălănu
ță, Constantin Co- 
drescu, Victor Re- 
''•nglue, Tatiana Ie-
51, Florin Vasiliu, 

Tudorel Popa, Du
mitru Furdui etc. 
Rolul Minodoref — 
fiica Vitoriei Li
pan — a fost în
credințat Niculinef 
Zăinescu, studentă 
Ja Institutul de tea
tru în anul al 
II-lee. Am rugat-o 
să răspundă la cî- 
teva întrebări pen
tru cititorii „Scîn- 
teii tineretului".

— Rolul Minodora 
din viitoarea pre
mieră a Teatrului 
Mic este primul rol 
pe care îl jucați pe o 
scenă profesionistă ?

— Da, și să știți 
că aștept cu multă 
-■rtoție premiera, bi
as vrea să deza
măgesc publicul. Cu 
toate că regizorul 
Radu Penciulescu 
m-a ajutat foarte 
mult să-mi înfrîng 
tracul, pot spune 
că eram chiar pu
țin speriată la în
ceput. Din discuții 
asupra rolului Mi-

LA 23 MARTIE

Faza județeană 
a concursurilor 

elevilor
Sfîrșitul lunii martie 

aduce în viața elevilor, 
mari și mici, un eveniment 
însemnat: competițiile ști
ințifice tradiționale cunos
cute sub denumirea „Con
cursurile pe specialități". 
Pentru elevii mari — cei 
din licee, licee de speciali
tate, școli profesionale și 
tehnice — concursurile de 
limba și literatura româ
nă. matematică, fizică și 
chimie sînt la cea de a 
doua fază a lor, cea pe ju
deț. Ea se va desfășura în 
ziua de 23 martie avînd 
drept concurenți pe cîști-

gătorii primei etape, cea 
locală la care au participat 
zeci de mii de elevi din 
toate școlile patriei.

Așteptînd cu nerăbdare 
această întrecere colegială, 
elevii au folosit ultimele 
săptămîni de școală pentru 
pregătirea lor suplimentară 
la disciplinele la care vor 
concura activind în cercu
rile pe materii, rezolvind 
probleme suplimentare ceea 
ce, evident, le-a adus pri
mul însemnat cîștig — o 
bună pregătire școlară.

Pentru elevii din clasele 
a Vl-a, a Vil-a și a Vlll-a 
concursul de matematică 
va avea loc in ziua de 22 
martie. Micii matematicieni 
aduc la start, asemenea co
legilor lor din clasele mari, 
o bună pregătire de spe
cialitate, dorința de afir
mare a lor și a școlii în 
care învață. Numărul mare 
de concurenți înscriși con
firmă acest lucru.

Tuturor concurenților în 
această tinerească întrecere 
— succes 1

STIMULARE
în Danemarca, pentru a sti

mula grija șoferilor pentru 
respectarea regulilor de cir
culație, s-a instituit o diplo
mă ce se acordă acelui șofer 
care timp de trei ani nu a 
avut nici un accident. Dacă 
timp de nouă ani la rînd, șo
ferul este deținătorul acestei 
diplome, el capătă o recom
pensă și o medalie care ates
tă calitățile sale de bun 
conducător pe drumurile pu
blice.

PERMISE
PENTRU MELCI

Consiliul de Stat din Neu- 
chatel a publicat un regula
ment în care se interzice cap
turarea — pentru curse — a 
melcilor care n-au ajuns la 
maturitate, adică la 35 de 
cm. Deasemenea, fiecare melc 
trebuie să fie însoțit de un

„permis", pentru a evita de- 
popularea regiunii de melci, 
din cauza pasiunii curselor.

CASĂ COPAC

La expoziția de la Montreal 
a fost prezentată cea mai ne
obișnuită casă din lume. A- 
partamentele sînt dispuse ca 
ramurile unui copac avînd în 
vîrf un restaurant cu 260 de 
locuri,

PICTURĂ... LA METRU

CAMPANIE DE
(Urmare din pag. I)

ca acesta să ajungă pe te
renurile cele mai fertile, 
cu textură ușoară sau mij
locie și cu un strat arabil 
corespunzător, bine aerisit 
și fără exces de umiditate, 
pregătirii corespunzătoare 
a suprafețelor rezervate a- 
cestei culturi. Se are în ve
dere asigurarea unui aso- 
lament corespunzător și 
tratarea solului cu insecto- 
fungicidele solicitate pentru 
evitarea infestării culturii 
cu boli și dăunători spe
cifici.

Pînă fn prezent a fost 
transportată în cîmp o 
mare eantitate de gunoi de 
grajd și au fost aplicate 
îngrășăminte chimice. Mai 
mult de două treimi din 
suprafața rezervată cultu
rii cartofului a fost fertili
zată. Totodată, s-au asigu
rat și tratat cartofii de să- 
mînță. Circa două mii de 
hectare dintre cele rezerva
te culturii timpurii vor fi 
insămînțate cu tuberculi 
larovizați care permit ob- 
inerea primei recolte cu 
:el puțin două săptămîni 
nai devreme.

C. POGĂCEANU
★

Pe meleagurile Clujului 
primăvara a ajuns mai tîr- 
ziu. Cu toate acestea, pînă 
la începerea propriu-zisă a 
campaniei de primăvară 
oamenii ogoarelor au des
tule treburi de rezolvat. 
Intii de toate, activitatea e 
concentrată la fertilizarea 
solului, rină acum s-au a- 
plicat 151.276 tone gunoi 
de grajd și 2 457 tone în
grășăminte chimice pe mai 
bine de 22 000 de hectare. 
Cele mai mari suprafețe 
fertilizate au fost cele cul
tivate cu grîu.

Dacă în foarte multe u- 
nități s-au fertilizat supra
fețe însemnate, în altele — 
deși existau toate condiții
le — au rămas încă parce
le nefertilizate. Cauza a- 
cestei situații nu e numai 
lipsa de îngrășăminte pro
venită din livrările cu în- 
tîrziere a cantităților solici
tate. In jurul fermelor de 
animale se află îneă sufici
ent gunoi netransportat.

PRIMĂVARĂ
în comuna Viișoara, de 
pildă, în timp ce supra
fețele fertilizate au o 
pondere neînsemnată, în 
magazia cooperativei se 
află 8 vagoane de azotat, 
6 vagoane de superfosfat, 
8 tone de îngrășăminte po- 
tasice și 21 tone de uree. 
Ce așteaptă cooperatorii de 
aici nu se știe. Și, situații 
asemănătoare se mai gă
sesc.

