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ȘI CONTACTELE EI
CU TINERII

Combinatul de cauciuc sintetic, 
Rafinăria, Combinatul chimic de 
la Borzești, iată cîteva din obiec
tivele industriale noi, moderne 
ale orașului Gheorghe Gheorghiu- 
I Ț, el însuși nou, cu o popu
lație tînără, de aproape 60.000 
de locuitori. Gradul de înaltă 
tehnicitate al acestor între
prinderi conferă prestigiu fie
cărui muncitor, tehnician sau 
inginer, care lucrează aici, 
pentru că în mod logic nici 
unul din ei nu se poate rezuma 
la calitatea de simplu reprezen
tant al unei profesii, nu se poate 
limita la un volum de cunoștințe 
care să fi fost asimilat odată 
pentru totdeauna.

Nu e nevoie de un efort prea 
mare ca să constați că ceea ce 
animă tinerii din întreprinderile 
amintite este setea de cunoștințe, 
dorința desăvîrșirii lor ca mun
citori» ca oameni încadrați în 
proi. JU muncii, ca reprezentanți 
ai meseriei pe care și-au ales-o 
și în care nu vor să rămînă cei 
de pe urmă. Cu ce mijloace îi 
întîmpină organizațiile U.T.C. din 
care fac parte, ce forme le stau 
acestora la dispoziție, pentru sa
tisfacerea unor dorințe legitime 
stimulate de viața însăși, astfel 
ca beneficiile tinerilor să fie ma
xime ? Ce modalități utilizează 
acestea în favoarea masei de ti
neri, cum atrag disponibilitățile 
existente, coordonîndu-le într-un 
curent rațional, logic, colectiv ? 
Iată întrebarea la care nu noi 
ci faptele însele cereau un răs
puns. Am încercat să-l aflăm.

— N-am avut preocupări atît 
de concrete, recunoștea jenat 
Radu Giurgiu. Sincer să fiu, pro
blema pasiunii în muncă nici nu 
ne-am pus-o. Combinatul nostru

și-a depășit sarcina de plan la 
cauciuc sintetic cu 1 500 de tone.

Ceva am mai făcut totuși, afir
mă în continuare tovarășul Giur
giu. Am organizat anul trecut o 
olimpiadă pe meserii pentru 
strungari. Firește e prea puțin, 
nu sîntem mulțumiți, ponderea 
o au la noi chimiștii. O olimpia
dă a strungarilor e însă mai spec
taculoasă, așa că vom organiza 
încă una.

In spusele secretarului U.T.C. 
de la Combinatul de cauciuc se 
întrevede o concepție pe care 
am întîlnit-o și în alte locuri și 
anume că însușirea cea mai a- 
preciată a acțiunilor organiza
ției ar sta în caracterul lor spec
taculos. Asemenea concepții sără
cesc conținutul educativ al acțiu
nilor întreprinse. Educația prin 
muncă și pentru muncă nu se 
realizează prin spectacole cu re
cuzită și desfășurarea plăcută mai 
ales ochiului. Nu elementul dra-

N. ARSENIE 
D. MATALĂ
M. TACCIU 
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DIN JUDEȚUL BACÂU

SCRISORI RIN RAR AC AN
In principal, tot mecaniza
torii sînt aceia care schimbă 
fața luncilor. Unde erau ieri 
mlaștini și stufărișuri, întîlnim 
azi — tractoarele la semănat...
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militant activ pentru

întărirea păcii și
securității europene

Z,o Uzina de fibre sintetice 
din Sămnești

In cadrai lărgirii independen
ței funcționale a întreprinderilor, 
capătă o importanță deosebită 
dreptul și în același timp obliga
ția ce o au unitățile economice 
— în cadrul principiului gestiu
nii economice proprii — de a 
desfășura o largă inițiativă in 
folosirea rațională a mijloacelor 
materiale și bănești ce-i sînt puse 
la dispoziție de către stat, de a 
organiza producția și desfacerea 
în asemenea condiții încît, chel
tuielile de producție să fie aco
perite din încasarea contravalorii 
produselor livrate și să obțină, în 
plus beneficii. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
C.C. al P.C.R., în Raportul la 
Conferința Națională a partidu
lui, referindu-se la problema 
creșterii rentabilității întreprinde

ducției și a muncii, creează pre- 
miza sporirii eficienței în toate 
sectoarele vieții economice și so
ciale.

Reține atenția acțiunea de 
mare amploare desfășurată în 
anul 1967 și continuată anul a- 
cesta, în scopul identificării de 
rezerve care să asigure, prin efort 
propriu, rentabilizarea întreprin
derilor planificate cu pierderi și 
a produselor care se mai fabrică 
cu pierderi în cadrul întreprin
derilor a căror activitate globală 
se soldează cu beneficii. Au fost 
studiate în acest cadru în mod 
analitic, jos la întreprinderi, po
sibilități care să asigure diminua
rea cheltuielilor de producție și, 
pe această cale, creșterea renta
bilității. La nivelul economiei na
ționale, acțiunea s-a încheiat cu

Dacă ar trebui să sintetizezi, satul, așa cum arată el în zi
lele acestea de totală primăvară, apoi imaginea unui tablou 
al muncii de mărimea țării întregi s-ar potrivi de minune. 
Și, din acest uriaș și generic tablou a cărui valoare este re
dată în mare parte, și de munca celor un milion și ceva de 
tineri ai satului, ne propunem să desprindem, comentînd. 
cîteva... detalii. Poposim în Cîmpia Română cuprinsă între 
limitele județului Ilfov.

CAILE RENTA

Oamenii de pe tractor, 
cum îi mai numesc săte
nii, au intrat de mult 
în... decorul cîmpului. 
„Brațele" lor au preluat 
cu mult peste jumătate 
din ceea ce muncile 
cîmpului solicitau ca e- 
fort uman cotidian. Cel 
puțin lucrările de semă
nat le aparțin întru to
tul. Munca lor, califica
rea, responsabilitatea, 
devin astfel factori ho- 
tărîtori pentru recolta

anului, imprimă ritmul 
de lucru. Și sînt mulți 
cei cărora propriile re
zultate le atestă — la 
vîrsta lor de cel mult 30 
de ani — titlul de ade- 
vărați meseriași. Iată-1 
pe Dumitru Dragomir de 
ia brigada a IV-a a 
S.M.T. Pelinu. Are 23 de 
ani și e socotit as-ul bri
găzii la semănat. Cei din

GH. FECIORU
(Continuare 

în pag. a TV-a)

Apărarea și consolidarea păcii 
în lume sînt indisolubil legate de 
asigurarea unei păci trainice în 
Europa, de statornicirea în a- 
ceastă parte a globului a unui 
climat de destindere, înțelegere 
și cooperare între toate . statele 
continentului. Prin semnificația, 
însemnătatea și multiplele sale 
implicații, securitatea europeană 
este una din problemele de cea 
mai mare însemnătate ale vieții 
politice din continentul nostru, 
ocupă un loc de prim ordin pe 
agenda opiniei publice din Eu
ropa și din întreaga lume. în
făptuirea securității europene este 
nu numai un deziderat, ci un im
perativ, o necesitate reliefată de 
o îndelungată și adeseori tristă 
experiență istorică.

Una din trăsăturile determi
nante, din ultimii ani, ale vieții 
politice din Europa, ca de altfel 
și ale celei internaționale în an
samblu, o constituie creșterea și 
afirmarea tot mai puternică a for
țelor sociale care se pronunță și 
militează pentru destindere și în
lăturarea focarelor de încordare 
dintre state, pentru statornicirea 
între acestea a unor relații noi, 
bazate pe stimă și încredere, pe 
respectarea dreptului fiecărui po
por de a decide în mod liber și 
suveran asupra destinelor sale.

Transformările pozitive pro
funde care au avut loc în viața 
socială și politică din Europa, 
privite bineînțeles în contextul ge
neral al situației internaționale, 
au creat posibilitatea și necesi
tatea discutării securității euro
pene de pe poziții noi, în mod 
evident favorabile forțelor pro
gresiste, a abordării sale în mod 
constructiv, eficient. Evoluția e- 
venimentelor din ultima vreme, 
afirmarea unor forțe tot mai pu
ternice, a unui larg curent de 
opinii care * se pronunță pentru 
destindere, pentru realizarea și 
dezvoltarea relațiilor dintre state,

Vasile Nicolcioiu
secretar al C.C. al U.T.C.

întreaga desfășurare a vieții po
litice confirmă existența unor 
condiții favorabile făuririi și în
tăririi securității europene, îm
bunătățirii colaborării dintre toa
te statele continentului.

Realizarea aspirației comune de 
pace și securitate presupune în 
mod necesar ca fiecare stat, 
mare sau mic, să acționeze în 
spiritul unei înalte responsabili
tăți față de această cauză co
mună și să-și aducă contribuția 
la instaurarea în Europa a unei 
atmosfere de colaborare multila
terală între state suverane, inde
pendente și egale în drepturi.

Există opinii care absolutizează 
și contrapun sistemul de securi
tate procesului de. apropiere, co
laborare și destindere, și condi
ționează acest proces de securi
tatea însăși. Aceasta înseamnă 
însă că mijloacele și căile sînt 
inversate cu scopul urmărit, iar 
practic se exclud laturi ale pro
cesului evolutiv îndreptat spre a- 
propierea între națiunile euro
pene, spre crearea unei atmos
fere de colaborare și încredere, 
a unui climat de pace și secu
ritate.

în Declarația cu privire la în
tărirea păcii și securității euro
pene, adoptată la Consfătuirea 
de la București a țărilor socia
liste participante la Tratatul de 
la Varșovia din iunie 1966, care 
a elaborat o platformă largă și- 
un program concret de acțiuni 
constructive, cu un puternic 
ecou în opinia publică europea
nă, statele semnatare apreciau, 
cu temeinicie și justețe, că o 
primă direcție principală în care 
trebuie să se realizeze măsurile 
de întărire a securității o repre- 

dezvoltarea relațiilor de 
vecinătate pe baza princi-

zintă 
bună
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BILIZARII
FOLOSITE CU RANDAMENT
MAXIM PENTRU ECONOMIE

GH. Popescu
Director general în Ministerul Finanțelor

rezultate pozitive. Astfel, potrivit 
datelor raportate la 31 decem
brie 1967 de către ministere și 
celelalte instituții centrale, rezer
vele efectiv realizate de către în
treprinderile republicane planifi
cate pe sold cu pierderi (mai 
puțin întreprinderile agricole de 
stat) au fost depășite cu circa 39 
milioane de lei respectiv cu 6,6 
la sută față de angajamentele 
prevăzute in planurile de măsuri 
întocmite în acțiunea de elimi
nare a pierderilor. în același 
timp, la întreprinderile rentabile

(Continuare în pag. a IV-a)

rilor, arăta : „In orînduirea socia
listă rentabilitatea nu mai este 
o chestiune privată a diferitelor 
întreprinderi, ci o problemă fun
damentală a întregii societăți. 
Orice activitate economică tre
buie să corespundă unor cerințe 
concrete ale societății, să răspun
dă unor nevoi reale ale vieții 
materiale și spirituale a oameni
lor, asigurînd în același timp 
creșterea continuă a avuției na
ționale, sporirea venitului națio
nal".

Măsurile luate de conducerea 
partidului și statului nostru pe 
linia organizării științifice a pro-

în oricare dintre institutele de 
învățămînt superior, studenții 
ascultă cursurile unor eminenți 
dascăli — oameni de știință care 
posedă darul de a simți, înțelege 
și reda cunoștințele adunate, dar 
și însușirea de a trezi în inima 
studentului dorința de a pă
trunde noțiunile ce i se predau, 
de a se apleca asupra cărții cu 
toate puterile lui intelectuale și 
morale. Această pleiadă de mari 
profesori oferă garanția atît de 
necesară că în expunerea prele
gerilor, în redactarea cursurilor 
o substituire de valori nu poate 
fi posibilă. Universitatea are ne
voie de asemenea garanții pentru 
că, aici, spre deosebire de alte 
domenii de activitate, nu există 
un mijloc de control imediat. Un 
curs universitar în care cunoștin
țele sînt îngrămădite fără un plan, 
iar ideile nu stăpînesc și nu or
donează faptele, în care nu ful
geră o lumină — nu se va pră
buși imediat ca o clădire, dacă 
cel mai mic calcul de echilibru 
a fost greșit. Dimpotrivă, el 
poate _fi aprobat, introdus în fa-

DE LA de pregătirea specialiștilor

PRELEGERE
LA

CURSUL TIPĂRIT
cultate și pus astfel în calea for
mării adevăratului spirit științific 
al viitorilor specialiști.

Un act 
de răspundere față 

de studenți
Atît cadrul didactic universi

tar, cît și facultatea în 
cesta predă trebuie să-și facă un 
titlu de mîndrie din a 
momentului apariției

care a-

conferi 
oricărui

curs (tipărit sau litografiat) valoa
rea unui aot de cultură. Este 
bine cunoscut faptul că anual 
sînt elaborate cursuri, manuale 
și tratate de mare valoare știin
țifică — rod al unor cercetări 
îndelungate, al unor contribuții 
personale de prestigiu. Dar tot 
atît de bine cunoscut este și un 
alt fapt — discutat și iar discu
tat în consiliile științifice, în co
locviile colectivelor de catedră 
— că unele cursuri nu cores
pund pe deplin necesităților ce-

rute .
cu înaltă calificare, că la multe 
discipline nu există încă cursuri 
— nici tipărite, nici litografiate 
și nici chiar dactilografiate.

Manualul universitar nu re
prezintă numai un îndrumar 
pentru studenți; el lămurește di
versele aspecte propuse de pro
gramele de cursuri, asigură in
tegritatea predării și însușirii 
cunoștințelor în cadrul actului 
instractiv-educativ. A scrie 
un manual înseamnă — pentru 
cadrele didactice din învățămîn- 
tul superior — o muncă de răs
pundere față de studenți, față de 
profesia pe care o îndeplinesc. 
Nu întotdeauna însă această 
răspundere este privită cu toată 
seriozitatea. Se creează astfel o 
stare de fapt nedorită : caietul de 
notițe capătă rol de unic îndru
mar în pregătirea studenților. 
Dacă o să alcătuim o statistică, 
la Universitatea din București — 
unde învață peste 12 000 de stu
denți — o să vedem că în timp 
ce la facultăți cum sînt cele de

ADRIAN VASILESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

piilor independenței și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. 
Statornicirea și dezvoltarea rela
țiilor de bună vecinătate dintre 
statele europene cu orînduiri so
ciale diferite, permit intensifica
rea legăturilor economice, cultu
rale, sporirea contactelor și for
melor de colaborare în domeniul 
științei și tehnicii, al culturii și 
artei, ceea ce mărește capacita
tea statelor europene de a aduce 
o contribuție eficace la cauza în
sănătoșirii situației din Europa și 
a dezvoltării respectului și încre
derii reciproce.

Ca stat socialist și ca țară eu
ropeană, România înțelege să-și 
aducă o contribuție efectivă, 
concretă la dezvoltarea relațiilor 
dintre statele europene, a schim
bului de valori materiale și spi
rituale, a cooperării în vederea 
soluționării problemelor interna
ționale arzătoare, apărării păcii 
și securității în Europa și în în
treaga lume. în raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., la cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. se a- 
răta că „România, manifestîn- 
du-se ca factor activ pe arena 
mondială, înfăptuiește o politică 
externă de pace, desfășoară o ac
tivitate perseverentă pentru mic
șorarea încordării internaționale, 
pentru dezvoltarea colaborării în
tre popoare și consolidarea păcii 
în lume". Numeroasele vizite re
ciproce, contactele largi, schim
burile economice, cele din dome
niile artei, științei și culturii cu 
toate țările europene, indiferent 
de regimul lor social, acțiunile 
politice și diplomatice întreprin
se de țara noastră reprezintă un 
aport real, efectiv la îmbunătăți
rea relațiilor cu statele din Eu
ropa,. la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, la întărirea încrederii 
și apropierii între ponoare, la 
cauza păcii și securității în Eu
ropa și în întreaga lume.

Tînăra generație din patria 
noastră sprijină cu hotărîre 
inițiativele, acțiunile, întreaga 
activitate a partidului și sta
tului nostru consacrată dezvol
tării colaborării generale euro
pene, menținerii și consolidării 
păcii, întăririi securității, întrucît 
aceasta corespunde intereseloi 
vitale ale poporului și tineretu
lui român, intereselor tuturor 
popoarelor europene și întregii 
umanități.

Pentru realizarea destinderii în 
Europa, un factor esențial îl 
constituie luarea unor măsuri în
dreptate spre dezarmare, spre slă
birea cursei înarmărilor, a unor 
măsuri îndreptate spre înlătura
rea pericolului unui conflict nu
clear, crearea de zone denuclea- 
rizate. Orice sistem de securitate 
este indisolubil legat de înfăp
tuirea dezarmării.