într-un ritm de... melc 
se desfășoară lucrările pe 
terenurile planificate a fi 
irigate. Pînă acum, în ju
dețul Cluj sînt făcute a- 
menajări pentru irigații 
doar pe 151 hectare din 
care 136 pentru legume. 
Reamenajările au început 
în unele părți, dar cu o 
mare întîrziere. Ca urma
re, din cele 265 hectare ce 
solicită lucrări de întreți
nere, s-a lucrat doar pe 84 
hectare ! Totodată, în le
gumicultura, unde în aces
te zile trebuie să se desfă
șoare o activitate intensă, 
mai sînt de însămlnțat a- 
proape 10 000 m.p. de ră
sadnițe, ceea ce reprezintă 
peste 30 la sută din su
prafața planificată. E 
drept că pentru culturile 
tîrzii timpul încă nu este 
trecut, dar pentru celelal
te?

Mecanizatorii afirmă că 
și-au alimentat tractoarele, 
eare sînt reparate bine ; la 
cele dintîi semnale se vor 
alinia Ia „start". Sămînța 
necesară, verificată la la
boratoarele de încercare, e 
pregătită ; la fel și atelajele. 
Mai sînt excepții. De pildă, 
la Fizeșul Gherlei, Taga, 
Geaca, Plăieși etc. nu nu
mai că nu s-a verificat să
mînța, dar njci nu se dis
pune de Întreaga cantitate 
necesară. în alte părți 
(Geaca, Panchida, Livada, 
Iclad etc.) unele soiuri de 
sămînță expediate pentru 
probe s-au întors cu bule
tine negre fiindcă nu a fost 
bine eurățată sau a fost 
păstrată în magazii neco
respunzătoare.

Atenție, primăvara e la 
doi pași! Trebuie întîmpi- 
nată cum se cuvine, în 
cimp, nu căutînd sămînță.

ION RUSU

nodorel am înțeles 
că nu trebuie să joc 
vîrsta ci persona
jul ca atare.

— Cum ați fost 
descoperită ?

— Jucasem la cla
să un rol din 
piesa „Orașul nos
tru" de O. Wilde șl 
în „Fard" de A. Hu
xley în care inter
pretam două perso-

— Vă urăm succes 
deplin la premieră I

naje oarecum 
mănătoare cu 
nodora.

ase- 
Ml-

—- Care este 
mult visat ?

rolul

— Aș dori tare
mult să joc rolul
Ofeliei sau a lui La-
dy Macbeth.

L. RADU

în decorul primăverii
Astăzi, după ultima 

oră de curs elevii încep va
canța de primăvară. Timp de 
17 zile ei vor beneficia de o 
odihnă meritată după efortu
rile depuse în acest al doilea 
trimestru de școală. Dar ele
vii așteaptă vacanța pentru a 
și-O... consuma pe cărări de 
munte și pe terenurile de 
sport, la patinoare, în sălile 
de spectacole și expoziții, în 
muzee și în tovărășia cărți
lor. Ceea ce e foarte firesc.

Decorul încîntător al pri
măverii îi cheamă pe elevi 
în excursii și, în fiecare co
lectiv, organizațiile U.T.C.

și conducerile școlilor au sta
bilit itinerarii care mai de 
care mai atrăgătoare pentru 
a fi străbătute în zilele a- 
cestei vacante.

De asemenea, s-au prevă
zut vizionări ale unor spec
tacole de teatru, matinee 
poetice, serbări școlare. Ale- 
gînd între aceste invitații a- 
nunțate din vreme și alte 
manifestări născute ad-hoc 
din inițiative spontane ele
vii își vor putea petrece a- 
greabil fiecare zi de vacanță 
reîmprospătîndu-și forțele 
pentru etapa care va încheia 
anul școlar.

ELOGIUL VICIULUI?

La un concurs ținut la San-Francisco, 
acest om a reușit să fumeze în conti
nuare 12 ore dintr-o țigară de foi fără 

s-o stingă

Pictorul austriac Mechel 
August a pictat la începutul 
secolului nostru o pînză lun
gă de 50 de metri ce repre
zenta un peisaj de pe Valea 
Nilului. Ulterior pînza s-a vîn- 
dut la metru.

TELEVIZIUNEA PE DISC

Cunoscuta firmă japoneză 
„Soni" a lansat pe piață dis
curi magnetice pe care se 
pot înregistra șf retransmite 
cu ajutorul unor aparate spe
ciale programe de televiziune. 
Pe un disc se poate înregistra 
un program de 30 minute.

CĂRȚILE DE JOC
SI MATEMATICA

Doctorul englez Roy Aha- 
key juca cărți cu cîțiva prie
teni. Cînd îi veni rindul să 
împartă cărțile, el le ameste
că îndelung. După ce le dă
du partenerilor, aceștia au 
remarcat că au primit nu
mai cărți de aceeași culoare. 
Matematicienii au calculat că 
o asemenea situație se întîl- 
nește la 2.235.197.406.895. 
366.368.301.560.000 de cazuri.

Sensul personalității
(Urmare din pag. I)

desluși mai bine, fiecare în 
sectorul lui, și să descopere 
soluția cea mai potrivită, să 
depășească rutina, trebuie 
mai întîi ca ei înșiși să fie 
deosebiți, distincți, unul de 
altul. eentre active de 
căutare sau de muncă, uniți, 
într-o diversitate creatoare 
care e diversitatea existen
ței — uniți prin însăși uni
tatea telurilor urmărite : 
binele întregului ansamblu, 
binele întregului popor. Por
nind de aici se poate vorbi 
și de personalitatea unui 
popor, contradicție numai 
de cuvinte șl nu de esență, 
pentru că suma personalități
lor umane create se exprimă 
cel mai bine prin ceea ce 
ele fac personalitatea isto
rică a poporului, din care se 
nasc și care cuprinde toată 
succesiunea generațiilor tre

cute, un șir neîntrerupt de 
experiențe, de lupte și de 
cunoaștere, temeiul oricărei 
înaintări ulterioare.

Persoana umană nu se 
poate dezvolta fără perso
nalitatea întregului în care 
ea crește și care îi dă o 
rațiune de a fi. Și nici 
aceasta, personalitatea po
porului, nu se constituie fără 
ideea fundamentală de om 
care gîndește diferit, tocmai 
pentru a realiza sensul ori 
scopul general : o sumede
nie de posibilități de a rea
liza în toată libertatea ini
țiativei planul complex al 
societății noastre.