Tineretul român, ca și între
gul nostru popor, se pronunță 
pentru lichidarea bazelor mili
tare de pe teritoriile altor țări, 
retragerea trupelor americane și 
a celorlalte trupe neeuropene de 
pe continent, retragerea tuturor 
trupelor străine în granițele lor 
naționale și lichidarea blocurilor

(Continuare în pag. a VI-a)
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La întrebarea din titlu în 
cearcă să răspundă în Colocviul 

din acoastă sâptămînă 
COSTIN MIEREANU ți 
IOSIF SAVA

— COSTIN MIEREANU ; 
După ultimele încercări de res- 
tructurare a programelor, de pri
menire a repertoriilor, de ridi
care a nivelului unor comparti- ’ 
mente artistice, Opera bucureș- 
teană ne-a oferit zilele acestea 
și o operetă : „Liliacul".

— IOSIF SAVA: Montarea 
este, fără îndoială, o reușită, de
monstrând oricărui alt teatru mu
zical ținuta care poate fi impri
mată chiar și unui spectacol li
ric de divertisment.

— C. M.: Aplaudînd succesul 
„Liliacului" nu putem trece însă 
cu vederea faptul că In condi
țiile existenței unui teatru spe
cial de operetă, în condițiile în 
care repertoriul general al primei 
scene lirice a țării necesită ani, 
și chiar decenii, injectări nova
toare — lipsindu-i marile opu
suri ale creației wagneriene, cele 
mai reprezentative lucrări ale se
colului XX, — premiera „Lilia
cului" nu era o chestiune de ur
gență în planificarea repertorială.

— I. S.: Fără îndoială însă că 
noua conducere a Operei Ro
mâne a adus în ultimul timp so
luții interesante și de perspectivă, 
în viața artistică a țării. La loc 
de frunte aș aminti din acest 
punct de vedere înființarea Stu
dioului conceput ca o tribună de 
lansare a celei mai tinere gene
rații de interpret!.

— C. M.: Din păcate însă, cu 
tot succesul deosebit al fiecăruia 
dintre spectacolele de acest gen, 
ne putem exprima nedumerirea 
în legătură cu neîncluderea pe
riodică în repertoriu a acestor 
creații atît de prețuite de public, 
precum și cu unele distribuții cn- 
prinzînd artiști cu 10—15 ani de 
carieră și nu suma de tineri ab
solvenți ce trebuia să li se ofere 
în cadrul studioului prima și ma
rea confruntare cu publicul.

— I. S. — Evoluția Studioului 
ridică în același timp problema 
colaborării teatrului cu compozi
torii, asigurării unui permanent 
„șantier" componistic românesc 

dicat teatrului liric.
— C. M.: Lucrările lui Olah și 

Stroe, traduse în concepte core
grafice nu pot într-adevăr înlo
cui seria de balete modeme ro
mânești ce trebuie scrise de crea
torii noștri 
teatrului.
- I. 8. : 

le avea însă 
dalitatea de 
toriului pe întreaga stagiune în
tocmit pare-se mai mult pentru 
satisfacerea cîntăreților dornici 
să-și completeze repertoriul care 
li se cere în turnee sau ținînd

direct la solicitarea

Rezervele principale 
în legătură cu mo- 
construcție a reper-

TEATRE
Marți

26 martie 1968
Teatrul Național — sala 

Comedia — HEIDELBER- 
GUL DE ALTĂDATĂ, ora 
19.30; Sala Studio — PĂRIN
ȚII TERIBILI, ora 19,30; Tea
trul Lucia Stnrdza Bulandra 
— Sala Schitu Măgureanu — 
LIVADA CU VIȘINI, ora 20; 
Sala Studio — COMEDIE PE 
ÎNTUNERIC — ora 2#; Tea
trul Mic — TANGO, ora 29; 
Teatrul C. I. Nottara — sala 
Magberu — PETRU RAREȘ,

ora 15; Sala Studio — C1ND 
LUNA E ALBASTRĂ, ora 
10,30; JAGUARUL ROȘU, ora 
20; Studioul I.A.T.C. — O 
NOAPTE FURTUNOASĂ, 
ora 20 ; Teatrul „Ion Crean
gă" — NĂZDRĂVĂNIILE 
LUI PĂCALĂ, ora 9.30; 
NOTA ZERO LA PUR
TARE, ora 16; Teatrul 
Țăndărică — sala din Calea 
Victoriei — IARMAROCUL 
PITICULUI CLIP, ora 10; 
sala Str. Academiei — VRĂ
JITORUL DIN OZ, ora 17.

de indicative conta-seama doar 
hilicești care impun lunar — dea
supra oricăror considerente ma
jor — educative — un număr 
de spectacole și de spectatori.

— C. M. : Dar să nu uităm că 
în epoci de glorie a teatrului mu
zical românesc au fost asigurate 
și condiții financiare dar și un 
minim de 10 premiere anual 
dintre care 5—6 lucrări de mare 
respirație.

— I. S.: Orice argumente ni 
s-ar aduce nu putem într-adevăr 
înțelege de ce sîntem privați de 
ani de zile de marile lucrări wag
neriene de Tetralogie, de Tris
tan, de Parsifal, a căror montare

REPERTORIILE
TEATRELOR
MUZICALE
SATISFAC
EXIGENTELE
PUBLICULUI?

ar

impune desigur eforturi și cău
tări artistice — dar în lipsa căro
ra nu poate fi literalmente con
ceput un teatru muzical de ți
nută.

— C.M. : Nu era oare necesar 
din acest punct de vedere ca pre
gătirea premierei Walkiriei anun
țată pentru stagiunea viitoare să 
fie accelerată chiar cu prețul 
unor întârzieri a operetei lui Stra
uss.

— I. S. : Nu numai atît. Zeci 
de lucrări de cea mai înaltă va
loare artistică intrate în reperto-

riul curent — ne referim la „Oe- 
dip" de Enescu, la „Pelleas" de 
Debussy sînt supuse unei pro
gramări cu totul stranii.

— C. M.: Să-ți dau cîteva 
exemple. De la 1 februarie — 1 
iulie nu găsim în agenda Operei 
Române nici un spectacol cu Oe- 
dip — creația românească soco
tită de Honegger o capodoperă 
a veacului XX. In total au fost 
programate de-a lungul stagiunii 
3 spectacole.

„Pellâas" nu a fost prezentat 
decît o singură dată. „Ora spa
niolă" și „Gianni Schicci" au fost 
programate o singură dată în- 
primele 6 luni ale anului 1960. 
„Amorul doctor" de P. Bentoiu 
a fost programat o singură dată 
în perioada 1 ianuarie — 1 iu
lie. Baletul lui M. Jora „întoar
cerea din adîncuri" a fost pro
gramat o singură dată în întrea
ga stagiune. Intr-o situație ase
mănătoare se găsește și recenta 
premieră „Apus de soare" de 
Mansi Barberis.

Lucrări de Paul Constantines
cu, Drăgoi, Lipatti, Ch. Dumi
trescu anunțate în programul de 
reluări permanente — au cel 
mult soarta pieselor mai sus a- 
mintite.

— I. S.: In schimb, repertoriul 
belcantoului, continuă a fi pro
gramat într-un ritm care poate 
deveni asfixiant.

— C. M.: S-o spunem foarte 
clar. Nu avem nimic împotriva 
belcantoului. Dar numai cu „Tra- 
viata", „Lucia", „Faust", un tâ
năr nu-și poate face o reală cul
tură artistică, iar cultivînd cu pri
oritate lucrările italienizante ale 
secolului 19 nu vom putea nici- 
cînd apropia noile generații de 
tineri de sălile teatrului liric.

— I. S. : O situație și mai con
cludentă din acest punct de ve
dere se manifestă și fn celelalte 
centre muzicale ale țării — poate 
în afara Clujului.

— C. M. : lata, de pildă, cele 
6 premiere pe care le prezintă 
auditorilor săi Opera din Iași în 
toată această stagiune : „Car
men", „Lucia", „Motanul încăl
țat", „Silvia" și baletele „Gisselle" 
de Adam și „Stan Pățitul" de 
J. PH. Koehl.

— I. S. : Ca să nu vorbim de 
teatrele muzicale din Constanța, 
Galați, unde opereta, estrada sînt 
dominantele stagiunii.

— C. M. : Trecînd în revistă 
repertoriul unora dintre teatrele 
muzicale ne putem, de asemenea, 
întreba cine ne va oferi vreo
dată tălmăcirea scenică sau mă
car concertistică a lucrărilor lui 
Caudella, Zirra, Nona Ottescu, 
Cuclin, absolut necesare înțele
gerii istoriei muzicii românești.

■X'

• RĂPIREA FECIOARELOR : 
Patria — orele :
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 
rești — orele : 9 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
• HOKUS-POKUS : Victoria 

- orele : 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19; 21, Grivița — orele : 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• CU TOATA VITEZA, ÎNA

INTE : Modern —
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 
Lumina — orele : 8,45
18.45 ; 20,45.
• EU.EU.EU,... și CEILALȚI : 

Republica — orele : 9 ; 11,30 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.

• PENTRU CITIVA DOLARI 
ÎN PLUS : Luceafărul — orele:
9.15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 20.45, Festi
val — orele : 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, 
Feroviar — orele 8; 10,30 ;
13.15 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15, Excel
sior — orele 9,30 ; 12 ; 14,45 : 
17,30; 20, Melodia — orele : 
9,30; 12,30 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.

• EROII DE LA TELE
MARK : Capitol — orele : 9;
11.45 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, Auro
ra — orele : 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,45 ;
20.30, Flamura — orele : 8.15 ;
10.45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• POST-SEZON : Central - 

orele : 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ;
20.30.

• AM ÎNTILNIT ȚIGANI 
FERICIȚI '• Flacăra — orele : 
15,30 ; 18 ; 20,30.

IO ; 12,15 ;
21,15 ; Bucu-
11,15 ; 13,30 ;

20,30.

orele : 9,30 ; 
18,30 ; 20,45, 
_..j ; 16,30 ;

MIHAI STOIAN

Reabilitarea unui haiduc

(VERSIUNE PRESCURTATA)
Cititorii noștri4) au luat cunoștință de Interesanta și în

drăzneață hotărîre a d. N. D. Cocea cunoscut scriitor, de a 
porni în urmărirea vestitului Pantelimon. a-1 afla și a afla din 
însăși gura acestuia povestea vieții și a isprăvilor Iul.

Dar nu numai descoperirea lui o urmărește d.Cocea.
D-sa va cerceta mai deaproape tot complexul de împrejurări 

locale care au contribuit la reînvierea haiducismului de odi
nioară *).

Neavînd un suflet de tâlhar ordinar și sîngeros, el nu pradă 
decît pe cei cari — mai mult sau mai puțin — au de unde da, 
pe aceia pe care dijmuiala lui nu-i sărăcește ’). De țărani însă, 
din mijlocul cărora a plecat, Pantelimon nu se atinge. Sărăcia 
acelora el o lasă tn pace. Ba, mal mult, numeroasele legende 
care s-au creat în jurul lui, și din care unele au un fond de 
adevăr, — legendele acestea îl arată procedînd întocmai ca 
haiducii din alte vremuri, care au rămas c* eroi în mintea

- 9 -
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MIJLOACELE Șl NV INVERS
Marin Tarangul

Recenta expoziție organizată sub egida Uniunii artiștilor 
plastici in sala Dalles suscită o dezbatere publică asupra sen
sului căutărilor artistice ale tinerilor plasticieni.

Punctului de vedere exprimat de cronicarul ziarului nostru

în nr. 5853 din 15 martie îi urmează acum părerile unui plas- 
tician șî unui poet. Redacția își va preciza punctul de vedere 

la finele dezbaterilor;

ÎN ARTĂ - SCOPUL iși ASERVEȘTE

Cel puțin intențiile de 
dă dovadă sînt irrtere- 

dacă de cele mai 
nerealizate. Lucrul

Ceramica de Marginea

PE MARGINEA EXPOZIȚIEI DE PICTURA, SCULPTURA $1 GRAFICA 
DE LA SALA DALLES

• LEUL AFRICAN : Timpuri
Noi — orele : 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 
14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21,
Doina — orele : 11,30 ; 13.45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• O SUTĂ UNU DALMA- 

ȚIENI : Union — 
15,30; 18; 20,30.

• DOUA BILETE 
NEU : Înfrățirea — orele : 14 ;

orele 10 ;

LA MATI-

16 ; 18 ; 20,15, Floreasca — orele: 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

• MUZICANTUL : Buzești - 
orele 10; 15,30; 18; 20,30.

• CÎND TU NU EȘTI : Da
cia — orele 8,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.

• BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU : Bucegi - orele : 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Drumul 
Sării — orele 10; 15; 17,30; 20.

• CARETA VERDE : Unirea : 
— orele : 16 ; 18,15 ; 20,30.

• VALETUL
Lira — orele : , xo ,
Vitan — orele 10; 14,30; 16,30 
18,30; 20,30.

DE PICA ;
15,30 ; 18 ; 20,30,

Un lucru este cert: această 
expoziție a avut public, n-a fost 
ocolită. Cel ...................
care ea u- 
sante, chiar 
multe ori

0 acesta poate să nu însemneze ni- 
mic, ba chiar, dimpotrivă, poate 
îngrijora — dacă e cazul și să 

0 vedem dacă este — pentru ceea 
ce gustului acestui public i se 
propune să accepte fără să adîn- 

® ceașcă. Pentru că, fără discuție, 
” un anumit public face efortul să 

primească toate încercările de 
• acest fel, măcar numai cu senti

mentul că participă la cursa lu
mii moderne.

•
 Cu atît mai mult vor face acest 
lucru aceia care sînt afectați de 
morbul culturii și care, peste bu-

•
 năvoința lor posibilă, sînt la cu
rent și discută cu pricepere lu
cruri care n-au avut încă tim-

•
 pul să se maturizeze. E la mij
loc aici și predilecția pe care o 
are o anumită categorie de oa
meni de a ocoli artificial medio
critatea. E și atitudinea refrac
tară a adolescentului de orice 
vîrstă, care-și constituie o mască 
superioară prin care contrastează 
cu gustul comun. Sînt însă des
tui — și aceștia sînt, în primul 
rind, pictorii înșiși — preocupați 
realmente de dreptul la exis
tență artistică pe care și-o poate 
cîștiga o formă sau alta de ex
presie. Unii dintre ei însă, 
crezînd că practică o sinteză, în
cearcă să ajungă la ea fără să-i 
satisfacă punctul de plecare: 
acela al unei concepții constituite 
care te pune în posesia sigu
ranței de a judeca tot ceea ce a 
dat în domeniul respectiv arta. 
Și așa, pornesc cu lucruri ciștigate 
de alții. Ei păstrează numai pro
cedurile care au creat arta 
modernă uitînd de suportul se
rios meditat prin care ea a luat 
naștere, li vedem gata instalați 
într-un anume fel de a face artă, 
fără să parcurgă drumul necesar 
care să autentifice acest scop, 
drum pe care capetele de coloană 
ale curentelor respective l-au 
cîștigat singure, cu o îndelungă 
experiență. Ceea ce este și mai 0 ciudat, fi merită discutat o dată. 

™ este hunacredință, entuziasmul 
și dăruirea cu care se mimează 0 o artă — astăzi acreditată. Nu- 
mai că, vîrsta artei epigonice de
pășește pe aceea a răspunderii in- 

dFț terioare cu care această artă este 
abordată.

Repet că, după părerea mea, 
0 e bine în primuj rînd că o ase

menea expoziție a avut loc. Și 
de ce ? Tocmai pentru că pe ea 
se pot judeca niște stări de spi
rit și pentru că reprezintă un bi
lanț a ceea ce poate fi dat în 
viitor. Trebuie să avem tn vedere 
că ceea ce s-a putut vedea la 
sala Dalles reprezintă — bine 
sau rău — o bună parte din 
orientarea generală spre care 
pictura și sculptura noastră pare 
a se îndruma. De aici încolo încep 
îngrijorările, întrebările serioase 
pe care artiștii înșiși în primul 
rind, merită să și le pună. E 
destul de greu să irfipui unui 
privitor neavizat un mod de a 
înțelege lumea sub specia pictu
rii, mai ales cînd ea și-a consti- 

. xyxxvxxi.o*. wx, x™.,„ . _ tuit astăzi o existență specifică, 
Munca — orele : 16. De la orele 0 cu o preciziune de limbaj care 
18 filmul TUDOR (ambele serii). reclamă din partea privitorului o
• REÎNTOARCEREA LUI — percepție adecvată mijloacelor 

SURCOUF : Crîngași — orele : 0 deosebite prin care pictura există 
10; 15,30; 18; 20,30, Cotroceni — exclusiv ca pictură. Atunci va 
orele: 10; 14,30; 16,30; 18,30;20,30. fi însă foarte clar că nu ai nevoie

• ÎNCERCUIREA : Viitorul — 0 de nisip sau alte „materiale" adia- 
orele : 15,30 ; 18 ; 20,30. ----- ....
• NEAMUL ȘOIMAREȘTI- 

LOR : Cosmos — orele : 15,30 ; 
19.
• SPARTACUS : Rahova — 

orele: 10; 15,30; 19.