Fără sufletul muzicii lui 
Enescu, ceva din însăși per
sonalitatea poporului nostru 
ar fi lipsit si i-am fi simțit 
lipsa, ca pe un dor ; și nici 
Enescu n-ar fi fost ce este, 
dacă n-ar fi ieșit din sub
stanța care l-a creat.

Planul de acțiune

„VĂ PRICEPEȚI LA FOTBAL?
Concursul „Scinteii tineretului" pentru

returul campionatului national

întrebări pentru 

etapa a lll-a 
INDICAȚI ;

a. suma golurilor ce se vor 
marca în cuplajul interbucureș- 
tean (în cele două meciuri).

b. autorul primului gol din 
meciul Progresul—Dinamo.

c. rezultatul final al meciului 
Rapid—Steaua.

Pentru fiecare răspuns exact 
participanții vor primi cîte 10 
puncte.

PE SCURT
Casa de cultură a tineretu

lui din str. Turturele (sector 
4) va găzdui astăzi întrecerile 
semifinalei campionatului re
publican de box ale munici
piului București. Gala, care 
va începe la ora 19, va cu
prinde 11 partide.

★
Meciul de box pentru titlul 

european la categoria „mijlo-

cupon
DES 

PARTICIPARE
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• RE SCURT
cie" dintre Carlos Duran și 
Willy Swift a suferit o amî- 
nare. Campionul european 
Duran nu a acceptat să boxeze 
într-un ring de dimensiuni 
mici. El a declarat că ringul 
din Birmingham nu corespun
de cerințelor regulamentare 
ale forului european de spe
cialitate.

Întreceri de schi la vatra dornei
Pe pîrtiile din 

preajma stațiunii bal
neare Vatra Dornei 
s-au desfășurat, re
cent, două interesan
te și originale con
cursuri de schi : „Cu
pa veteranilor" și 
„Cupa speranțelor". 
In prima sa ediție 
„Cupa veteranilor" a 
impresionat prin nu
mărul și comportarea 
concurenților. Câști

gătorul probei de sla
lom special, spre e- 
xemplu, Karol Secter, 
deși în vîrstă de 53 
de ani a avut o com
portare excelentă 
care i-a impresionat 
pe cei mai mulți din
tre tineri. „Cupa spe
ranțelor" a întîlnit la 
ștart băieți și fete în
tre 8 și 12 ani și 12 
și 15 ani. Cele 3 
probe — slalom u- 
riaș, slalom special

și fond — au per
mis concurenților 
să-și dispute cu ar
doare șansele pen
tru cele două cupe. 
Concursul a consti
tuit și un bun prilej 
de depistare a tinere
lor talente, pentru a- 
tragerea lor spre școa
la sportivă de elevi 
de pe lîngă liceul din 
Vatra Dornei.

L BELDEANU

PE ECRANE

SCENARIUL : Eugen Barbu, Mihai Opriș, Dinu Cocea 
REGIA : Dinu Cocea 

IMAGINEA : George Voicu
CU : Olga Tudorache, Emanoil Petruț, Marga Barbu, George 

Constantin, Toma Caragiu, Colea Răutu, Florin Scărlătescu, 
Gh. Ionescu Gion, Alexandru Giugaru 

O producție a Studioului cinematografic București

(Urmare din pag. I) 

menea Costache Costică, șeful 
de comisie la comitetul județean 
care se află aici de cîteva zile. 
„Sîntem gata, afirmă dînsul mul
țumit, am pus totul la punct".

Convingător, Costică Grosu își 
desfășoară documentele pe masă.

— Așadar, începe el, din cele 
10 hectare pe care le avem anul 
acesta în plan, un hectar va fi 
împădurit prin muncă patriotică.

— Cum un hectar, intervine 
Gheorghiță Ghiorma, dar noi 
putem face mai mult I

Tovarășul Costache face ochii 
mari. „Puseseră totul la punct". 
Acum însă ceva din totul acesta 
se clatină. Abia după ce și alții 
din cei prezenți își exprimau pă
rerea că față de posibilități, un 
hectar reprezintă prea puțin, to
varășul Costache se regăsește.

— Sigur că da. Este puțin.
Și, refăcînd terenul, se adre

sează secretarului comitetului co
munal. De fapt nouă.

— O să aducem tineri din co
munele învecinate cu camioanele, 
o să vină din alte părți...

Planurile comitetului județean 
puse la punct de tovarășul Cos- 
tache aveau să cunoască o nouă 
confruntare cu realitatea. O con
fruntare aproape dramatică.

— Cum din alte părți, dar 
noi ? interveniră într-un cuvînt 
localnicii.

Subaprecierea îi ofensase.
— Anul trecut tinerii noștri au 

făcut 15 hectare. Acum nici 10 ?
Contrariat mai întîi, tovarășul 

Costache sfîrșește prin a se situa 
și în căruță și în teleguță. Pe de 
o parte era sarcina pe care o 
primise din partea comitetului 
județean, pe de alta propria-i 
memorie, care păstrînd imagini 
din activitatea tinerilor din Vul- 
căneasa, i se ridică împotrivă. 
Impasul programărilor din birou 
era evident. O fi înțeles tovară
șul Costache acest lucru ? Ori
cum, întîmplarea merită să o po
vestească tuturor colegilor de la 
comitetul județean al U.T.C.

80 DE INTERVIURI 
FULGER

— Nu mi-a spus nimeni. 
Nu știui nu am aflat

9
— O să fim probabil anunțați.
— Mi-a zis ceva tovarășul di

riginte, dar nu de împăduriri.
Cu mici deosebiri răspunsurile 

tinerilor, cărora ne-am adresat 
au semănat cu cele patru citate. 
Despre marele proiect al comi
tetului județan, proiect ai cărui 
realizatori nu putea fi decît ei, 
nu aflaseră încă nimic. înțelese
sem că rațiunea : „prezența acti
viștilor în cele 5 puncte" nu ar 
fi putut fi decît aceasta. Atunci ?

— Le-am comunicat secretari
lor. Nu puteam sta de vorbă cu 
fiecare, ni se explică prompt.

— Ce ziceți, ne adresăm de 
data aceasta, secretarilor U.T.C. ?

Ion Chipăilă, comuna Reghiu : 
„Am și început. Noi facem mun
că patriotică la împrăștierea în
grășămintelor".

Liceul teoretic din Odobești : 
„Dacă o să fim chemați, o să 
mergem".

Care vasăzică „dacă o să" și 
nu „deoarece am fost", situație 
generală.

Ce-or fi făcut tovarășii acti
viști ? Este adevărat, au muncit. 
Dar ceea ce au realizat pînă 
acum este departe de a da ga
ranția unui succes. Pentru că pre- 
ocupîndu-se de pregătirea acțiu
nii au stat de vorbă cu pădura
rii, cu brigadierii și inginerii sil
viei, au văzut terenurile, pepi
nierele, au măsurat distanțele și 
lucru important, au discutat cu 
factorii din conducerea unor uni
tăți și organele de stat dar au 
uitat să stea de vorbă și cu ti
nerii. O simplă omisiune ? Nu 
știm. Se pare însă că ea s-a co
mis încă în faza conceperii ac
țiunii. Ne reamintim discuția cu 
tov. Stoica : „Am stabilit, am or
ganizat, am discutat cu toți 
factorii". Dar eu tinerii ? Oare 
nu este limpede pentru activiștii 
comitetului județean Vrancea al 
U.T.C faptul că pentru succesul 
tuturor acțiunilor și mai ales a 
unora de o asemenea amploare, 
legăturile directe, contactul larg 
și nemijlocit cu tinerii reprezintă 
nu un element important, ci cel 
mai important.

NICOLAE ARSENIE 
MIRCEA TACCIU 

VASILE VĂDUVĂ
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Lupte violente in împrejurimile
orașului sud-vietnamez Kontum

Agenția FRANCE PRESSE, referindu-se la operațiunile mili
tare din Vietnamul de sud, subliniază că miercuri în regiunea pla- 

; tourilor înalte forțele patriotice și-au intensificat atacurile, mai 
ales în perimetrul cuprinzînd orașul Kontum.

sud- 
de 
de 
la 

de

De patru zile se desfășoară lup
te violente în partea de nord- 
vest a acestei localități, la o în
crucișare de drumuri, care leagă 
Kontum de tabăra militară ame
ricană de la Dak To.

în apropierea capitalei 
vietnameze s-au semnalat, 
asemenea, numeroase lupte 
hărțuială. în jurul bazei de 
Khe Sanh avioane americane
tip „B-52" au continuat bom
bardamentele. Situația acestei 
baze, unde se află încercuiți de 
peste două luni 6 000 de militari 
americani, devine pe zi ce trece 
tot mai dificilă. Aprovizionarea 
bazei tu avioanele de transport 
C-130 a fost abandonată dato
rită eficacității tirului mortiere- 
lor forțelor patriotice — scrie a- 
genția France Presse.

Se știe că in urma loviturilor 
puternice date în cursul ofensi
vei generalizate din acest an de 
unitățile Frontului Național de 
Eliberare, armata marionetă a 
generalilor Thieu și Ky se află 
intr-un proces continuu de de
zintegrare. Unitățile F.N.E. au 
eliberat, de asemenea, numeroa
se localități rurale, chemind 
populația să se alăture mișcării 
de eliberare națională. După cum 
se știe, numeroși cetățeni sud- 
vietnamezi s-au alăturat forțelor 
patriotice pentru a lupta împo
triva agresorilor americani și 
slujitorilor lor de la Saigon.

ANGLIA. Aspect din timpul unei recente demonstrații a locuitorilor Londrei împotriva 
politicii americane în Vietnam

Va renunța președintele
Johnson la un nou mandat?

Observatorii politici din capitala S.U.A. apreciază că s-ar 
putea ca președintele Johnson să nu-și reînnoiască candida
tura pentru alegerile prezidențiale din anul acesta.

După cum apreciază comen
tatorul ziarului „NEW YORK 
TIMES", Clayton Fritchey, 
președintele nu ar putea obți
ne investitura în cadrul con
venției naționale a Partidului 
democrat, oare se va ține în 
august la Chicago. Din cercu
rile apropiate Casei Albe, 
menționează corespondentul, 
se subliniază că „Johnson nu 
va admite balotajul, deoarece 
este amenințat de o înfrîngere 
sigură". în prezent, ca urmare 
a eșecurilor suferite în Viet
nam și în alegerile prelimina
re care au avut loc în statul 
New Hampshire și în urma 
sondajelor de opinie publică

LA SALONUL
DE LA BRUXELLES

Medalii pentru

Autoritățile militare de la 
Saigon vor face noi recrutări în 
rîndul tineretului sud-vietnamez, 
acțiune dictată, după cum apre
ciază observatorii politici, de in
succesele înregistrate de la în
ceputul acestui an de armata 
marionetă. Agenția France 
Presse, citind surse din Saigon, 
relatează că recrutarea tinerilor 
de 19 ani este aproape termina
tă, urmînd ca, la începutul lunii 
mai, să fie încorporați tinerii de 
18 ani. Noii recruți vor fi echi
pați în întregime de S.U.A.

din viata tineretului Înmii
începutul anului școlar 

prilejuiește, în multe 
țări priviri retrospective 
asupra realizărilor în do
meniul învățămîntului, 
scrutări în viitor, proiec
te. în Bolivia, noul an 
școlar, început la 1 mar
tie, a fost marcat, la rîn- 
du-i, de bilanțuri și ana
lize pe tema școlii. Ele au 
însă o rezonanță de tra
gic și dureros.

mul, alături de șomaj și subnu
triție — subliniază studiul amin
tit — este una din plăgile cele 
mai răspîndite în țară". Țară 
care — adăugăm noi — în ciuda 
imensului său teritoriu (1 100 000 
km patrați) și a numeroaselor 
bogății naturale, ocupă unul din 
ultimele locuri în rîndul statelor 
slab dezvoltate de pe continentul 
latino-american.

Dureros este faptul că — așa 
cum atestă cifre statistice com-

analiza efectuată : „Pe de o parte, 
în centrele industriale, mai ales 
în industria minieră, sînt utili
zați în exclusivitate specialiști 
străini, iar bolivienii sînt angajați 
numai în munci necalificate, la 
activități brute. Pe de altă parte, 
sistemul feudal de la
interesat ca lucrătorii agricoli să 
iasă din ignoranță".