26 martie 1968

Pentru cei mici: 
„Știți să desenați, copii ? —
în căutarea Inei" de Octav Pan- 
cu Iași, Filmul de desene animate 
„Aventurile lui Joe" (I) ; 18,00 — 
în direct- Casele de vacanță. 
Transmisiune de la C.I.L. — Ba
cău ; 18,30 — Curs de limba
franceză (lecția a 9-a) ; 19,00 — 
T.V. pentru școlari: „De la 1 
la 1.000.000.000“ ; 19,30 — Tele
jurnalul de seară ; 19,50 — Bule
tinul meteorologic Publicitate ; 
20,00 — Film serial : „Thierry la 
Fronde" ; 20,26 — Album de 
poezie : Sonete din lirica univer- 0 
sală ; 20,35 — Reportaj filmat : 
Dincolo de vîrsta stejarului ; 20,50 O 
— Istoria teatrului universal 
Maxim Gorki — „Vilegiaturiștii" 0 
Prezintă : Conf. univ. dr. Ovidiu 
Drimba ; 22,30 — Romanțe .
Cîntă o? formație condusă de Io- ” 
nel Budișteanu. Soliști : Angela 
Moldovan și Traian Uilecan ; 0 
22,50 r- Telejurnalul de noapte ; 
23,00 — închiderea emisiunii. 0

alegerea lor riguroasă satisface 
apartenența la modul de a fi al 
acelei arte. Ce rost are facilitatea 
unei expresii cum face de pildă 
A. Macarovitsch cînd ea reduce 
capacitatea picturală a imaginii ? 
De ce să obții efecte străine do
meniului în care te aplici ? Deși 
plasată separat în expoziție, pe
rechea înrudită, Mircea Milco- 
vici și Maria Meșteru încearcă să 
depășească suprarealismul prin- 
tr-o mai subtilă formulă, abstrac- 
tizînd tocmai realitatea în raport 
cu care suprarealismul a făcut 
carieră; alături, și mai vulnera
bila apariție a lui Șerban Epure. 
Cam în aceeași linie stau, Barbu 
Nițescu, Gh. Pătrașcu (care în
fige un ochi angoasat într-o 
ușă), Gabriel Constantinescu (un 
Tanguy neasimilat), debitori 
unor nume deja cunoscute 
în pictură: Toma Roată care 
vizează departe, judecind după 
titluri („Existență", „Perma
nențe"), dar cu arme prea 
scurte. Sau expresionismul, care 
și-a trăit epoca, cel afișat al Ca- 
rolinei Iacob alături de acela mai 
instinctiv al Paulei Ribariu, 
mai poate spune el ceva deose
bit prin violența culorii ? Așe
zat foarte avantajos, Horia Ber- 
nea expune suprafețe mari și nu 
întotdeauna justificate.

Sînt de preferat încercările lui 
Ion Grigore care mexicanizează 
cromatic o pictură autohtonă, 
efectele pe care le obține Nicolae 
Virgil Ghinea, felul îngrijit în 
care lucrează Mihai Bandac, sau 
imitațiile oneste ale lui Dan Ion 
Dumitrescu. Mai greu este însă 
să admitem prețiozitățile arti- 
fexe ale lui Sava Nicolae care, 
în una din cele două lucrări, 
meditează abstract pe motivul 
„valliseneria spiralis" ( I). Mai 
amintim analizele spectrale lipsi
te de resursa elementară a de
senului ale Dudei Voivozeanu 
(astăzi într-un regres manierist, 
deși ascultînd de o anumită vi
ziune), sau copia de mare sără
cie după Chirico făcută de Gil 
Nicolescu, în care enigma este 
total deconspirată. Celelalte ca
zuri le vom trece cu vederea, 
pretenția lor fiind mai mică.

Cit privește sculptura, trebuie 
să lăsăm de o parte expedientele 
lui Șerban Crețoiu, a cărui lu
crare figurează un cap foarte 
mare cu mustața respectivă, sau 
capul de copil al lui Alexandru 
Marchiș care reface aceleași ca
pete în care se exersase și 
Brâncuși. Ce nevoie mai era de o 
repetiție stereotipă ? Un exemplu 
de încălcare a domeniilor prin 
imixtiunea 
ni-1 oferă 
„Somnul".

Reținem

graficii în sculptură 
Ioana Kassargian cu

și felicităm lucrările

lui Cristian Breazu — un cap de 
copil cu forme mari, original 
stilizate, și puritatea monumen
tală a „Portretului de fată" făcut 
de Aurelian Bolea.

Și, în sfîrșit, iată piciom : Be- 
none Șuvăilă — siguranța și 
simțul construcției în cele două 
lucrări abstracte (de altfel, pre
zent și cu o sculptură în piatră 
dovedind aceleași calități); 
Ionel Gînju, — două portrete 
cu marcă aparte a căror calitate 
picturală este evidentă; Cons
tantin Albani, la care elemente 
construite compun un ansamblu 
echilibrat, și Iosif Krijanovschi, 
al cărui decorativism subiectiv 
se convertește în pictură; nu 
putem să nu pomenim de ase
menea lucrul bun și serios pe 
care-1 face graficianul Mircea 
Dumitrescu.

Cam aceasta ar fi repedea 
ochire pe care ne-am permis-o. 
Peste toate, expoziția ne prezintă 
un grafic, gradat cu salutare di
ferențe, de felul în care se si
tuează artiștii tineri față de va
lorile artei pe care o fac. Expo
ziția afirmă foarte puțin și infirmă 
destul. E drept că lucrările pot 
fi privite și așa : există și o eco
nomie socială a talentului, care 
nu se lasă distribuit decît cu 
măsură, dacă nu cu zgîrcenie. 
Căci ce ne-am face și cum am 
scăpa de monotonia de a fi me
reu în prezența unor vocații ? 1 
Am intra în mecanicism. Așa 
fiind — cum este expoziția despre 
care vorbim — sîntem nevoiți 
să respectăm ierarhia cu care se 
înfățișează istoric tentativele de 
creație, cele multe care trec, și 
cele cîteva care rămîn, o bucată 
mai mică sau mai mare de timp. 
Și mai trebuie să recunoaștem 
că am fost exigenți, dacă nu chiar 
răi în aprecierile de mai sus. 
Credem, însă, că nu pe nedrept, 
mai ales cînd în balanța pozitivă 
a acestei sumare și subiective ju
decăți se așează numai cîțiva.

9 O LUME NEBUNĂ, NEBU
NA, NEBUNA : Giulești - ore
le : 10 ; 16 ; 19,30, Volga — orele: 
10; 13; în continuare 16,45;
20, Tomis — orele : 8 ; 11 ; 14 ;
17 ; 20.15.

• SFÎNTUL LA PlNDA :
Gloria — orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, Miorița - 
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
20,45, Arta — orele : 9 ; 
continuare 18,15 ; 20,30.

• REGINA ZĂPEZII 
tari — orele 10; 15,30;

• MOARTEA DUPĂ 
TINA : Moșilor — orele : 15,30 ;
18 ; 20,30.

• CEI ȘAPTE SAMURAI : 
Popular —orele 10; 15; 18; 20,45.

• OPERAȚIUNEA CROS- _ 
SBOW : Pacea — orele : 15,45; 0 
18 ; 20,15.
• DIMINEȚI DE IARNA : _

orele:
18,30 ;

15,45 ; In

: Feren-
18; 20,30.

COR

și inima poporului : el ajută pe cei săraci, le cercetează nevoile 
și le dă o mină de ajutor In toate împrejurările 7),

Acum de curînd se spune că a scris unui arendaș hrăpăreț 
ca să stabilească învoieli mai omenești cu oamenii de pe moșie, 
„căci altfel va avea de a face cu dinsul".

Cum se vede, Pantelimon 
— căruia toți îi recunosc in
teligența, vrea să facă și ope
ră de dreptate socială și o 
face așa cum temperamentul 
și împrejurările îl îndeamnă 
s-o facă...

Ceea ce e mai caracteristic 
la scest bandit e că, pînă a- 
cum. n-a vărsat încă sînge. 
Din arma lui, un „Manli- 
cher", n-a pornit nici un 
glonte ucigaș. Ocolește văr
sarea de sînge și dacă înțe
lege să jefuiască pe cei bo- 
gați sau pe cei care nu-s toc
mai săraci, nu vrea să-și în
carce cugetul cu un omor... 

...cutreierînd potecile pă
durilor, dacă pînă acum Pan
telimon a întîlnit mai mult
arendași de moșie, adminis
tratori de plasă și perceptori 
— victimele lui de predilec
ție ! în curînd să sperăm că 
va da cu ochii nu de unul p< 
care va căuta să-1 jefuiască, 
ci de un om către care își va 
de d. Cocea.

PANTELIMON (desen naiv tri
mis de un cititor — „Dimineața" 

— 27 noiembrie 1911)

deschide inima : va da cu ochii

La 20 august 1911 ziarele anunțau, printre altele, sub titlul 
„Pantelimon la București" :

în culoarele palatului de justiție s-a răspîndit azi zvonul 
că Toader Pantelimon banditul, pentru a cărui prindere s-au 
făcut atîtea sforțări, f&ră nici un rezultat, ar fi venit la Bucu

exclusiv ca pictură. Atunci va 
fi însă foarte clar că nu ai nevoie

cente artei tale ca să creezi re
liefuri, cînd pictura cu instru
mentația ei proprie îți oferă po
sibilitatea de a mișca spațiul in 
interiorul tabloului. In artă scopul 
îți aservește mijloacele și tocmai

ARTIFICE LITATE TRANS
PORTURILOR ARTISTICE
Artistul care participă la o ex

poziție propune o imagine plas
tică, imagine pe care a gindit-o 
și cu ajutorul căreia se exprimă 
pe sine. Exprimarea artistică este 
o sinteză a cunoștințelor artistu- 
lu, sinteză care atinge teritorii 
multiple și care traduce mediul 
rea] In care-și desfășoară exis
tența. Cînd în cauză este un tî- 
năr, diversitatea realului contem
poran, prin fiecare cucerire a ști
inței și gîndirii se grefează UȘO| 
în conștiința sa. Ultimele decade 
ale timpului nostru au propus 
oamenilor surprinzătoare dezvă
luiri asupra materiei și energiei. 
Vizualul nemijlocit, așa cum era 
însușit pînă nu de mult, s-a îm
bogățit considerabil prin posibi
litățile oferite de știință. Artis
tul de astăzi este impresionat de 
o lume a vizibilului mult mai 
bogată în diversitatea formelor 
decît creatorii de odinioară. Știin
ța formelor și culorilor a dove
dit că utilizarea după legi și re
guli specifice le conferă virtuții 
expresive directe de mare in
tensitate, capabile să declanșeze 
ele înseși atitudini estetice. Ve
chiul cod expresiv al artistului 
s-a îmbogățit treptat pînă la apa
riția unuia nou care-și tace, evi
dent, simțită prezența și în plas
tica noastră. Cine urmărește cu 
atenție îmbogățirea alfabetului 
plastic remarcă un fenomen pre
vizibil : greutatea cu care des
cifrează spectatorul neavizat me
sajul artistic scris cu alte mijloa
ce de astă dată decît cele tra
diționale. Frecvent apare nedu
merirea și contestarea noii moda
lități de exprimare artistică (în- 
tr-un anumit sens un fenomen de 
înțeles, justificabil) modalitate 
neînțeleasă ca o intenție prea-

Dan Cristian
pictor

labilă. Cred că prin aceleași di
ficultăți trece și artistul însuși, 
adică cel care manipulează cu 
greutate, cu stângăcie uneori re
gulile și alfabetul nou cu care 
se impune să creeze frumosul.

Recenta expoziție a cenacu- 
Iului U.A.P. din Sala Dalles ilus
trează grăitor cele spuse mai sus. 
Această manifestare publică a 
unor preocupări de cenaclu poa
te contraria, poate ridica între
bări legitime care se nasc în fața 
unui fapt mai puțin obișnuit. 
Existând sporadic preocuparea 
pentru organizarea unor expo
ziții de tineret, prin care artiștii 
la început de drum să intre în 
contact cu publicul care să le 
cunoască preocupările artistice, 
nu s-a putut instala încă o tra
diție a acestor manifestări. Dacă 
actuala expoziție ar fi fost ur
marea unei suite de asemenea 
manifestări, periodice, s-ar fi 
putut mai ușor desluși sensul în
cercărilor de a se pune de acord 
plăsmuirile plastice ale artiștilor 
cu lumea formelor contempora
ne : arhitectură, formă industri
ală etc. Acesta este efortul citit 
în expoziția deschisă în Sala Dal
les.

Obiectivitatea impune, desigur, 
și alte constatări. Multe lucrări 
expuse stîrnesc o undă de regret 
pentru unii autori care au pre
luat cu ușurință mai mult decît 
juvenilă, rețete artistice practicate 
anterior, îndrăzneala tinerească 
rezumîndu-se pentru aceștia la 
încercările de a transporta în cli
matul nostru artistic forme, ex-

presii și viziuni găsite prin meri
tul altor creatori și devenite bun 
cultural comun, de referință is
toriografiei. Fecunda îndrăznea
lă a originalității impune mai 
mult decît simple adaptări și pro
pagări ce țin mai mult de treapta 
informaționalismului. Configura
ția expoziției din Sala Dalles este 
și rodul activității unui juriu. Se
lecția practicată de acesta apare 
ca realizată după un program 
prestabilit care caută să convin
gă că în totalitate artiștii aderă 
la un număr limitat de tipuri 
de viziuni, că în preocupările 
lor s-au produs mutații catego
rice care au eliminat exprimă
rile artistice și viziunile neapar- 
tenente Ia nucleul prezent în 
expoziție. Credem că și acest 
fapt a impietat serios asupra 
caracterului și conținutului ex
poziției.

Un program de lucru presta
bilit duce inevitabil la o notă de 
artificial, diversitatea de stiluri 
așteptată, în expoziția de care 
amintesc fiind din această cau
ză limitată. Expoziția trecută a 
cenaclului, de pildă, deși expe
diată în săli inaccesibile publi
cului larg era din acest punct de 
vedere mai atotcuprinzătoare. 
Deși contradictorie, manifestarea 
din Sala Dalles trebuie să rețină 
atenția. Periodizarea unor astfel 
de manifestări, realizate pe baza 
unei selecții mai riguroase, mai 
atent preocupate de realizarea țe
lurilor educative ale oricărei ma
nifestări de artă, ar duce Ia un 
contact direct eficient între ar
tiști, critica de artă și publicul 
amator de artă atlați, și unii și 
ceilalți, într-un evident proces de 
înnoire, la o confruntare cu du
blu cîștig.

rești și s-ar fi predat parchetului de Ilfov. Știrea preciza că 
Pantelimon s-ar fi predat și în consecință a fost imediat dus 
la penitenciarul din Văcărești, pentru mai multă siguranță. Cum 
zvonul s-a răspîndit cu iuțeala fulgerului și a produs mare sen
zație, m-am dus la parchet pentru a culege amănunte. Care 
nu-mi fu surpriza cînd putui afla că e perfect adevărat că Tu- 
dorică Pantelimon a fost arestat și dus la Văcărești. Oricit 
am refuzat să cred aceasta, lucrul este exact. Mi s-a pus «ub 
ochi actele depunerii lui Tudorică Pantelimon. Este însă un 
mic amănunt : individul arestat care seamănă perfect la nume 
cu banditul din Moldova, nu este banditul, împotriva lui Tu
dorică Pantelimon există de mult un mandat de arestare pen
tru o tîlhărie comisă la București, dar el nu are decît numele 
comun cu banditul care pînă în prezent se adăpostește în de
sișurile pădurilor din jurul Tîrgului Neamț. Toată senzația 
și emoția care v-a produs ieri dimineață, a fost deci de prisos, 
că unul e Tudorică Pantelimon și altul Toader Pantelimon... 
Cu acest prilej trebuie să arătăm că farsele ce se fac cu nu
mele banditului continuă pe o scară din ce în ce mai mare. 
Astfel, primul procuror de la tribunalul de Ilfov a primit o 
scrisoare cu următorul conținut: „Primește complimentele mele, 
atît d-ta cit și colegilor d-tale. In curînd voi veni la București 
ca să mă predau". Scrisoarea e semnată Pantelimon".

Ciudățenia constă în faptul că Pantelimon, adevăratul Pan
telimon, a fost realmente închis — și cam în perioada indi
cată — în penitenciarul Mărgineni. Din păcate n-am mai gă
sit arhiva penitenciarului, ca să cercetez dacă nu cumva acolo 
a fost deținut atât Tudorică Pantelimon, cit și Toader Panteli
mon. Poate doar așa confuzia lui P. P. ar fi — eventual — 
scuzabilă.

„Este absolut cert că sătenii din Răucestl, Grumăzesti Vî- 
«u|tOhaM^ean<tUlU1rf Pipivig- OgHnzi etc., simpatizează cu vesti
tul haiduc și nu dau mei un concurs eficace pentru prinderea 
lui Pantelimon. Multi îi servesc chiar de gazde sau spioni unii 
Oncâ0risrem'aa tH u ” sira?lă afectiune pentru faimosul haiduc, 
rea I.ngrteulazS cercetările pentru prinde-rea luj Pantelimon *). „Prin toate satele ne unde am trecut «se 
mJlteTnsă^m^-’ de isPr3vi.de-a'« lui Pantelimon ; eele mal 
riei LL=t ™ .faceau impresia că sînt născociri de-ale fante
ziei bogate a taranulm nostru. Pe de altă parte, fiecare tinea 
sa se laude fie ca I-a văzut sau că știe sigur că a trecut Drin 
curtea lor. N-am dat atentie decît știrilor pe cari, controlîn- 
dUlle', 'tarn găsit P°zitive’ Ba că a fost zărit la Pașcani, în 

la o fabrică din co-parcul Roznovanu, ba la Stănișoara, ba 
muna Hangu"’).

9 „Dimineața" din 9 august 1911.
faiJPoa^ele informații culese de agent» „W

’b«> JuȚ N-n-C.),
,28“ șl „22“

................. ), puteau

“e’pfntrilm™ ^"g™ «««

Un premiu, un cîntec

August 1911. Piatra Neamț. Țăranii, cum vin la eraș. merg 
de cumpără ziarul :

— Dă-ne un jurnal care vorbește despre Pantelimon. Să ve
dem ce mai spune, că și pe la noi a fost...

Desfășurarea de forțe ale politiei și jandarmeriei • Inutilă.
— De ce nu-1 pot prinde o dată ? se Întreabă toti.
Iată motivele ;
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fi Juate^de-a dreptul din presă, mai cu
o zi după apariția ziarului.
de Panteilmon T“ r.Apof nu WPW femeU "c’â pân’
telimon m, umblă pe-aici. El se tine mai mult pe la Neamț, 
pe la Văratec pe unde sînt boierii ; pe noi, nevoiașii ne lasă In pace" („Dimineața". 6 septembrie 1911). ’ ,a5a

9 „Mi se povestește un alt act de generozitate al banditului. Pe 
S?’eau? Romanului, lingă comuna cîrllgi, trecea o femele care ducea în căruță un porc.

Pantelimon ii iese înainte.
— Ai bani, femeie 7 o întreabă el.

Mă duc Ia tîrg să vînd porcul. Cu banii pe care îl voi lua 
și cu cei șaptezeci de Iei pe care ti am. vreau să-mi cumpăr o vaca.

Atunci iacă, îți dau și de La mine încă șaptezeci 
de lei. Acum, dacă vrei, poți să vinzi porcul, sau poți să țb) 
păstrezi, că-ți ajung banii pentru vacă. Du-te sănătoasă, șl să 
spui că banii ți i-a dat Pantelimon șl că el nu e om așa 
rău după cum crede lumea" („Universul", 15 august 1911).

•) „Dimineața", 7 august 1911.
•) „Universul", 14 august 1911.

(Urmare in numărul nostru de vineri)
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„Progresul omenirii impune egalitatea 
perfectă, fără privilegii și putere pen
tru un sex și fără incapacitate pentru 
celălalt"

JOHN STUART MILL

Marele prag trecut de femeia veacului 
nostru socialist, izbînda ei cea mai însem
nată e saltul de la năzuință la constata
rea limpede că ceea ce altă dată spera, 
presupunea, pretindea, acum e posibil, 
real, adevărat. Sint constatări care azi ne 
par atît de firești, incit le pierdem uneori 
semnificația; și totuși, fără a avea înver
șunarea sufragetelor de la 1 900, e imposi
bil să nu recunoaștem, prin însăși evidența 
comparației istorice, că abia astăzi femeia 
s-a întîlnit pe deplin cu ea însăși în con
diții de adevărată libertate. România so
cialistă a investit femeia cu drepturi de
pline și posibilitățile largi de a-și valorifica 
capacitatea și zestrea de aptitudini, ridi- 
cînd-o la conștiința demnității civice. Și 
astfel mamele noastre au devenit femei — 
om ale veacului, femei — constructor ale 
țării, femei — creator de bunuri materiale 
și spirituale căpătînd certitudinea că ofi
cina pot ceea ce vor, că vor ceea ce pot. 
Și astfel noi, știm ceea ce nu știau bu
nicile — să gîndim și să conducem o ma
șină, să conducem și să lucrăm intr-un la
borator, să participăm la viața politică a 
țării, neuitînd nici să iubim, nici să de
venim so{ii și mame.

„Gradul de emancipare a femeii e mă
sura naturală a emancipării generale" spu
nea Charles Fourrier; or. imaginea lucră
toarei noastre de la pupitrul de comandă 
electronică, de la catedra școlară sau uni
versitară, femeia sau tinăra fată mînuind 
rigla de calcul, condeiul, bisturiul, volanul, 
penelul, acordă proporțiile exacte ale ca
drului nostru socialist. In România, 90 la 
sută dintre femeile apte de muncă lucrează, 

însumînd 47 la sută din forța de muncă 
angajată în economia națională; din 
735 000 de ingineri, tehnicieni, specialiști, 
307 000 sint femei, iar 202 000 sint înca
drate în instituțiile de învățămînt, cultură 
și artă. 41 000 activează ca deputate, peste 
1000 000 sint membre ale Uniunii Tinere
tului Comunist. Alături de prima lor sem
nificație, cifrele acestea înglobează însă 
totodată și suma răspunderilor astăzi ma
jorate. Personalitatea femeii contemporane 
a devenit mai complexă, mai încărcată de 
sensuri, idealuri, dar nu mai puțin și de 
obligații. Fiindcă eliberîndu-se de com
plexele de inferioritate ancestrale —- umi
lință, nesiguranță, domenii de viață și lucru 
inaccesibile —■ femeia demnă de astăzi q 
dobîndit independența materială, sentimen
tul răspunderii propriului destin ce-i im
pune o conduită corespunzătoare. Condiția 
umană a egalității implică pentru fete și 
femei noi cerințe, necesită mari eforturi, 
căci natura feminină solicită în continuare 
datoria de bună fiică, soră, apoi de soție și 
mamă, concomitent cu strădania devenită 
acum necesară de a fi permanent în pas cu 
cerințele epocii, în primul rînd pe plan 
profesional. Intervine atunci obligatoriu 
elementul timp, alături de alte multe ele
mente, care nu trebuie, ca prin forța prac
tică a lucrurilor, să lezeze nobilul principiu 
al egalității. Un sondaj UNESCO, de pildă, 
demonstra că un inginer care timp de 8 
ani nu mai citește nimic din literatura de 
specialitate se descalifică. Acum profesiile 
de specialitate cunosc o mare mobilitate, 
diversificare, cer o continuă înnoire a baga
jului de cunoștințe acumulat inițial; și din 
cele circa 1 300 000 de femei și fete sala
riate, aproape o treime au studii supe
rioare sau medii și ocupă funcții corespun
zătoare. Exercitarea unor astfel de profesii 
cere un sistematic studiu personal, ne-mai- 
vorbind de necesitatea permanentei lărgiri 

a orizontului spiritual. S-a constatat că 
orice medic, inginer, profesor, învățător, e- 
conomist trebuie să mai studieze acasă cel 
puțin două ore. Acest timp răpit femeii, 
prin multiplele ei obligații impuse de ca
litatea de soție, mamă, fiică, înseamnă a 
o priva de dreptul la perfecționare con
tinuă, cîștigat în societatea noastră. Același 
lucru pentru muncitoare : cele 700 000 de

CALITATEA -
CÎND ESTE Șl ClND NU ESTE

femei care lucrează în fabrici, uzine, co
operație, aspiră pe drept la un nivel tot 
mai înalt de calificare.

O anchetă minuțioasă efectuată în mediul 
nostru urban a demonstrat că femeile pierd 
zilnic în orașele mari circa o oră cu 
transportul, altă oră (cel puțin!) cu tîrgu- 
ielile necesare menajului și în jur de trei 
ore pentru gătit, dereticat, spălat rufe, 

chiar în condițiile unei gospodării mediu 
utilate cu aparatură modernă. Pierderile pe 
societate rezultate din această suprasolici
tare a timpului femeilor sînt absolut con
siderabile. Împotriva lor, adesea, se fac pe 
diverse căi apeluri rugătoare, ironice sau 
chiar arțăgoase, la ajutorul masculin; li se 
amintește în glumă bărbaților că totuși ma
rii maeștri ai artei culinare n-au fost femei,

— în serios, că devotamentul mamei, su
rorii, fiicei sau soției au limite de puteri 
fizice — ritos că vremurile cînd ei aveau 
nevoie nu de un tovarăș ci de o slugă, 
au apus. Există, desigur, destui tați, frați 
sau soți care înțeleg egalitatea cu femeia 
prin efectuarea de către aceasta a unei 
norme duble de muncă; dar nici lor nu 
le poate pretinde nimeni să-și pună șorțul 

la bucătărie cum intră în casă și să nu 
se culce ptnă n-au pus la punct toate tre
burile menajere, în timp ce fetele și fe
meile studiază cibernetică, discută filozofie 
sau ascultă muzică dodecafonică. Firește, 
obligațiile casnice pot fi camaraderește îm
părțite, fără crispare, fără nervi, fără con
știința „demnității" astfel încălcate. Firește, 
fetele ar trebui deprinse de timpuriu cu 
organizarea obligațiilor casnice în așa fel 
ca efectuarea lor să se îndrepte către so
luțiile cele mai practice și cele mai simple. 
Dar acestor soluții simple și practice ar 
trebui să le vină în sprijin și alte amelio
rări care țin de organizarea serviciilor către 
populație îndeosebi cele prestate de comerț, 
cooperația meșteșugărească, întreprinderi 
de transport în comun, fabrici producă
toare de articole de uz gospodăresc. 
Deocamdată cantine-restaurant, sau ex- 
preso-uri sînt prea puține (și adesea ne
ademenitoare), bucătăriile de bloc insufi
ciente, unitățile „Gospodina" negospodă- 
rește dotate, deservirea comercială la do
miciliu greoaie. E adevărat, altădată nu 
exista nici atît; dar altă dată cea mai mare 
parte a femeilor nu era chemată să-și 
alăture bărbatului aportul de inteligență și 
pricepere la efortul de propășire general. 
E adevărat, în ultimii ani s-au vîndut sute 
de mii de frigidere, aspiratoare, mașini de 
spălat rufe care au economisit femeilor 
milioane de ore. E adevărat că niciodată 
la noi n-au avut atîtea familii de munci
tori și de țărani mașini cu aragaz, ma
șini de cusut, aparate electrice și totuși 
înzestrarea tehnică a gospodăriei se află 
încă la un stadiu cu totul insuficient față 
de cerințele familiei moderne în cadrul că
reia există o mamă sau o fiică ce are obli
gații moderne. Studiul cheltuielilor de timp 
ale numărului global de salariate pe țară, 
efectuat în cadrul anchetei mai sus amintite, 
a demonstrat că treburile casnice, cumpă

răturile și transportul în comun însumează 
peste trei milioane de ore pe an. Și ace
lași studiu adaugă că dacă întreprinderile 
și organizațiile comerciale, unitățile din co
operație, întreprinderile de gospodărie co
munală și cele producătoare de bu
nuri de consum ar oferi femeii condiții 
favorabile reducerii cu o treime a cheltuie
lilor de timp menționate, atunci, pe timp 
de un an, fiecare fată sau femeie ce mun
cește sau învață, ar beneficia de o economie 
însumînd 1277 de ore, — echivalînd, de 
pildă, cu vizionarea a 125 de filme, a 50 
piese de teatru și lectura a 30 de cărți.

Deci, timp și condiții propice ca egali
tatea să constituie o reală stare de fapt. 
Fiindcă, mai mult, egalitate înseamnă în
tre altele — pe plan uman — nu numai 
relația bărbaților ca egali multilateral ca
pabili, bine instruiți profesional, dar și, să 
nu uităm armonios alcătuiți spiritual, ne
amputați de atributul prim — feminitatea. 
Or, această feminitate — de la care nu e 
necesară niciodată abdicarea —• are nevoie 
de un climat favorabil pentru crearea unei 
atmosfere de armonie, tact, voioșie, deli
catețe, (și chiar, de ce nu, pentru îngri
jirea unei înfățișări agreabile). Dar este 
oare, totdeauna, și de toți, cultivat acest 
climat ? Principiul egalității însuși, e soco
tit și păstrat intangibil de ambele sexe,? 
Sau, în primul rînd, este el la adevărata 
valoare înțeles și eficient aplicat, în toate 
cazurile ?

Vom încerca să conturăm răspunsul la 
aceste întrebări în coloanele viitoarei noas
tre pagini dedicată tinerelor fete — de
sigur cu contribuția cititoarelor, pe care le 
rugăm să ne comunice în scris opinia lor 
despre EGALITATEA —ClND ESTE ȘI 
ClND NU ESTE O REALITATE.

VIORICA TAnASESCU

Coate- 

șiunile 

unei

„stele*
Magdalena Popa este una din

tre acele tinere femei cărora li se 
atribuie fericirea de a străluci, în 
sensul pur al cuvîntului, la ni
velul cel mai rafinat între seme- 
nele sale. întoarsă de curînd din 
Paris, Magdalena a adus cu ea 
o caracterizare sub greutatea că
reia trebuie să fii prea încărcat 
de talent și valoare, ca să-ți 
menții pasul ușor și mersul drept.

„Artista româncă, a decis presa 
franceză, este una dintre cele 
mai mari balerine romantice ale 
lumii", iar în elegantul caiet — 
program al lui „Grand ballet cla- 
sique de France", fotografia ei 
figurează între artistele care, nu
mite „cele mai mari stele ale 
lumii", fac, prin prezența lor 
pe afișul parizian, „renumele ma
relui balet clasic al Franței".

Ni s-a părut interesant ca, 
pentru pagina de față, s-o so
cotim printre invitatele care-și 
spun cuvîntul pe tînăra căreia i 
se acordă atîția lauri. Ni s-a pă
rut și mai interesant datorită a- 
celui epitet, aproape uitat de 
unii (și unele !), referitor la po
sibilitatea de a fi un mare ro
mantic într-o epocă ultramoder
nă. Am căutat-o, deci, pe Magda
lena Popa la Opera din Bucu
rești, în sala unde, la intrare, ar
de un bec roșu, avertizator. In
terziși s-o privim la lucru, arn 
„spionat-o" întredeschizînd ușor 
ușa, urmărindu-i volutele, și „pa
șii", și zborurile, în și
rul de oglinzi ce circum
scriu încăperea. O voce 
singură se auzea, comandînd pe 
deasupra unui fragment muzical : 
„din nou !“. ; „din nou 1“ ; „din 
nou...". Programul, început de 
dimineață, trebuia să se termine 
la unu, dar abia la trei becul ro
șu a dat „liber".

Ne-a cerut scuze că trebuie 
să se odihnească puțin.

— Lucrați astfel, zilnic ?
— Nouă ore — repetiții și 

spectacol. Zilnic.
— Lumea are impresia că via

ța dv., a balerinelor, e ușoară ca 
fulgul...

— Pe scenă, da. în fața spec
tatorului, în roluri, desigur, a- 
colo trebuie să fii fulg. Aici, du
pă cum vedeți, nu cred că mun
cim mai puțin decît minerii, la

care mă gîndesc adesea, ca la 
niște tovarăși de efort.

— Se spune că efortul fizic 
urîțește femeia, o îmbătrânește 
prematur.