Practic dezvoltarea învățămîn
tului elementar se desfășoară — 
cum remarcă studiul amintit —

sate nu e

• 2 708 000 analfabefi Ia3 500 000 
locuitori • Numai 14 localuri de 
școala „bune" • Un studiu pu

blicat in La Paz

găzduite în localuri cu altă des
tinație, improprii, că dintr-un to
tal de 611 localuri de școală, 258 
sint „foarte proaste", 210 sînt 
„proaste", 129 sînt „acceptabile" 
și numai 14 sînt „bune". La ora

Studenții din Liban iși 
manifestă solidaritatea cu 
cadrele didactice de la U- 
niversitatea de la Beirut, 
care se află în grevă. Peste 
1 000 de studenți reprezen- 
tind organizațiile tuturor 
instituțiilor superioare de 
invățămint din țară au a- 
doptat în cadrul unui mi
ting o moțiune in sprijinul 
greviștilor, a căror acțiune 
revendicativă continuă de 
trei săptămini. O știre 
transmisă de agenția Fran
ce Presse informează că 
studenții de la toate uni
versitățile din Liban au ho- 
tărît să declare grevă în 
sprijinul cadrelor didac
tice.

a
La 3 martie. Asociația naționa

lă a cadrelor didactice a dat pu
blicității un studiu despre „sta
diul învățămîntului de bază". 
Caracterizînd esența acestui stu
diu, corespondentul de la La Paz 
al ziarului NEUE ZURCHER 
ZEITUNG îl definește ca „un 
tablou trist ăl unei teribile și 
pline de consecințe înapoieri 
culturale".

Studiul relevă — de pildă — 
că anul trecut au fost alfabetiza
te în Bolivia 22 800 persoane. Ce 
reprezintă această cifră se poate 
vedea din faptul că, potrivit sta
tisticilor oficiale, numărul anal
fabeților din țară se ridică la 
2 108 000. Aceasta Ia o populație 
totală de trei milioane și jumă
tate de locuitori ! „Analfabetis-

BOLIVIA: Tragic bilanț școlar
parative — numărul absolut al 
analfabeților nu numai că nu 
scade, dar manifestă de la an la 
an o creștere. La reccnsămîntul 
populației analfabete din 1920 
numărul acestora era de 1 086 580. 
In 1950 cifra analfabeților atin
gea 1 615 560 pentru ca în 1965 
să ajungă Ia peste două mili
oane.

Cauza ? Asociația națională a 
cadrelor didactice subliniază în

„cu o încetineală de melc". Pla
nul bienal de educație (1965— 
1966) anunțat cu multă pompă 
s-a terminat cu rezultate minime. 
A fost prevăzută construirea a 
100 de școli noi și s-au construit... 
12. A fost prevăzută angajarea a 
3 000 de noi cadre didactice — 
au fost angajate 210. Rapoarte 
constalative ale ministerului in
strucțiunii întocmite în 1965 re
levau că 90 la sută din școli sînt

actuală, localurile școlare și ca
drele didactice existente nu aco
peră decît circa 40 la sută din 
necesarul „școlarizării normale a 
populației de vîrstă școlară".

Dar, chiar și puținii copii cu
prinși în îngusta rețea școlară nu 
frecventează integral cursurile, 
în medie, în ultimii cinci ani, nu
mai 28 la sută din cei înscriși în 
școlile elementare au terminat 
cele patru clase obligatorii și,

din aceștia din urmă, numai 4 
la sută au terminat școlile me
dii. Starea aceasta de lucruri — 
conchide studiul Asociației na
ționale a cadrelor didactice — 
se datorește, în special, unor mo
tive de ordin economic, necesi
tății părinților de a-și obliga co
piii să contribuie la întreținerea 
familiilor, întrucît cîștigurile nu 
ajung să acopere subzistența".

Problemele lichidării analfabe
tismului în Bolivia, care nu se 
deosebesc prea mult de cele din 
multe alte țări sud-americane, 
sînt complexe și dificil de rezol
vat. Se recunoaște oficial că alfa
betizarea bate pasul pe loc și 
că numărul copiilor care rămîn 
în afara școlilor crește an 
an. în definitiv, se remarcă 
cerc vicios în care slabele reali
zări obținute în domeniul alfabe
tizării sînt anulate de sporirea 
numărului copiilor lipsiți de posi
bilitatea de a se apleca asupra 
abecedarului.

aceste aprecieri se concretizea
ză din ce în ce mai mult, cu 
toate că este încetățenită ideea 
că președintele aflat în funcție 
nu poate practic să piardă 
alegerile dacă are posibilitatea 
să-și depună din nou candida
tura.

Campaniile electorale în
cepute de senatorii McCarthy 
și Kennedy par mult mai rea
liste decît la prima vedere, 
menționează corespondentul 
ziarului „New York Times". 
Dacă McCarthy va obține încă 
o victorie în alegerile prelimi
nare, atunci șansele lui John
son pentru a fi reales vor scă
dea considerabil. Intervenția 
senatorului Kennedy stimulea
ză și mai mult opoziția față 
de Johnson, arată Clayton 
Fritchey.

Cu toate că Eugene McCar
thy are practic puține șanse 
pentru a fi desemnat candidat 
al Partidului democrat, încheie 
„NEW YORK TIMES", pro
vocarea aruncată lui Johnson 
demonstrează slăbiciunea pre
ședintelui. Aceasta l-a și de
terminat pe Robert Kennedy 
să intre în lupta pentru scau
nul prezidențial de la Casa 
Albă.

De .altfel, un sondaj între
prins în rîndurile alegătorilor 
democrați din statul Califor
nia, a arătat că senatorul Ro
bert Kennedy se bucură de un 
sprijin mai mare decît pre
ședintele Johnson și senatorul 
Eugene McCarthy. Potrivjt da
telor publicate la San Fran
cisco, 42 la sută din persoanele 
chestionate s-au pronunțat în 
favoarea lui Robert Kennedy 
ca președinte al S.U.A., 32 la 
sută în favoarea lui Johnson 
și 18 la sută în favoarea lui 
McCarthy.

invențiile
'A

La cel de-al 17-lea Salon 
internațional al inventatorilor 
care a avut loc la Bruxelles 
între 8—17 martie au partici
pat 958 de firme din 21 țări, 
expunînd peste 4 000 de in
venții din toate domeniile de 
activitate. Țara noastră a fost 
reprezentată printr-un stand 
al „Indexport" în care s-au 
prezentat inovațiile românești, 
cofraie glisante pentru coșuri 
industriale și turnuri de tele
viziune ; vibrator unidirecțio
nal anarmonic ; releu multi- 
protector pentru asigurarea 
motoarelor asincrone trifazat.

La închiderea salonului s-au 
acordat 147 medalii și diplo
me pe branșe de activitate 
industrială. Invențiile româ
nești au fost premiate, releul 
multiplicator obținînd meda
lia de aur, iar celelalte două 
clasate pe locul 4 — medalii 
de nichel. Invenția cofraje 
glisante a primit și Medalia 
de merit din partea Asociației 
inginerilor din Bruxelles.