— Femeia trebuie ferită nu de 
efort, ci de brutalitate. Există în- 
deajunse ocupații care, solicitând 
------ s- —-----:—x cu delicațe- 

atribuite fe- 
este tot. Se
care, deși 

rămîn totuși

energie, se asociază 
țea, și care pot fi 
meilor. Dar asta nu 
crețul balerinelor, 
muncesc din greu, 
frumoase, se află, după părerea 
mea, și în existența unui țel fi
nal, colorat cu afecțiune, și lu
mină ; muncim ca să dăruim 
frumusețe. Ați văzut că femeile 
care-și iubesc bărbații, care simt 
plăcerea de a face eforturi pen
tru omul iubit, deși muncesc su
ficient în gospodărie, rămîn fe
mei frumoase, au o prezență op
timistă, luminoasă, un tonus de 
om victorios ?

— Sînteți deci de părere că 
femeia căsătorită trebuie să lup
te și din acest punct de vedere, 
aparent ceva mai egoist, pentru 
păstrarea iubirii ?

— Este o demonstrație exce
lentă pentru adevărul că altruis
mul în iubire, să-i zicem așa dra
gostei pe care o poți dărui ca 
femeie, se întoarce la tine cu do- 
bînzi de bucurie.

— Se pare într-adevăr că sîn
teți o romantică și prin concep
ții...

— Publicul și specialiștii fran
cezi m-au văzut cu deosebire în 
roluri romantice, prbbabil de 
aceea au rămas cji o asemenea 
impresie despre mine. Dacă m-ar 
fi văzut și în roluri moderne nu 
știu ce ar fi spus. Oricum, cred 
că femeia poate și trebuie să ră- 
mînă — indiferent de epocă — 
o sensibilă, o delicată. Femeia 
golan n-a fost plăcută niciodată 
decît în cazurile rarisime ale unor 
actrițe de mare talent, ale căror 
șarje scenice entuziasmau prin ex
cepție. Întîlnesc însă, uneori, în 
călătoriile mele niște fetițe de li
ceu care, neavînd nici măcar ta
lent actoricesc, sînt grozav de 
searbăde voind să fie camarade 
de țigară și epitet argotic cu bă
ieții cu care sînt prietene.

— Totuși, o oarecare libertate 
în mișcare dobîndită de femeia 
modernă este un cîștig...

— Nu mă refer la libertate, 
și eu sînt liberă să fac ce vreau 
și n-o să pledez pentru anchilo
ză, pentru falsa pudoare. Totuși 
pudoarea, pentru femeia care 
vrea să fie femeie, și frumoasă 
pe deasupra, trebuie să existe.

— Vă socotiți o femeie mo
dernă ?

— De ce nu ?
— Prin ce calitate, îndeosebi ?
— Prin sinceritate. Prin drep

tul și curajul de a-mi comu
nica părerea în orice împrejurare, 
oricui. Știți, asta îmi conferă un 
teribil sentiment de demnitate, 
pe care l-am visat noi, femeile, 
gîndindu-ne la lucruri foarte 
mari, sau la viața de toate zilele. 
Mă port cu fruntea sus fiindcă 
sînt sinceră — cu munca mea, 

Fiindcă nu mă

despre toaletele

spun mai întîi

cu cei- din? jar.' 
tem de nimeni.

— Ce credeți 
moderne ?

—- Am să vă 
un mic secret: eu, de pildă, n-am 
fost la coafor niciodată.

— E destul de curios : să fii 
femeie tînără și să nu te tenteze 
marile saloane de înfrumusețare 
ale Parisului! ?...

— In orice caz nu neg tehnica 
înfrumusețării feminine, mai ales 
aceea de mare’ rafinament 1 Cred 
însă în simplitate și în adevărul 
elementar că trebuie să alegi ceea 
ce ți se potrivește. Despre toa
letele modeme, la fel. Mie îmi 
place simplitatea.

— Frecventați obișnuit barul, 
această instituție, declarată mo
dernă, de distracție ?

— Eu ? (Magdalena a zîmbit. 
Pe ușa sălii de repetiție intrase 
un bărbat tînăr, Amato Checiu- 
lescu, soțul artistei. „—- Avern 
prea puțin timp ca să mergem 
la bar...“, a spus dînsul.).

— Preferăm vizitele la prieteni 
sau vizita prietenilor la noi. Este 
mult mai comod și, cred, mult 
mai interesant. Magnetofonul, bi
blioteca, televizorul, posibilitatea 
de relaxare — mă conving de 
superioritatea unor asemenea dis
tracții în comparație cu barul. 
Se poate însă, cum am spus, ca 
tocmai munca grea, programul 
încărcat, ca și nevoia de a stu
dia mereu acasă să mă fi îm
piedicat l-l frecventa. îmi 

creez — fiți siguri — altfel de 
satisfacții și nu-mi pare rău.

★
Am coborît cele cinci etaje 

împreună. Jos, îi aștepta mașina 
pe care o conduce soțul. I-am 
însoțit acasă, în familie. Univers 
simplu, cu multe cărți, cu multe 
fotografii. Nimic snob, nici o do
vadă de infatuare în casa acestei 
tinere femei, una dintre cele mai 
talentate balerine — să nu ui
tăm : din lume !

„Stelele", oricît de mari, sînt 
simple: poate de aceea sînt și 
atît de frumoase...

EUGEN FLORESCU

grație și sănătate

l.

Despre efectele salutare ale 
mișcării nu mai trebuie vorbit. 
Toată lumea ii recunoaște 
meritele. Dar nu toată lumea 
găsește timpul cuvenit pentru 
mișcarea cea de toate zilele. 
Mișcarea — fie pentru per
soanele cu muncă sedentară, 
fie pentru orice altă categorie 
profesională, dezvoltă nu 
numai calități fizice, ajută nu 
numai sănătății ci, în același 
timp, determină dezvoltarea 
armonioasă fizică și morală. 
Astăzi ne vom ocupa de ți
nuta corpului și de mișcările 
care o favorizează.

Ținuta corpului face parte 
din preocupările cotidiene ale 
femeilor. Ele și-au dat seama 
ce important cîștig de frumu
sețe, grație, degajare și înflo
rire aduce preocuparea pentru 
ținută, știut fiind că ținuta 
reprezintă o manifestare eloc
ventă a personalității. Se știe 
dealtfel că există o strînsă le
gătură între viața psihică și 
ținuta generală a corpului. 
Complexele de inferioritate, 
sensibilitatea excesivă, pudoa
rea exagerată, timiditatea unor 
tinere fete, lipsa lor de voință 
și energie își pun amprenta 
tntr-o atitudine încordată, 
umeri aduși, spatele încovoiat,

S-o fi purtînd așa, dar mie
Uneori părerea din titlu 

poate fi perfect justificată. De 
& cele mai multe ori însă, e 

vorba de prejudecată.
„Prejudecată", iată cuvîntul 

în jurul căruia mă tot învîrt 
și pe care tot repetîndu-l. i-am 
pierdut aproape sensul.

£ Să încerc să deslușesc cam 
ce-ar fi și ce n-ar fi prejude
cata în modă.

Moda, acest tiran, atît de 
schimbător, care ține de legi 

— greu de urmărit și justificat. 
® a jucat un rol foarte mare în 

viața femeilor și fetelor de 
totdeauna.

Ea a creat, de-a lungul epo
cilor, tipuri de frumusețe 
așa-zisa „la modă", cu canoa 
nele cerute, ca mai apoi să le 
detroneze, înlocuindu-le cu 

A altele.
™ Deci, fenomenul este schim

bător, așadar de la bun înce- 
A put, prejudecata ar trebui în 

lăturată.

•
 E o prejudecată să te opui 
modei. In genere, moda este în 
legătură cu tot ce se petrece

•
 în jurul nostru și e ridicol să 
te îmbraci în 1968 ca la 1900 
(modă de altfel foarte fru- 
A moașă, dar pentru 1900).

O parte dintre noi, cînd am 
văzut pentru prima oară în 

A reviste, acum cîțiva ani, niște 
fuste mai scurte ca de obicei, 
am declarat sus și tare că nu 

Q vom purta nici o dată așa ceva. 
Astăzi, toate avem fustele 
deasupra genunchilor și găsim 

A „oribilă" o tendință care abia

capul aplecat. (Toate acestea 
determină în același timp o 
proastă respirație). Adesea 
outem domina timiditatea sau 
complexele de inferioritate 
prin abordarea unei-ținute e- 
nergice, cu spatele drept, 
capul sus, umerii degajați, fapt 
care determină atît o respirație 
normală cît și impresia de cer
titudine, siguranță. Adeseori, 
oboseala fizică și intelectuală 
favorizează poziții incorecte 
prin slăbirea tonusului mus
cular și nervos. Uneori atitu
dinea corectă poate fi viciată 
și datorită lipsei de interes

I. ȚINUTA
pentru aspectul exterior, ne
glijenței, stării generale bol
năvicioase, lipsei de rezistență 
sau lipsei de forță sau mobi
litate articulară.

Pentru cauzele de mai sus 
cel mai eficace mod de a se 
înlătura efectele negative 
asupra atitudinii este exercițiul 
fizic. Nu vom da soluții stan
dard, în schimb le reco
mandăm cititoarelor noastre

nu-mi stă bine
se insinuează — moda „Bonny 
and Clyde".

Mult mai bine e să fii la 
modă o dată cu moda, decît să 
te convingi în timp de un anu
mit lucru care s-a schimbat 
demult cu altul.

E foarte important, însă, să 
privim întotdeauna moda prin 
prisma propriei noastre per
sonalități.

Alături de propunerile oa
menilor de specialitate : esteți, 
pictori, croitori celebri, au a- 
părut în ultimii ani tendințe 
anarhice care pe cit s-ar dori 
de nonconformiste, pe atît de 
conformiste sînt în legile care 
le îngrădesc.

Este vorba de felul de a se 
îmbrăca și de aspectul fizic al 
beatnicilor, care ridică neîn- 
grijirea fizică la rang de cult, 
împodobind urîtul cu tot ce 
poate fi mai bizar și mai șo 
cant.

Există un simț al măsurii 
bun al multora dintre noi, pe 
care-l preconizează cei de spe
cialitate și cărora trebuie să le 
acordăm toată încrederea.

Nu e nici o prejudecată să 
copiezi un model dintr-o re
vistă de mare tiraj și de re
putație mondială bine stabilită, 
dar e o prejudecată să nu te 
gîndești o clipă dacă este cel 

să-și construiască o ținută na
turală, plastică, personală. A- 
ceasta se realizează în primul 
rînd prin autocontrolul con
știent al poziției corpului și 

al membrelor, prin efortul vo
luntar permanent pentru do
minarea tendințelor spre atitu
dini incorecte.

Oriunde, cu sau fără o- 
glindă, este necesar să ne con
trolăm poziția chiar dacă la 
început efortul de redresare ni 
se pare obositor. Cu timpul, 
atitudinea corectă ni se va 
părea ceva obișnuit, ușor de 
realizat. In primul rînd este

important ca încă de L „ . 
mele acțiuni de redresare să 
respirăm relaxat, altminteri 
poziția obținută nu va fi eco
nomică.

Un exercițiu simplu pentru 
verificarea corectitudinii ati
tudinii este următorul: vă a- 
șezați cu spatele la un plan 
vertical — preferabil cu fața 
la oglindă pentru un mai bun 
control. Lipiți de acest plan 
călcîiele și întreg spatele, în 
special omoplații (nu umerii) 
și capul. Apoi vom trage 
umerii în jos și vom retrage 
abdomenul. Considerînd a- 
ceastă atitudine corectă vom 
căuta să ne-o întipărim cît 
mai bine respirînd totodată 
relaxat. Vom face un pas 
înainte reeditînd poziția și re
venind la poziția inițială pen
tru a ne controla, (figura 1).

mai nimerit
După cum 

prejudecată să fii cuprinsă de 
furia modei străzii. Aici ar fi 
mai multe de spus, probabil că 
o voi face în articolele viitoare 
de aceea mă voi referi numai 
la un mic exemplu : în ultima 
vreme, răsar ca ciupercile pă
lăriile negre sau de altă cu
loare, legate sub bărbie, influ
ență vagă și îndoielnică a pă
lăriilor de cow-boy, purtate la 
palton, la pardesiu, la panta
loni, la taioare, la rochii de 
seară la etc., etc.

De ce ? Pentru că tot din 
prejudecată, lansarea modei 
este considerat un lucru la în- 
demîna oricui, fapt extrem de 
superficial și de fals, dăunător 
armoniei și frumosului. De aici 
rezultă o sumă de lucruri ne
armonice care în loc să ne a- 
vantajeze, ne urițesc, lucruri 
ce nu plac nici ochiului, nici 
nu corespund modei timpului; 
de multe ori frizmd chiar ri
dicolul, '

Promit ca în articolele vii
toare să parcurgem împreună 
particularitățile modei contem
porane și poate ale unora din 
veacurile trecute, în mod mai 
amănunțit. Ne vom putea ast
fel forma un sistem de coor
donare, de la care să putem 
înscrie moda, cu o anumită de
tașare, firește, în contextul a 
ceea ce astăzi este sau nu mo
dern.

pentru tine. 
consider iar ca o

PIA OROVEANU

Din poziția de mai sus ridi
căm brațele întinse în sus, li- 
pindu-le de același plan ver
tical, odată cu ridicarea pe 
vîrfuri. Este absolut necesar 
să păstrăm contactul cu pla
nul vertical în felul descris 
mai sus. Ih această poziție 
căutăm să respirăm qdînc de 
cîteva ori și apoi revenim la 
poziția inițială (figura 2).

Pentru persoanele cu spatele 
adus (atitudine cifotică) reco
mandăm următorul exercițiu : 
din poziția șezînd, cu spatele 
lipit de spătarul scaunului, du
cerea brațelor în lateral cu în- 
doireă coatelor și ducerea an- 
tebrațplor în sus. Din această 

' - poziție lovim cu antebrațul 
și cu mina înapoi de - mai 
multe ori. (figura 3).

Pentru spate adus care se 
asociează cu poziția capului 
aplecat, recomandăm ca pozi
ția de lectură să fie culcat 
înainte, sprijinit pe coate fără 
să așezăm bărbia în mîini. In 
felul acesta tonificăm mușchii 
cefii.,

Toate aceste exerciții tre
buie executate zilnic, odată 
cu programul normal de gim
nastică, mărind treptat nu
mărul de repetări.

In numerele viitoare vom 
continua să vorbim atît despre 
ținută în general cît și despre 
ținuta în mers.

MIHAELA FILIP- 
SOLOMONOV 

Asistent la catedra 
de gimnastică — I.C.F.



EROAREA ESTE
OMENEASCA. DAR...

Concursul, desfășurat în pri
ma zi a vacanței în parcul He
răstrău — și care a antrenat 
elevi, reprezentanți ai liceelor 
din toate sectoarele Capitalei 
— a constituit prima acțiune 
mai deosebită organizată de 
comisia de turism a comitetu
lui municipal U.T.C. Cu inten
ția de a face o verificare a 
cunoștințelor culturale ale e- 
levilor, de-a le dezvolta spi
ritul de perspicacitate, orien
tare și inițiativă, de a fi în a- 
celași timp prilej de destin
dere instructivă — acțiunea a 
debutat nu sub cele mai fru
moase auspicii. (Să fim înțe
leși ; ceea ce este bun — și au 
fost câteva lucruri reușite — e 
cunoscut și de organizatori, și 
de realizatori. In cele ce ur
mează, ne vom limita numai 
la cîteva observații, cu meni
rea de-a înlesni, în perspecti
vă, reușita unor acțiuni simi
lare).

Mai întîi, aspectul premer
gător al acțiunii propriu-zise : 
pregătirea el. Deși ideea cir
cula cu mai multă vreme în 
urmă prin biroul comitetului 
municipal U.T.C., am înțeles, 
din desfășurarea ei, că n-a 
fost vorba de o pregătire te
meinică, de o studiere amă
nunțită a condițiilor și posibi
lităților de realizare. Două 
exemple sînt edificatoare : se 
anunțaseră inițial peste 700 de 
participanți la concurs, dar 
startul nu l-au luat decît 112 
(ca să nu mai amintim că de 
alt gen de mobilizare nici n-a 
fost vorba). Cele trei cupe care 
trebuiau oferite primelor echi
pe clasate, în preziua 
cursului nu existau încă.