„Indexport" a prezentat, de 
asemenea, o listă însemnată 
de alte invenții în domeniul 
chimiei, construcțiilor de 
mașini, metalurgiei etc. Firme 
cu renume în domeniul con
strucțiilor și proiectărilor ca : 
„Sybetra", „Union Chimique 
Beige", „Mechim, Pieux Fran- 
ky“ etc. au manifestat inte
res deosebit pentru invențiile 
românești.
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„Protectorii" care ucid

EM RUCAR

Un scandal de mari proporții are puternice ecouri de cîtva 
timp in paginile presei braziliene. Despre ce este vorba 7 

încălcîndu-și misiunea, „Serviciul pentru protecția indienilor" 
organism guvernamental, s-a lansat intr-o vastă operațiune de 
genocid împotriva unor triburi de indieni din regiunile Amazo- 
niei și statului Matto Grosso. Faptele au devenit publice ca ur
mare a declarațiilor ministrului afacerilor interne al Braziliei, 
Albuquerque Lima, declarații făcute la încheierea unei anchete 
ce a durat trei luni. Dosarul privind cercetările, ale căror con-

Amîntindu-ne de

Sharpevil le,.. EXPUNEREA LUI W. GOMULKA

Sharpeville și-a căpătat o tristă 
celebritate la 21 martie 1960. 
Mica așezare așezată în vecină
tatea Johannesburgului a fost 
scena unor sîngeroase evenimen
te. Citeva mii de africani mani
festau pe străzi împotriva discri
minărilor rasiale. Legile aparthei
dului ii obligau să poarte asu
pra lor, în permanență, niște do
cumente degradante pentru dem
nitatea umană. Ei și-au exprimat 
protestul în cursul unei demon
strații pașnice. Apărătorii „ordi- 
nei“ rasiste au intervenit cu cru
zime. Armele de foc au fost puse 
în funcțiune. 69 de oameni ne- 
vinovați și-au pierdut viața. Sute 
de africani au trebuit să primeas
că îngrijiri medicale din cauza 
rănilor pe care le-au suferit.

Evenimentele de la Sharpeville 
n-au fost date uitării. în fiecare 
an, ziua de 21 martie este mar
cată ca „zi internațională pentru 
eliminarea discriminărilor rasi
ale", ca urmare a unei hotărîri 
adoptate de Adunarea Generală 
a O.N.U. Cele întîmplate în mi
cul orășel sud-african readuc în 
memoria omenirii drama a mili
oane de oameni cărora le este 
răpit dreptul la o viață demnă, 
de reală libertate și egalitate. A- 
partheidul reînvie ideologia săl
batică a nazismului, transformă 
discriminarea rasială in lege, in 
principiul suprem de guvernare. 
Republica Sud-Africană practică 
în modul cel mai brutal inegali
tatea, persecută fățiș populația 
de culoare, majoritară, instituind 
supremația absolută a unei mi
norități albe care încearcă să-și 
conserve pozițiile prin încălcarea 
normelor elementare ale dreptu
rilor omului. Peste 100 de legi 
ale apartheidului au creat un 
păienjeniș din care negrul nu se 
poate desprinde. Samavolnicia 
este legalizată, bunul plac dom
nește nestingherit. Orice oficia
litate mai mare sau mai mică are 
posibilitatea să se răfuiască cu 
negrii. Mii de oameni de culoare 
din Sutterheim au fost alungați 
din casele lor. pentru ca orașul 
să devină în întregime „alb". 
Domnii rasiști păreau tulburați 
de vecinătatea negrilor și au ac
ționat fără reținere : i-au alun
gat.

Legile cinice, revoltătoare, ale 
acestei țări au consecințe greu

imaginabile, dezvăluite de re
marcabilele personalități de cele 
mai diferite orientări. La Londra 
a apărut o lucrare consacrată 
școlii sud-africane. Autorul su
blinia că politica guvernului de 
Ia Pretoria în domeniul învăță
mîntului tinde la permanentiza
rea dominației minorității albe. 
„Atît studenții cît și cadrele di
dactice de culoare sînt supuși u- 
nor îngrădiri stricte care afec
tează demnitatea lor" — se arată 
în paginile acestei lucrări. Cei 
13 000 000 de africani duc o e- 
xistență apăsătoare („lumea de 
coșmar a separării" — cum scria

Ziua interna
țională pentru 
eliminarea dis
criminărilor 
rasiale

un publicist sud-african). Este 
interesant de relevat faptul că 
împotriva apartheidului se ridică 
mereu mai mulți oameni lucizi 
chiar din Republica Sud-Africa
nă. Ziarul „CAPE TIMES" a- 
firma că sursa multor dificultăți 
economice o constituie aparthei
dul cu uriașele cheltuieli pe care 
le presupune existența vastului 
aparat represiv. „Republica Sud- 
Africană nu are nevoie de a- 
ceastă sălbatică vînătoare rasia
lă" — scria ziarul. „Dacă vom 
renunța la politica de apartheid, 
vom fi în situația să reducem 
cheltuielile noastre militare, să 
scădem impozitele și să învin
gem odată pentru totdeauna in
flația" — afirma „CAPE TI
MES". îndemnurile lucide nu gă
sesc. însă, ecou în sferele oficiale 
de la Pretoria. Guvernul sud- 
african sfidează opinia publică 
și în ceea ce privește Africa de 
sud-vest, teritoriu asupra căruia 
Pretoria a extins practicile apart
heidului, comportîndu-se după 
maniera Republicii Sud-Africane,

diriguitorii de la Salisbury pro
movează o politică în spiritul a- 
partheidului, comițînd crime 
grave. Executarea unor patrioți 
rhodesieni a indignat omenirea. 
Chemările la moderație adresate 
de pretutindeni n-au fost ascul
tate. Recurgînd Ia serviciile că
lăului, Ian Smith i-a pus în di
ficultate chiar și pe protectorii 
săi occidentali. în Consiliul de 
Securitate au început dezbaterile 
în legătură cu execuțiile de la 
Salisbury. Reprezentanții unor 
state africane s-au pronunțat 
pentru sancțiuni totale și izola
rea completă a regimului rasist 
de către comunitatea internațio
nală.