Și acum, desfășurarea 
priu-zisă a acțiunii. Deși anun
țată pentru ora 9 dimineața, 
și începută la această oră — 
la 10,30 nu existau la punctul 
de plecare toate echipele de 
concurs; cîteva sectoare U.TC. 
(5, 6, 7) nu-și trimiseseră încă 
nici un reprezentant. Echipele 
se alcătuiau în pripă, din cine 
se găsea pe acolo, de parcă ar 
fi fost vorba de nu știu ce ac
țiune de salvare. Deși norma 
de concurs prevedea echipe 
de fete și băieți, separat, for
mate din 15—20 membri, cele 
mai multe au fost mixte, iar 
ca număr, acesta varia între 
13 și 3. Itinerariul, marcat cu 
cretă, a constat numai în stră
baterea aleilor, la umbra săl
ciilor în ceas de înmugurire, 
incit dădea impresia unei pro
menade în ritm forțat. Nici pe 
departe nu se putea pomeni 
de hartă, busolă, orientare in 
natură. In locurile unde se a- 
flau ascunse biletele, așa-zișii 
arbitri nu erau decît puncte 
de reper de-a gata servite, vi
tregind concurența de surpri
za descoperirii. Dacă e să pu
nem la socoteală și conținutul

întrebărilor — cele mai multe 
„școlărești", altele vagi, gene
rale — am avut mai mult im
presia unui concurs „Cine știe, 
cîștigă", decît de orientare tu
ristică (pentru că, sincer vor
bind, abia întrunea sufragiile 
unei competiții pionierești). 
Iată, de altfel, opiniile și su
gestiile cîtorva participanți: 

Crăciun Annemarie, Liceul 
dr. „Petru Groza" : „Slabă or
ganizare. Am fost prima echipă 
care a luat startul. Pe traseu 
i-am prins din urmă pe arbi
trii care abia ascundeau bile
tele".

Murariu Elena, Francesco 
Adrian, același liceu: „La so
sire, cînd juriul încă nu-și fă
cuse rost de o masă (nu voiau 
ospătarii de la „Miorița" s-o 
împrumute) ni s-a dat voie ca 
într-un sfert de oră să com
pletăm, în caietele de concurs, 
răspunsurile. Procedeu greșit, 
pentru că au început să se 
dea telefoane acasă, la rude și 
prieteni, după ajutor (plus fap
tul că unele echipe au fost 
însoțite pe parcurs de cadre

organiza asemenea concursuri 
în pădurea Pustnicu, la Mo- 
goșoaia, ca și în alte locuri 
propice din împrejurimile Ca
pitalei

Sugestii asemănătoare, inte
resante și necesare, au avut 
cei mai mulți participanți la 
concurs. (O introspecție in o- 
piniile elevilor le-ar fi fost,

ales, cum ? — nu știm ce răs
puns ni s-ar oferi. Oricum, în 
prima lor trecere printre 
„Seylla și Caribda", organiza
torii au pierdut prea mult. Cu 
un minim de efort la capito
lul organizare și inventivitate, 
pierderile ar fi fost, cu sigu
ranță, mult mai mici. De aceea 
sintem tentați să credem că

Răspunsul nu se lasă mult 
așteptat pentru echipa liceu

lui „Al. I. Cuza.

Știam ca a stat zece ani într-un institut de ree
ducare, că după terminarea facultății s-a reîntors 
ca profesor; mai știam că numele lui a fost citat 
în diverse conferințe internaționale atunci cînd se 
vorbea de rezultatele reeducării; și în sfîrșit, știam 
ca astăzi este un om care nu acceptă compromi
sul, cu mari răspunderi profesionale și sociale. Și 
totuși am ezitat mult timp să-l caut...

Privirea deschisă, prietenoasă a tînărului inginer 
DOREL ANZIAC, înlătură reținerea mea:

„Eu nu am avut nevoie de reeducare. Ghinionul 
meu a fost precocitatea. La trei ani știam să 
scriu ; la cinci cunoșteam tabla înmulțirii; la șase 
ani am vrut să cunosc țara. O amenințare: Dacă 
vii și azi cu ghetele ude de la joacă, mănînci 
bătaie", mă hotărăște să pornesc la drum. Întîi pe 
jos, 20 km de la Dej la Apahida. Apoi, cu cîteva 
merinde date de un țăran pe care am reușit să-l 
înduioșez am urcat în tren. Nu am trecut neobser
vat. Am mințit că sînt de la Brăila — ținta călăto
riei mele — și astfel am ajuns „legal" la destinație. 
Începutul era făcut. A urmat Constanța, Alba 
Iulia, Turda, Brașov, Sighișoara, Sibiu, Ploiești... 
O geografie amară învățată înainte de școală: 
eram un delicvent ?"

O întrebare tulburătoare. Dar ce este în defini
tiv delicventa ?

La Cairo, strîngerea mucurilor de țigări de pe

stradă este un delict, în India, vagabondajul; în 
Lagos, neascultarea, lipsa de respect sau nesupu
nerea sînt delicte grave: Ce este comun între 
acești delicvenți ? Al doilea Congres Mondial 
pentru prevenirea crimei și tratamentul delicven- 
ților, recomandă să se folosească expresia „tînăr 
delicvent" cu multă rațiune și reținere.

— Anul trecut — ne spunea DUMITRU NE
GREA, responsabil cu problemele minorilor la 
Procuratura Municipiului București — doar 34*/» 
din numărul minorilor anchetați au fost tri
miși în judecată iar în 1 246 de cazuri s-a refuzat 
pornirea proceselor penale. Uneori forme benigne 
de lipsă de conduită a minorilor îi irită pe unii 
adulți care cer anchete, fac reclamații, dau Califi
cative înjositoare cu prea multă ușurință".

Cînd adulții sînt și profesori indignarea lor, care, 
întunecă rațiunea, devine și mai de neînțeles. Un 
caz: conducerea unui liceu, reclamă miliției doi 
elevi din clasa a X-a că „au săvârșit acte de huli
ganism". Ancheta constată că în ultima oră de curs 
dinaintea vacanței de vară, de la care lipsea pro
fesorul, unul din elevi a spart cu capul trei gea
muri pentru a-și arăta puterea... un caz care pre
supunea o discuție, o dezbatere în care severitatea 
să fie îmbinată cu ironizarea faptelor se propune 
să fie analizat de miliție. Exagerarea este evidentă.
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CÎTE ECLUZE
AȚI TRECUT?

(Observații pe marginea concursului de orientare turistică or 
ganizat sîmbătâ de Comitetul U.T.C. al Municipiului București)

didactice care, fie vorba între 
noi, le-au „suflat" destul").

Halchini Mihaela, Chirea 
Lucian, același liceu : „Pentru 
că am fost primii concurenți, 
ne-am plictisit de moarte de 
la 9,30 pînă la orele 14, cînd 
s-au anunțat cîștigătorii. Era 
bine dacă ni se spunea să ne 
luăm chitarele, să cîntăm, să 
petrecem timpul mai plăcut. 
Așa !... Noi am mai făcut, însă, 
ceva ! am alergat două cea
suri pe la toate marile maga
zine („Vulturul de mare", 
„București", „Victoria", Lip
scani) trimiși de juriu să cum
părăm o cupă ; n-am găsit".

Stănescu Gabriel, Liceul 
„Al. I. Cuza" : „N-am fost tra
tați la nivelul vîrstei noastre, 
îmi amintesc de un astfel de 
concurs, cînd am fost în ta
bără la Bilbor. Pădure, hartă, 
stegulețe, busolă, mușchiul co
pacilor — altă poveste I Pe 
cînd acum , plimbare, parc, 
umbră... Oare nu s-ar putea

credem, necesară și organiza
torilor). Toate conduc la con
cluzia că intre intenție și re
alizare a fost un adevărat iti- 
nerariu lăsat in suspensie, pe 
care organizatorii, de data a- 
ceasta ei înșiși în ipostază de 
concurenți, nu l-au străbătut 
după toate regulile necesare. 
Dacă ar fi să le adresăm o 
întrebare, scoasă din propriul 
regulament de concurs „Cîte 
ecluze ați trecut ?“ — și mai

„spectacolul" la care am asis
tat simbătă, n-a fost decît o 
repetiție generală în vederea 
unor temeinice acțiuni de vii
tor. Pentru că dorință există, 
preocupare există, adeziune 
din partea tinerilor există. 
Încă un dram de organizare 
și maturitate — și atunci, din 
vîrful stiloului, va izvorî și 
altfel de cerneală.

I. ANDREIȚA
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„Ne-am plictisit de moarte de la 9,30 pînă la orele 14, cînd s-au 
anunțat cîștigătorii..."
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In sala de lectură a Institutului Politehnic din Iași

Matematică — mecanică, Biolo
gie, cei mai mulți dintre titula
rii disciplinelor de specialitate și 
de cultură generală și-au tipărit 
sau litografiat cursurile, la Filo
zofie, Istorie, Chimie, Limba și 
literatura română situația este, 
în această privință, nesatisfăcă
toare. La Facultatea de filozofie
— ca să dăm un singur exemplu
— din 25 de discipline de spe
cialitate care se predau studenți
lor, numai pentru opt dintre ele 
există cursuri tipărite sau lito
grafiate ; pentru alte cinci disci
pline, studenții pot găsi la biblio
teca facultății prelegeri dactilo
grafiate. Rămîn însă 12 disci
pline unde baza materialului de 
studiu este inexistentă... Se știe 
că Ministerul învățămîntului 
elaborează planuri tematice de

Î
ierspectivă, cuprinzând manua- 
ele universitare ce urmează a fi 
tipărite. Dar termenele contrac
tuale sînt încălcate cu multă 
ușurință de către autori. In ulti

mii ani, de pildă, a fost predat 
la Editura didactică și pedago
gică un singur manual de isto
rie (Istoria medie a României) 
deși planurile editoriale sînt 
„acoperite" cu propuneri de ma
nuale, toate perioadele istoriei 
țării noastre. Dar nu numai 
domeniul istoriei oferă asemenea 
exemple. Planul de apariție pen
tru anul 1968 a fost înaintat,spre 
aprobare Ministerului învăță
mîntului în anul 1968 — și nu 
în anul 1967, cum ar fi fost firesc 
și legal — deoarece mulți autori 
nu și-au predat la timp manus
crisele. întrebarea este : dacă un

cadru didactic universitar nu res
pectă termenele contractuale care 
vizează predarea manuscriselor 
către editură, ce sancțiuni i se 
pot aplica ? Din punct de vedere 
juridic — una singură : Editura 
are dreptul să procedeze la rezi
lierea contractului. Dar asemenea 
măsură ar fi în detrimentul pre
gătirii studenților și, de aceea, 
se „închid ochii". Conducerile 
institutelor de învățămînt supe
rior ar putea însă interveni pe 
cale administrativă, apliclnd san
cțiuni cadrelor didactice care 
întârzie predarea manuscriselor. 
Credem că Ministerul învăță- 
mîntului va trebui să studieze 
posibilitatea elaborării unui act 
normativ care să reglementeze o 
asemenea măsură...

Expresia unei ample 
informări 

științifice,..
Repetîndu-se ca un leit 

tiv, alte două „argumente' 
să motiveze de ce pentru unele 
discipline nu există cursuri tipă
rite sau litografiate: „cadrul 
didactic universitar a primit de 
curînd dreptul de a preda" sau 
„cursul s-a deschis de curînd".

Dar „de curând" — în accep
țiunea unor decanate — în
seamnă și un an, și doi, și trei, 
și patru. Timpul 
noțiune relativă, 
înseamnă că un 
universitar care 
poată fi obligat 
manuscris după 
vitate la catedră. Ni s-ar putea 
opune părerea — pe care nu o

mo-
>“ vin

o fi considerat 
dar aceasta nu 
cadru didactic 
predă să nu 
a prezenta un 

un an de acti-

respingem — că redactarea unui 
curs presupune o experiență di
dactică mai îndelungată. Un 
manual este sinteza tuturor cu
noștințelor ce se predau în ca
drul unei discipline — sinteză ba
zată pe o ooncepție unitară ce 
s-a format ca rezultat al acumu
lării multor date și ipoteze „pro" 
și „contra" și care rezultă de 
obicei, după ce trec cîțiva ani 
de activitate didactică și știin
țifică. Numai atunci cursul ti
părit va purta pecetea originali
tății și personalității autorului, 
va fi expresia unei ample infor
mări științifice — dar și o ex
presie a rezultatelor cercetărilor 
proprii. Studenții însă nu pot și 
nu trebuie să aștepte — așa cum 
se întâmplă de cele mai multe 
ori — maturizarea profesională a 
cadrului didactic universitar. 
Procesul de elaborare a cursului 
ar putea să înceapă odată cu 
primele prelegeri ce li se predau 
studenților — parcurgînd trei 
faze. în prima fază — studen
ților să li se pună la dispoziție 
prelegerile dactilografiate. Apoi 
să urmeze litografierea cu mij
loacele de care dispune institu
tul (de curînd cele mai multe 
institute au fost dotate cu ma
șini de multiplicat) și numai după 
aceea tipărite. în acest fel stu
denții ar dispune de materialul 
de bază necesar pregătirii la dis
ciplina respectivă, iar autorul va 
putea afla — înainte de tipă
rire — părerile specialiștilor din 
alte institute și din alte centre 
universitare, ale studenților, des
pre cursul său. Fără să treacă 
prin „focul" discuțiilor, ma
nualul universitar riscă să aibă

(Urmare din pag. I)

Coșereni l-ar ține zi și 
noapte pe tractor pentru 
a le semăna numai el în
treaga suprafață. De 
:e însă la această 
brigadă formată din 18 
tractoriști, cînd e vorba 
de calitatea semănatului, 
numai de Dumitru Dra- 
gomir se vorbește fru
mos ? E un semn de în
trebare ce vizează mai 
multe adrese, dar S.M.T. 
Pelinu în primul rînd. 
Din 18, doar unul e soco
tit as, ceilalți doar mese
riași de mijloc. Lîngă el 
ar mai putea crește- și 
alții. Altfel, situația din 
această primăvară ar pu
tea să se repete an de 
an : în două săptămîni 
bune de lucru, însămîn- 
țările la culturile din 
prima urgență abia s-au 
efectuat pe vreo 200 de 
hectare din SOO și ceva 
cîte le sînt rezervate. 
Dar a semănat numai

Dragomir ; ceilalți l-au 
ajutat numai cîte o ju
mătate de zi.

Nu departe, la Bărcă- 
nești, Paul Drăghici, Do- 
bre Dincă, Gheorghe 
Burghelea, Constantin 
Herea și Stelian Grasu 
fac meserie, lasă urme
— cum spun localnicii. 
După aspect și cum 
funcționează, tractoarele 
lor sînt limuzine și ni
mic altceva; mașinile
— agregat, puse la punct 
pînă în cel mai mic a- 
mănunt. „Să cauți cu 
lupa și nu știu dacă în- 
tr-o săptămînă găsești o 
hibă" — îi prezenta pe 
aceștia ca meseriași in
ginerul agronom, tova
rășul Petre IARCA. O 
întîmplare, deși recentă, 
e cunoscută în toată raza 
de activitate a S.M.T. 
Pelinu. Dincă Dobre, 
Constantin Herea și 
Gheorghe Burghelea 
și-au revizuit și reglat 
semănătorile cu care ur

mau să semene mazărea 
și lucerna. După vreo 
trei zile de muncă asi
duă, într-o seară, din 
una în alta au adus 
vorba despre semănători, 
fiecare susținînd că nu
mai a lui are precizia 
ceasului Doxa. A doua

ceasornic îl are ? Pro
babil al unuia reformat 
încă pe la sfîrșitul seco
lului trecut! Scos în 
probe, după revizie, — 
de ce oare tocmai acum 
cînd, de fapt, trebuia să 
se afle în cîmp și nici
decum în atelier ? —

zi, au probat, cu martori, 
distribuitoarele fiecăreia 
dintre semănători. Dife
rențe, la 200 de rotații, 
de plus sau minus 1,5 gr. 
semințe de sfeclă ! Toa
te trei aveau mers de 
ceasornic !

(Dar tractorul lui An- 
ghel Bănică de la I.A.S. 
Bărănești, mersul cărui

arăta în așa hal că-i 
plîngeai de milă. Proba
bil că, atît inginerul me
canic Raicu, cît și șeful 
de atelier Gheorghiu au 
fost preocupați numai de 
număr nu și de calita
tea reparațiilor, de ope
rativitatea efectuării a- 
cestora. Și, dacă nu sînt 
folosite tractoarele, vo

lumul de lucrări ce li se 
cuvine cine le execută ? 
Anghel Bănică și Voicu 
Mihai, de unde primesc 
salariile ?)

La Satul Mare, capa
citatea de organizare a 
mecanizatorilor e redată 
chiar și de un singur 
exemplu s 410 hectare 
semănate în două zile, 
1400 hectare pregătite 
pentru a fi însămînțate 
cu floarea-soarelui, sfe
clă de zahăr și 
porumb. Cei mai buni ?

...Lucrările din prima 
campanie agricolă a a- 
nului sînt ale mecaniza
torilor. In județul Ilfov 
oriunde ai poposi, la 
Malu ori la Mînăstirea, 
la Pelinu ori la Snagov, 
la Stoienești ori la Mi
hai Bravu pe acești 
„strunitori ai cailor pu
tere" îi găsești în cîmp, 
cu fiecare ocol în tarla 
cîștigînd în lupta pentru 
ritm, pentru operativita
te și calitate. (Prea mult

însă în unele cooperative 
agricole se mută obliga
țiile campaniei pe ume
rii tractoriștilor. Deși au 
posibilitate, consiliile de 
conducere nu se îngri
jesc să le asigure aces
tora hrana caldă în 
cîmp, transportul la 
distanțe mai mari a uti
lajelor — îndeosebi a ce
lor rigide — precum și 
căldura în casele de 
cîmp).

Și, atît ritmul, ope
rativitatea, cît și calita
tea constituie pilonii 
principali pe care se 
sprijină producțiile ridi
cate prefigurate de țără
nimea cooperatistă în 
planurile de producție. 
Urmează apoi lucrările 
de întreținere... întregul 
ciclu de producție care, 
direct sau indirect, îi so
licită pe mecanizatori, 
pe acești adevărați fău
ritori ai pîinii.

GH. FECÎORU

dominanta este practicul, unde 
specialitatea ca atare se face pe 
baza aptitudinilor lor certe. Ma
joritatea celor care nu prezintă 
aptitudini abstracte pentru o 
muncă intelectuală, prezintă 
aptitudini practice, aptitudini 
care pot fi potențate, pot fi 
puse în valoare printr-un sis
tem de orientare profesională 
specială.

Procesul de educație și de in
strucție nu poate decurge nor
mal nici pentru copiii cu ase
menea manifestări, nici pentru 
copiii care sînt dotați suficient 
pentru activitatea intelectuală 
și care nu prezintă tulburări 
sau motive prealabile pentru 
dezintegrarea lor socială. Școa
la și tot procesul instructiv-edu- 
cativ trebuie să admită statis
ticile făcute de organizația Mon
dială a Sănătății și studiile atît 
de abundente în literatura con
temporană potrivit cărora ina- 
daptarea la cerințele moderne 
ale învățămîntului și înadapta- 
rea dată de progresele rapide 
pe care relațiile sociale, inter- 
șociale le operează în masa de 
indivizi se cifrează, în genere, 
pe plan mondial, între 17—40 
la sută. Pentru acești copii în
tr-o bună parte din țările dez
voltate — în rîndul cărora ne 
situăm și noi — s-a instituit un 
învățămînt diferențiat pe ver
ticală în care copiii sînt intro
duși după capacitatea de a- ”.p- 
tare intelectuală, afectiv soc Jă 
șl după ritmul de dezvoltare a 
întregii personalități.

— Dar clasele paralele, așa 
cum se experimentează la noi, 
nu sînt o soluție 7

— Din punctul meu de vedere 
nu, deoarece creează dintr-odată 
o situație de inferioritate și deci 
o traumatizare și un pretext de 
intensificare a reacțiilor nega
tive. Mă gindesc Ia instituții 
școlare cu același program de 
învățămînt dar cu sisteme de
osebite de educație si de inte
grare care să surprindă diferen
țiat potentele intelectuale ale 
copiilor și trăsăturile (ușor de 
determinat prin mijloacele mo
derne) care indică o viitoare de
viere de la conduita normală a 
integrării sociale. Instituții care 
sînt în fond școli cu internat 
dar unde profesorilor li se zAgu- 
gă specialiștii.

Ele n-ar necesita investiții su
plimentare de fonduri, ci ar pu
tea să fie profilate pe specificul 
respectiv dintre școlile existente 
în clipa de față.

Este mult mai neeconomicos 
un sistem de învățămînt în care 
nu se are în vedere diferenție
rea pe verticală. O școală spe
cială în plus înseamnă în fond 
rentabilizarea a cel puțin 10 
școli de copii cu trăsături nor
male, încît și din punct de ve
dere al eficientei economice a- 
cest principiu merită să fie apli
cat. Cu atît mai mult cu Cît în 
știința contemporană genetica 
ne oferă date edificatoare în 
această direcție pe care nu pu
tem să le ignorăm cînd vorbim 
de o reașezare pe baze științifice 
a învățămîntului.

...Ora 13, In holul cinemato
grafului Central. înghesuială la 
casă, lume multă așteaptă in
trarea în sală. Profitînd de a- 
glomerație, un tînăr, Ion Ma- 
nole, deschide o poșetă și stre
coară in buzunar corpul delict 
(din grabă nu a luat portmo- 
neul ci un carnet de sindicat 
și un certificat de naștere) care 
avea să-l priveze de libertate 
doi ani și șase luni. Suflete mi
loase, cei din jur îl compăti
mesc : „Pentru atît... E tînăr, 
domnule !“. în afară de legile 
scrise, care condamnă cu seve
ritate furtul, există legile ne
scrise ale poporului, o îndelun
gată tradiție a cinstei, manifes
tată și în opinia publică. Cum 
vă explicați, totuși, această bu
nătate rău înțeleasă sau indife
renta cu care treo unii adulți 
pe lingă astfel de fenomene 7

— Infracțiunea ca atare nu se 
produce pe întuneric, ci, în ca
drul contextului social dat. In
fracțiune sau preinfracțiune se 
numește și fapta că un aboles- 
cent sau un tînăr vagabondea
ză, că cerșește etc. Sînt ele
mentele primare ale unei in
fracțiuni viitoare, iar lucru* 
rile acestea se întîmplă In
tr-un complex social în care 
opinia publică ar avea posibili
tatea să intervină anulînd orice 
fisuri în concepția despre actul 
educational. Vicierea sa prln- 
tr-o bunătate rău înțeleasă și, 
mai ales, o înțelegere greșită a 
comportamentului social al co
pilului șl al adolescentului nu 
este de dorit. Mai mult decît 
alte elemente care pot fi sau nu 
pot fi dirijate din diverse pri
cini, concepția și frontul opiniei 
publice înțelegînd prin asta 
frontul de intervenție activă a 
omului de pe stradă, împotriva 
infracțiunii, pentru dirijarea a- 
dolescentulul, pentru rechema
rea la ordine — ca să spunem 
așa — este un comandament 
care ar putea să evite foarte 
multe din primele tentative care 
sînt hotărîtoare în declanșarea 
infracțiuni.

— „Erare humanum est, per
severare, diabolieum" — spuneau 
latinii. Ei bine, educatorul tre
buie să știe, să vadă, să sur
prindă momentul sau condițiile 
în care greșeala poate deveni 
perseverentă, transformindu-se

A într-o deficiență de comporta- 
<*“7 ment, o premisă a viitoarelor 

conflicte. Prevenirea infracțiunii 
• juvenile este o acțiune a organe

lor de justiție, de miliție, sau 
aparține structurii și metodicii 
procesului de educație ? Inter
locutorul nostru psihopatologul 
CONSTANTIN PĂUNESCU, șef 
de sector la Institutul de științe

A pedagogice, bun cunoscător al 
w acestor probleme ne răspunde :

— Operația de prevenire a in- 
• fracțiunii trebuie concepută în 

cadrul și în formula procesului 
general de integrare socială.

Comportamentul infracțional 
®se urzește, se structurează în 

contextul evoluției copilului. 
Acesta nu constituie o surpriză 

A pentru educatorul avizat, o stare 
intervenită abrupt, ci o etapă 
dintr-un comportament prede- 

A lictual.
W Capitolul cel mai important 

al unei asemenea acțiuni l-ar 
• constitui asanarea conflictelor,

situațiilor de tensionare psiho- 
afectivă în cadrul relațiilor in» 
trafamiliale.

Pregătirea teoretică a viitori
lor părinți — pe care universi
tățile și formele de instruire și 
educare extrașcolară ar urma să 
o ofere — constituie o acțiune

— timpurie și cu un grad major de 
9 eficiență a prevenirii infrac

țiunii.
Concomitent cu educarea edu- 

® catorilor, se impun mijloace de 
organizare șl îndrumare 
pului copilului preșcolar 
Iar.

— Una din problemele______
încă nerezolvată, deși constituie 
o sarcină generală a societății, 
este aceea a supravegherii co
piilor, a adolescenților în timpul 
liber ; de la terminarea orelor 
și pînă la venirea părinților în 
familie. în loc să fi marcat un 
progres — internatele și semi- 
internatele dirijate și îndrumate 
de cadre de specialitate — au 
fost desființate în multe sectoare 
ale Capitalei. Anul trecut s-au 
închis șapte, cu toate că baza 
materială le era asigurată. Mo
tivul 7 „Elevii vin să mănînce și 
pe urmă pleacă. Nu-și aveau 
rostul" — este opinia unui direc
tor de școală. A dumneavoa
stră 7

— Un capitol rămas încă nere
zolvat în cadrul acțiunilor de 
sistematizare și de reconstruc
ție a Capitalei, este acela al 
creării unor spații și unor siste
me de complexe culturale de 
captare a intereselor, mai ales 
în timpul liber, al copiilor și al 
adolescenților. Atît jocul cît șl 
mijloacele de contact cu cultu
ra, cultura dirijată sau cu fap
tul cultural cerut de către co
pil șl de către adolescent, nu 
este un lucru care trebuie ig
norat. Se știe că timpul liber 
adică timpul acela gol, lipsit de 
sens, în special pentru adoles
cenți, este timpul în care pa
razitează faptele excentrice, 
extravagante, faptele ieșite din 

_ comun și care constituie prima 
0 treaptă a unei infracțiuni vii

toare, adică a unei experiențe 
de tip infracțional.

Cartierele moderne cu blocuri 
atît de frumoase și de conforta
bile nu au nici cinematografe 
pentru tineret, nu au nici creșe 
și cămine pentru copii, nu au 
nici săli de spectacole, de sport, 
săli de lectură pentru copiii care 
au timp liber și în mod obișnuit 
și-1 petrec făcînd mici reparații 
„negative" la lift sau degradînd 
avutul obștesc, ceea ce consti
tuie în cadrul comportamentu
lui general tot premisele unei 
ignorări a comandamentului 
moral social, obișnuința de a 
călca regulile conviețuirii. Ră- 
mîne ca arhitecții să fie dublați 
de oameni de învățămînt și de 
cultură care să le ceară și mo
dalități moderne de absorbție a 
intereselor atît de năvalnice pen
tru cultură și pentru civilizație 
a tineretului și a copiilor pe 
care epoca noastră îi crește.

— Din statisticile făcute 
cent într-un singur Sector 
Capitalei reiese că proporția de 
copii cu tulburări de compor
tare — ceea ce indică primele 
semne ale unei inadaptări so
ciale, generatoare de infracți
une — se ridică la 10—11 la sută 
din efectivele claselor a II-a și 
a IV-a. Lucrul acesta este po
tențat și de o altă cifră la fel 
de sugestivă : 11—14 la sută re- 

A petenți — în clasele mai mari, 
™ a III-a și a IV-a, numărul lor 

crește. Acești inadaptați din 
• punct de vedere intelectual îm

piedică omogenizarea procesului 
de instrucție și educație. Ce pro- 

@ puneți pentru facilitarea inte
grării lor sociale, știind că o 

• bună parte dintre delicvenți sînt 
dintre cei care nu reușesc sau 
sînt handicapați de cerințele în- 
vățămîntului teoretic 7

— Studierea mai amănunțită 
— și mai științifică a preorientării 
® școlare. Îndrumarea timpurie a 

acestor copil, către meserii unde

a tim- 
și șco-

rămase

— așa cum s-a întîmplat în multe a 
cazuri — o viață scurtă. Sau să w 
nu se aprobe tipărirea lui. Din 
planul de editare al anului 1967 g*. 
au fost scoase mai multe cursuri ™ 
universitare — manuscrisele au
torilor fiind considerate nepu- A 
blicabile. Editura nu-și poate per- 
mite să cheltuiască bani pentru 
tipărirea unul manual care nu va A 
avea alt rezultat decît să spo- ” 
rească numărul lucrărilor din 
memoriul de activitate științi- A 
fică al unui cadru didactic.

Cel dîntîi criteriul... 9
O anchetă printre studenții A 

Universității și ai Institutului de w 
construcții dovedește că aceștia 
întâmpină dificultăți nu atît în A 
înțelegerea noțiunilor cuprinse în 
cursuri, cît în reținerea unui vo
lum imens de termeni și de ex- A 
presii de specialitate, date, sche
me, nume... Se desprinde cons
tatarea, întemeiată, că volumul @ 
cunoștințelor pe care cele mai 
multe cursuri sau manuale își 
propune să le transmită studen
ților este prea mare în raport cu 
timpul destinat însușirii lor. 
Cursul trebuie să-i dezvolte stu
dentului capacitatea de gîndire 
creatoare, să-l ajute în formarea 
unui ’ . ' , ,
nu să fie tiparul expunerilor ros
tite de la catedră. Conducătorii 
mai multor facultăți sînt de A 
acord că tendința unor cadre 
didactice de a înșira date și iar 
date, printre care esențele se A 
pierd, este dăunătoare. La Edi- 
tura didactică și pedagogică aflăm 
că această tentație este „justifi- A 
cată" de cele mai multe ori prin 
faptul că autorii sînt remune
rați în funcție de volumul manus- A 
crisului predat spre tipărire ( ? !). 
Normativele în vigoare prevăd 
să se acorde, în volumul cursului, ™ 
cîte 4—8 pagini pentru fiecare 
oră de predare. Autorii aduc însă m 
material pentru 9—10 pagini și, ™ 
de cele mai multe ori, obțin, la 
Ministerul învățămîntului, apro- ața 
bări pentru depășirea baremu- 
lui admis. Desigur, sînt redactate 
uneori 
nivelul unui manual _ r_
tînd, datorită calității deosebite, 
valoarea unui tratat. Ar fi pă
cat, în asemenea cazuri, ca ele să 
fie ciuntite. Dar cum de cele 
mai multe ori această aprobare 
reprezintă o favoare făcută au
torului, credem că este cazul să 
se renunțe la ea. Va fi o cale 
de a-i determina pe autorii de 
cursuri să manifeste mai multă 
grijă pentru concentrarea și selec
tarea materialului informativ. 
Poate că acesta ar trebui să fie 
cel dintâi criteriu care să stea 
la baza aprobării litografierii sau 
tipăririi unui curs universitar, ur- 
mînd ca lucrările care depășesc 
cerințele unui curs universitar 
să fie publicate ca atare.

wine, du-L ujuie in jurmurea
i limbaj adecvat specialității, A 
să fie tinarul expunerilor ros- "

i manuscrise care depășesc a
11 unui manual — ele căpă- "

ADRIAN VASILESCU
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VIORICA DIACONESCtl



TOVARĂȘUL GIIEORGHL APOSTOL A PRIMIT
Pf Dl BRUNO PITTERMANN

Tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, a primit luni dimi
neața pe dr. Bruno Pittermann, 
membru în conducerea Partidului 
Socialist din Austria, șeful 
Grupului parlamentar al socialiș
tilor austrieci, președintele In
ternaționalei Socialiste.

★
Tot în cursul dimineții, oas

petele austriac a avut întreve
deri la Ministerul Afacerilor Ex
terne cu George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și la Academia 
Republicii Socialiste România 
cu acad. Miron Nicolescu, preșe
dintele Academiei.

în timpul întrevederilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, oaspetele a fost însoțit 
de Ion Pas, președintele Institu-

INFORMAȚII
Delegația Tineretului revolu

ției democratice africane 
(J.R.D.A.) din Guineea, con
dusă de Bangoura Mamadou- 
ba, membru al Comitetului E- 
xecutiv Național al J.R.D.A., 
care, la invitația C.C. al U.T.C,. 
se află în țara noastră, a vizi
tat Uzinele de tractoare și 
C.A.P. Cristian din județul 
Brașov, Universitatea Babeș- 
Bolyai, Casa Pionierilor și 
Complexul studențesc din Cluj, 
I.A.S. Bistrița, Uzina „înfrăți
rea" și Stațiunea experimenta
lă agricolă din Oradea.

Cu ocazia vizitei în țară, de
legația a fost primită la comi
tetele județene U.T.C. Brașov 
și Cluj, la Consiliul popular 
municipal provizoriu Cluj. 

tului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, precum și 
de ambasadorul Austriei la Bucu
rești, dr. Johann Manz.