Dar nu numai în Africa bîntuie 
sălbaticul rasism, sint practicate 
discriminări cu caracter rasial. 
Să ne amintim, de pildă, de si
tuația negrilor din S.U.A. care 
luptă pentru drepturile lor ci
vile.

„Ziua internațională pentru 
eliminarea discriminărilor rasiale" 
prilejuiește afirmarea voinței u- 
manității de a înlătura orice 
formă de inegalitate între oa
meni pe baze rasiale, de a pune 
capăt apartheidului și tuturor va
riantelor sale. Fopoarele cer res
pectarea rezoluțiilor O.N.U. pri
vind R.S.A. Una din rezoluțiile 
adoptate de O.N.U. cere rupe
rea relațiilor diplomatice cu 
R.S.A., boicotarea mărfurilor 
sud-africane, interdicția pentru 
vasele sud-africane de a ancora 
în porturi etc. Apartheidul a fost 
declarat crimă împotriva umani
tății.

România socialistă, atît la 
O.N.U. cît și în alte organisme 
internaționale a condamnat poli
tica de apartheid, s-a pronunțat 
cu fermitate pentru eliminarea 
tuturor discriminărilor rasiale, 
pentru respectarea drepturilor o- 
mului. Opinia publică din țara 
noastră este solidară cu popoa
rele care luptă împotriva rasis
mului și colonialismului, pentru 
libertate și progres.

Amintindu-ne de Sharpeville, 
evocăm soarta tuturor victimelor 
rasismului, a tuturor celor care 
suferă de pe urma unor măsuri 
ce contravin umanității.

M. RAMURA

• MARȚI seara a avut loc a- 
dunarea activului de 
Varșovia. în cadrul 
dunări, Wladislaw 
prim-secretar al 
P.M.U.P.. a făcut o 
în care s-a referit

partid din 
acestei a- 
Gomulka, 
C.C. al 
expunere 

la eveni
mentele care au avut loc în ulti
mele zile in Polonia. „O parte 
destul de însemnată a tineretu
lui studențesc din Varșovia și 
din alte centre universitare — 
a spus vorbitorul — a fost în
șelată și abătută pe o cale gre
șită de forțele ostile socialismu
lui".

După ce a trecut în revistă 
desfășurarea evenimentelor din 
aceste zile, el a comunicat a- 
precierea pe care Comitetul 
Central al P.M.U.P. o dă aces
tor evenimente și s-a referit la 
sarcinile și concluziile care se 
desprind din acestea.

• LA NICOSIA s-a anunțat 
că liderul ciprioților turci Rauf

Denktash, căruia i-a fost inter
zisă, începînd din 1964, intrarea 
in Cipru, va fi autorizat să re
vină în curînd în insulă. In ca
pitala Ciprului se consideră că 
Denktash va juca un rol deter
minant în cadrul viitoarelor 
conversații dintre liderii ciprio
ților greci și turci în ce privește 
reglementarea problemei cipri
ote.

In vederea începerii acestor 
discuții Osorio Taffall, reprezen
tantul special al secretarului 
general al O.N.U. în Cipru, și-a 
început consultările pe lingă 
conducătorii, celor două comu
nități din insulă.

• CONSTRUCTORII de nave 
din Nagasaki au lansat miercuri 
la apă un tanc petrolier de 
276 000 tone, cel mai mare din 
lume la ora actuală. Nava are 
346 m lungime și 53,3 m lărgime 
și a costat aproximativ 20 mi
lioane dolari. Pînă în prezent, 
recordul era deținut de tancul

„Idemitsu Maru", de 209 000 
tone.

• LA 20 martie s-a semnat 
la Copenhaga programul de 
aplicare a acordului cultural 
dintre Republica Socialistă 
România și regatul Danemar
cei pe anii 1968—1969. Progra
mul prevede vizite reciproce 
de cercetători științifici și ca
dre didactice pentru studii și 
documentare, schimburi de 
formații artistice, expoziții 
etc.

ciuzii au fost reluate de cotidianul JORNAL DO BRAZII,, cîn- 
tărește circa 109 kilograme. „Faptele expuse însă — scria ziarul 
brazilian — cîntăresc tone de rușine. Este de datoria noastră 
să punem capăt pentru totdeauna unor asemenea crime, iar 
criminalii să fie pedepsiți fără milă".

„Serviciul pentru protecția indienilor" a avut la originea sa 
un obiectiv umanitar. De aproape 20 de ani funcționarii acestui 
serviciu aveau menirea să stabilească și să mențină contacte cu 
triburile din zonele greu penetrabile încercînd să introducă 
progresiv elemente de civilizație modernă în viața triburilor 
din regiune. Condițiile materiale în care trăiesc aceste formații 
de indieni sînt — potrivit cercetărilor — cu puțin superioare 
celor din comuna primitivă. Viața plină de lipsuri, mediul natural 
neprielnic, bolile au contribuit la continua micșorare a acestor 
triburi. îngrijorate de acest fenomen, unele cercuri științifice 
cărora li s-au alăturat și oficialități au propus recrutarea pe 
baza de voluntariat a unor mici grupe cuprinzînd specialiști 
cu diferite profesii, grupe care să se instaleze, pe diferite pe
rioade, Ia frontierele teritoriilor locuite de triburile din Ama
zonia și Matto Grosso. Rapoartele sosite de la aceste grupe 
arătau că primele contacte s-au soldat cu ciocniri. LE FIGARO 
relata că recent două misiuni au fost atacate iar o a treia ni
micită. Regula stabilită era să nu se deschidă focul și să nu se

PRACA: ȘEUINJA PREZIDIULUI
ADUNĂRII NAȚIONALE

FRAGA 20 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. anunță că Prezidiul 
Adunării Naționale a R.S. Ceho
slovace a discutat miercuri ac
tuala situație politică din Ceho
slovacia, precum și părerile și 
rezoluțiile adoptate la adunări de 
cetățeni în legătură cu situația 
președintelui republicii.

Prezidiul a hotărît să trimită o 
delegație a Prezidiului Adunării 
Naționale la primul secietar al 
C.C. al P.C.C., A. Dubcek, pen
tru a-1 informa despre părerile 
sale asupra situației generale.

A. Dubcek a primit în aceeași 
zi delegația Prezidiului Adunării 
Naționale. în cursul convorbirii, 
la care a luat parte, de asemenea, 
și S. Sadovșki, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, A. Dubcek 
a încredințat delegația că va in
forma Piezidiul C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia despre convorbirile 
cu delegația Prezidiului Adunării 
Naționale. In același timp 
A. Dubcek a informat de
legația cu privire la mersul lu
crărilor de pregătire a apropiatei 
plenare a C.C. al P.C.C.

Agenția C.T.K. anunță, de ase
menea, că în ședința sa din 20 
martie Prezidiul Adunării Națio

nale a adoptat legea prin care 
fostul general Jan Sejna, care a 
fugit în S.U.A. a fost lipsit de 
mandatul de deputat al Adună
rii Naționale.

Prezidiul Adunării Naționale a 
constituit, de asemenea, o comi
sie principală pentru a face pro
puneri cu privire la elaborarea 
programului de acțiuni al P.C. 
din Cehoslovacia. Aceste pro
puneri vor fi prezentate spre a- 
probare sesiunii Adunării Na
ționale.

Prezidiul Adunării Naționale a 
luat cunoștință de renunțarea de 
către Michal Chudik. la funcția 
de vicepreședinte al Adunării Na
ționale a R.S. Cehoslovace.

Prezidiul a luat, de asemenea, 
cunoștință de memorandumul 
consiliului științific și al comite
tului de partid de la Facultatea 
de științe juridice a Universității 
din Praga cu privire la unele pro
bleme actuale ale politicii juri
dice. După discutarea memo
randumului de către comi
sia de drept constituțional, a 
Adunării Naționale, concluziile 
vor fi supuse spre discutare Pre
zidiului Adunării Naționale.

• DEPARTAMENTUL Fe
deral a dat publicității un comu
nicat asupra vizitei reprezentan
tului general al R. D. Vietnam 
la Paris, Mai Van Bo, care a so
sit marți în Elveția, însoțit de 
Huynh Tieng, prim-secretar. Co
municatul precizează că oaspeții 
au avut o întrevedere cu Willy 
Spuehler. președinte al Confede
rației Elvețiene și șef al Departa
mentului Politic, care i-a invitat 
apoi la un dejun.

în cercurile oficiale din capi
tala elvețiană se subliniază im
portanța întrevederilor care au 
avut loc.

• DUPĂ cum transmite agen
ția A.C.T.C., la 20 martie un 
grup de militari americani pro
tejați de tirul artileriei, au ata
cat un post militar al R.P.D. Co
reene aflat în partea de est a 
liniei de armistițiu. Ostașii ar
matei R. P. D. Coreene au ripos
tat la acest atac armat respin- 
gîndu-l.

REMANIERE LA CAIRO
• PREȘEDINTELE R.A.U., 

Gamal Abdel Nasser, a anunțat 
miercuri o remaniere a guver
nului său — informează postul 
de radio Cairo.

In baza remanierii au fost 
numiți 13 noi miniștri la o serie 
de departamente, printre care 
cel al justiției, al transporturi
lor, trezoreriei, educației etc.

Guvernul egiptean s-a întru
nit pentru prima dată, în noua 
sa componentă, miercuri seara, 
sub președinția lui Gamal 
Abdel Nasser.

Totodată, agenția MEN anun
ță că vicepreședintele R.A.U. 
Zakaria Mohieddin, a demisio
nat din toate funcțiile sale. Pur
tătorul de cuvînt al guvernului 
R.A.U. a declarat că demisia 
sa a fost acceptată. Zakaria 
Mohieddin a deținut funcția de 
vicepreședinte al R.A.U. din 
martie 1964.

• Un dosar judiciar care cîntărește

100 kg. • Urinările tragice ale unei 

vînători de indieni

treacă la măsuri de apărare decît în ultima clipă cînd s-ar fi 
constatat că indienii periclitează viața noilor sosiți.

După cît se pare această regulă a fost abandonată, preferîn- 
du-se mijloacele mai radicale in vederea pătrunderii in peri
metrul locuit de indieni. Numeroși funcționari ai „Serviciului 
pentru protecția indienilor" au găsit un mijloc mai expeditiv 
pentru lichidarea împotrivirii triburilor. Potrivit relatăriior 
presei braziliene, unii conducători ai acestui serviciu urmăreau 
prin folosirea forței nu introducerea civilizației, ci însușirea 
vastelor terenuri fertile aflate în stăpînirea triburilor.

Pentru a-și atinge scopul potrivit mărturisirilor aflate la 
dosar, acești funcționari au decimat două triburi Patachos din 
statul Bahia, inoculînd locuitorilor variolă. în alte locuri, in 
statul Matto Grosso, indienii au fost uciși cu cartușe încărcate 
cu dinamită, lansate din avioane. în sfirșit, supraviețuitorii au 
fost doboriți de focul mitralierelor. O investigație întreprinsă 
în sudul Braziliei și a cărei rezultate au fost publicate marți 
arată că dintr-o populație numeroasă de indieni aparținînd 
triburilor Guaranis și Kaisangues au rămas în 20 de ani numai... 
230 de persoane ca urmare a schingiuirilor, foametei și bolilor.

Documentul cu rezultatul anchetei evaluează numărul victi
melor Ia mai multe mii de oameni din o populație de 90 000 de 
indieni. Pentru a stabili vinovățiile, anchetatorii s-au deplasat 
în 17 state din Brazilia. Raportul comisiei centrale de anchetă 
a precizat că 134 de funcționari au fost deferiți justiției, iar alți 
200 au fost scoși din funcțiuni. Maiorul Louis Neves Vinhais, 
fostul director al serviciului, a recunoscut că se face vinovat de 
42 de crime — torturi și asasinate. Sînt probe la dosar din 
care rezultă că în doi ani de „gestiune" maiorul Neves Vinhais 
a acumulat o avere ce se ridică Ia peste 1 500 000 franci noi. 
Un alt inculpat a declarat că a tras un glonte în capul unui 
copil de șase ani, folosindu-se de arma sa de mare calibru.

Ziarul „Correro da Manha" relata recent că instigatorii a- 
cestor crime nu sînt alții decît oameni de afaceri brazilieni și 
străini care în schimbul „curățirii" terenurilor de proprietarii 
indieni plăteau sume importante de bani noilor „bandeirantes" 
alcătuite din minuitori feroce ai „Coltului", speculanți, contra
bandiști, Căutători de aur și diamante.

Potrivit ultimelor știri un fiost ministru al guvernului federal 
și un fost guvernator de stat sînt implicați în acest masacru. 
De teama unor presiuni politice ce s-ar putea exercita asupra 
funcționarilor însărcinați cu cercetările, deocamdată, Ia Rio de 
Janeiro și Brasilia se refuză precizarea Identității celor două 
persoane.

IOAN TIMOFTE
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