★
Luni după-amiază dr. Bruno 

Pittermann a ținut, la Casa de 
cultură a I.R.R.C.S., o conferin
ță intitulată „Convorbire euro
peană". Au participat oameni de 
știință și cultură, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, ziariști români și co
respondenți ai presei străine acre
ditați la București. Au fost de 
față șefi de misiuni diplomatice 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Olimpiade școlare
Deși în vacanță, cîteva din 

sălile școlilor timișorene sîm- 
bătă și duminică au fost din 
nou martore la emoțiile tine
rilor participanți la olimpiade
le de limbă română, matemati
că, fizică și chimie — faza ju
dețeană. Sîmbătă s-a desfășu
rat competiția elevilor din licee. 
Numărul celor care au venit 
la întrecere, în scopul verifi
cării încă odată a cunoștințe
lor în cele mai dificile probe, 
fundamentale în dezvoltarea 
științei, se ridică numai pen
tru licee în jurul cifrei de 300. 
Printre cei care participă am 
aflat de cîțiva „veterani" pre- 
zenți la olimpiadele anterioare. 
La Școala generală nr. 16 din 
Timișoara întrecerea la limba 
română, care a cuprins 143 de 
concurența, a fost dominată de 
elevii liceului nr. 7. Semnifi
cativă ni se pare participarea 
tot mai numeroasă a elevilor 
proveniți din liceele din me
diul rural. Am solicitat păre
rea Luminiței Crișan, cîștigă-

HO de ani de la 
înființarea școlii 
românești de la 

Si. Sava
Luni la amiază, la Facultatea 

de limbă și literatură română a 
Universității din București a 
avut loc o festivitate consacrată 
împlinirii a 150 de ani de la 
înființarea școlii românești de la 
Sf. Sava.

Au luat parte la festivitate 
prof. dr. docent Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învățămân
tului, cadre didactice și studenți 
ai Universității, reprezentanți ai 
U.A.S.R.

Cu acest prilej, prof. dr. do
cent Șerban Cioculescu, membru 
corespondent al Academiei, a 
făcut o expunere asupra eveni
mentului.

toarea de anul trecut a locu
lui 1 în faza finală (profe
soară Mărgineapțu Dorina). 
Am reținut dorința ei, de alt
fel și a altora, că în privința 
subiectelor date la probele 
scrise să se dea o mai mare 
libertate spiritului creator. De 
exemplu, anul acesta la clasa 
a X-a unde a participat, su
biectul a impus prin natura 
sa, punea pe concurent în si
tuația de a se mărgini doar la 
repetarea unor lucruri spuse 
de profesori sau diverși au
tori.

La matematică, unde există 
mai multă rigurozitate a disci
plinei, alți dai „veterani" fi- 
naliști și ei de anul trecut, 
Cosma Doru și Dogaru Eugen, 
ambii în clasa a Xl-a de la 
Liceul nr. 1 din Timișoara au 
subliniat excelentul prilej de 
a-și verifica în cadrul olimpia
dei viitoarele aptitudini în- 
tr-un domeniu sau altul al 
științei.

ION D. DANCEA

Minutul 91 — această ieșire 
din cleștele luptei — este pen
tru reporter (și nu numai pen
tru el) o sinteză de luciditate. 
Reluăm, incepind de azi, rubri
ca MINUTUL 91, care are în 
ziarul nostru, cu unele întreru
peri, o frecvență de peste un an.

• Două secvențe în cabine la 
Cluj. Silviu Ploieșteanu : „Dacă 
mă gîndesc la ocaziile avute în 
repriza a Il-a, un meci egal era 
echitabil Așa... (se prinde cu 
miinile de cap) sintem tot ulti
mii...".

C. Teașcă : „Ce egal, dom
nule ? Moldovan n-a primit nici 
un șut la poartă".

• Voinescu despre meciul de 
la Constanța :

— Partidă mediocră. Solyom 
a primit două goluri perfect pa- 

f rabile. Bay a fost mai bun. Vic
toria „Farului" se contura si
gur și nu înțeleg de ce arbitrul 
Die Drăghici a părtinit, totuși, 
echipa constănțeană. O întreba
re pentru fostul nostru mare 
portar international, azi antre
nor : Cum se explică faptul că 
cei doi talentați portari ai 
A.S.A.-ului au o formă atît de... 
oscilantă ?
• Cum explică craiovenii în- 

frîngerea suferită la Pitești, a 
treia consecutivă în acest 
retur ?

— Jucăm cu o formație cîr- 

SMIAMl NOSTRU DE ȘAH PRIN CORES
PONDENȚĂ

MUTAREA A 5-A A REPREZENTATIVELOR ORAȘELOR :
TIMIȘOARA CLUJ CRAIOVA

5... Nc8-f5 5... Nf8-g7 5... Nc8-f5

• Duminică, la patinoarul 
„23 August" din Capitală 
s-au disputat ultimele me
ciuri din cadrul campiona
tului republican de hochei 
pe gheată. Titlul de CAM
PIOANĂ NAȚIONALĂ a 
revenit în acest an formației 
DINAMO BUCUREȘTI.

BRAȘOV

pită cu 5 accidentați. Golurile 
au fost primite din greșelile a- 
părării noasti-e. Altfel am făcut 
un joc echilibrat. Piteștenii me
ritau victoria. Oblemenco a a- 
vut ocazii clare dar... (antreno
rul Robert Cosmoc).

• Recitalul fotbalistic din 
meciul Steaua — Rapid a fost 
întrerupt în minutul 46. La o

fază ce se consuma aproape de 
mijlocul terenului, Dumitru Ni- 
coiae, dînd curs unei intenții 
vădit premeditată, a intrat cu 
o forță și duritate excesivă, nu 
la minge ci la picioarele lui Ion 
Ionescu, care se dovedise un 
iminent pericol pentru poarta 
adversă. Lovitura a fost așa 
de puternică îneît s-a auzit din 
tribune. Atacantul rapidist a ră
mas lat pe gazon. Făptașul nici 
măcar n-a catadicsit să se a

plece să-și vadă isprava sau 
să-și ceară scuze. S-a retras pe 
tarlaua lui și privea impasibil. 
Arbitrul Popovici, depășit total 
de joc, ori n-a știut ce să facă 
ori n-a vrut să procedeze 
imparțial și hotărît (cine sau 
ce l-o fi împiedicat ? !) stătea și 
privea cu neputință drama. Azi 
dimineață am auzit că izbitura 
bocancului lui D. N. a fost așa 
de puternică îneît i-a crăpat 
osul gleznei, făcîndu-l invalid 
pe Ion Ionescu pentru mai mult 
timp. Deci o nouă victimă a 
unui notoriu cotonogar. (Vezi și 
alte victime ale sale : Pîrcălab. 
Frățilă, Mateianu și Suciu, pro
priul coechipier — ca să nu în
șirăm întreaga listă). Spectatorii 
se întreabă — și dăm curs a- 
cestei întrebări — de ce clubul 
„Steaua’ și comisia de discipli
nă a federației manifestă atîta 
indulgență față de ieșirile huli
ganice ale acestui jucător 7

Opinia publică așteaptă răs
punsul clubului și al Federației 
în cazul Dumitru Nicolae...

• O autocritică a redactoru
lui rubricii noastre de fotbal : 
clasamentul diviziei naționale, 
apărut în ziarul nostru de ieri, 
are — spre liniștea „steliștilor" 
— o eroare : F. C. Argeș tota
lizează 21 de puncte și nu 22 
cum a apărut în ziar. Facem 
cuvenita corectare.

• Cu o rundă înainte de ter
minarea turneului internațional 
feminin de șah de la Belgrad 
în clasament conduce campioa
na mondială Nona Gaprindaș- 
vili (U.R.S.S.) cu 10 puncte, ur
mată de Alexandra Nicolau 
(România) 9 puncte, Liliak 
(Iugoslavia) 8,5 puncte. în pe
nultima rundă, Alexandra Ni
colau a învins-o în 28 de mu
tări (printr-un imparabil atac 
asupra rocadei adverse) pe 
fosta lideră Milunka Markovici.

• Concursul internațional de 
schi alpin „Meciul celor cinci 
națiuni", desfășurat la Sun Val
ley (Idaho), a luat sfîrșit cu 
victoria echipei Franței, care a 
totalizat 234 puncte, urmată de 
Austria 210 puncte, S.U.A. 137 
puncte, Canada 116 puncte, 
Elveția 112 puncte. Victoria 
echipei franceze se datorează 
puternicei reveniri a lui Jean 
Claude Killy, învingător și la 
slalom uriaș, după ce cu o zi 
înainte cîștigase „specialul".

La feminin, canadiana Nancj 
Greene are toate șansele si 
cîștige „Cupa mondială la schi 
alpin". Ea conduce cu un a- 
vans de 26 puncte față de Isa
belle Mir.

CONSTANȚA

5... Nb4-c3
SUCEAVA
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UN PORTRET AL LUI EMINESCU 

IN BISERICA DIN IPOTESTI
în preajma casei in care s-a născut și a copilărit Mihal 

Eminescu, meșterii au terminat de durat în urmă cu 29 de 
ani, biserica satului Ipotești, ctitorită de Nicolae Iorga. Cei 
peste 20.000 de oameni veniți anul trecut la Ipotești s-au în- 
tîlnit cu Eminescu dincolo de zidurile Muzeului, în această bi- 
serică. Peretele din dreapta al pronaosului este dominat de o 
pictură murală, lucrată în alb-negru înfățișîndu-1 pe Mihai 
Eminescu așa cum și l-au închipuit pe marele poet zugravii de 
biserici.

Acum, la început de primăvară, la început de vacanță, sute 
de elevi pornesc Ia drum, emoționați de clipa întîinirii cu lo
cul unde sînt adunate atîtea mărturii despre viața și activita
tea poetului. Emoția lor va fi cu atit mai mare cu cit, în timpul 
pelerinajului vor asculta, imprimate pe bandă de magnetofon, 
versurile intrate în tezaurul celor mai îndrăgite cintece : „Și 

.dacă...", „Somnoroase păsărele", „Ce te legeni...", „Pe lingă 
plopii fără soț"...

PENTRU FRANCEZI CONCURSUL

„BONJOUR
„Touring Club de France’ 

anunță un concurs intitulat 
„Bonjour Roumanie" organi
zat de Comitetul de turism 
școlar cu sprijinul Ambasa
dei Române din Paris și 
al Ministerului Educației Na
ționale al Franței.

Concursul este rezervat ti
nerilor școlari francezi năs- 
cuți între 1 ianuarie 1950 și 
31 decembrie 1953. Cîștigă- 
torii concursului „Bonjour 
Roumanie" vor beneficia de 
8 voiaj e gratuite în țara 
noastră oferite laureaților de 
către „Touring Club de Fran
ce", „O.N.T. — Carpați" si 
„Automobil Clubul Român".

Tinerii concurenți trebuie 
să răspundă la o serie de în
trebări referitoare la țara 
noastră (poeți, muzicieni, o- 
peră de artă plastică, istorie,

ROUMANIE
BONĂ ZIUA ROMÂNIA l'
BON/OUK P.WMĂNIE t

CONCOVKS 19SS
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lingvistică) pe care le vor 
trece într-un chestionar ex
pediat pe adresa „Touring- 
Club", pînă la data de 30 
aprilie 1968.

SALONUL 
DE ARTĂ

In rotonda sălii mici a Pa
latului se află peste o sută 
de uleiuri, piese de grafică și 
lucrări de șevalet aparținînd 
artiștilor plastici din Congo 
Brazaville. Caracteristica a- 
cestor lucrări este vitalitatea 
coloristică legată prin tradi
țiile seculare ale artei negre 
africane. Aceste lucrări dezvă
luie o lume aparte, necunos
cută, misterioasă, se remarcă 
totuși în lucrări o tendință ge
nerală spre reprezentări ab
stracte comune cu tehnica de 
lucru a artiștilor europeni. 
Dintre lucrările expuse, re
marcabile sînt: „Păsări", (un 
excelent laviu în tuș), uleiu
rile „La piață", „Invitație la 
festivitate, măștile magice ri
tuale" etc.

★
La Galeriile de artă foto

grafică din Strada Brezoianu, 
„Australian Photografic So
ciety" ne prezintă, selectiv, 
50 de lucrări artistice ale fo
tografilor australieni, în teh
nica alb-negru și color, fai
moase atît prin strălucita in
terpretare și valorificare a 
realității cît și prin excelenta 
realizare tehnică fotografică.

Peisajul continentului au
stralian necunoscut atît de bine 
de către oamenii lumii vechi 
ni se dezvăluie, grație aces
tor 50 de fotografii — încăr
cat de. lirism, plin de inedit. 
Remarcăm fotografiile : „Fe
lina în soare", „Barca visuri
lor", „Colina".

O FOTOGRAFIE

PENTRU ALBUMUL DV,

După ce a studiat științele economico-sociale 
și muzica, și-a început cariera artistică la opera 
din New Orleans. Remarcat curînd, cîntă la 
Londra la Covent Garden și Royal Opera House. 
De mai mulțl ani este solist al operei londoneze, 
face înregistrări pe discuri și turnee în străină
tate, apărînd alături de cei mai valoroși cîntă- 
reți contemporani : Maria Callas, Joan Suther
land, Tito Gobi sau Nicolai Gedda. A apărut și 
pe scena operei din Kazan, orașul natal al cele
brului Șaliapin, apariție ce poate fi considerată 
un omagiu adus marelui bas (repertoriul său 
cuprinde aproape toate partiturile pe care Șali
apin le-a interpretat altădată, cu strălucire).

în cele două spectacole prezentate la Bucu
rești, „Boris Godunov" la Operă (17 martie) și 
„Don Carlos" la Sala Palatului (20 martie), ne-a 
impresionat prin vocea sa puternică, de înaltă 
calitate, prin temperamentul și interpretarea ar
tistică a rolurilor.

N. POPOVICI

6... b2-c3 6... f2-f4

CITITUL SUB 
PLAPUMĂ

în America, se e- 
ditează un ziar mi
nuscul, tipărit pe hîr- 
tie obișnuită, cu o 
cerneală în care s-au 
încorporat compuși 
fluorescent!. El este 
destinat celor care 
vor să-1 citească în 
camerele neluminate, 
pe drumurile întune
coase sau... sub pla
pumă.

DUALITATE, 
INTELECTUALĂ

Trăiește în Mexic 
un bărbat de 53 de 
ani, numit Antonio 
Juarez, care se pre
zintă ca un fenomen 
din punct de vedere 
medical. Deși radio
grafiile arată clar că 
are un singur creier, 
cu o structură ase
mănătoare cu a ce
lorlalți oameni, Jua
rez este capabil în a- 
celași timp să-și dis
tribuie atenția în 
două locuri. Astfel, 
el poate să scrie, cu 
fiecare mînă, două

scrisori diferite, să 
execute două desene 
diferite, poate Vorbi 
în spaniolă și tot
odată să scrie în lim
ba engleză.

ALTE SEMNE
DE CIRCULAȚIE

în toată lumea, nu
mărul accidentelor 
de circulație crește 
cu fiecare zi. Orga
nele administrative 
de pretutindeni iau 
tot soiul de măsuri, 
inventează tot felul 
de metode pentru a-i 
determina pe cei de la 
volan să fie mai gri
julii cu viața lor și 
a celorlalți. Dar de
geaba ! Liga automo- 
biliștilor austrieci a 
venit cu o inițiativă 
originală : a pus 1646 
cruci mari, albe pe 
șosele, în locurile 
unde s-au petrecut 
accidente mortale de 
circulație. Se speră 
că întîlnind la tot pa
sul asemenea „semne 
de circulație", condu
cătorii auto vor con
duce mai atent 
lecuindu-se în spe
cial de fobia vitezei.

CĂILE RENTA
BILIZĂRII

(Vrmare din pag. I-a)

matic superficial trebuie urmărit 
mai ales, nu epica decorativă, 
nu fabulația sînt primordiale, ci 
ceea ce rămîne în conștiința tî- 
nărului. Dacă vom urmări numai 
latura spectaculară în ceea ce 
întreprindem nu vom putea atin
ge niciodată țelurile pe care ni 
ie-am propus. Nu trebuie să con
fundăm caracterul atrăgător al 
acțiunilor, condiție sine qua non 
a participării în număr mare a 
tinerilor la ele, cu spectaculosul 
gratuit, să transformăm o condi
ție în scop și să renunțăm la 
căutarea soluțiilor potrivite cu 
împrejurarea, cu factorul caracte
ristic al acțiunii, cu dorințele și 
gusturile tinerilor.

O acțiune care putea fi de 
amploare în cadrul acestui pro
ces educativ, datorită interesului 
manifestat de tineri pentru însu
șirea, îmbogățirea și aprofunda
rea unui volum tot mai mare de 
cunoștințe practice și teoretice, 
este fără îndoială concursul „Car
tea tehnică și producția".

Este o acțiune eu care orga
nizațiile U.T.C. ne-au obișnuit de 
cîțiva ani de zile, și care, dacă 
ne aducem bine aminte, a pornit 
tot de aici, de pe meleagurile 
Bacăului. Dar acțiunea s-a trans
format cu timpul într-un scop în 
sine, și a prins rădăcini mai mult 
din obișnuință. Tocmai de aceea, 
nu ne-a surprins părerea tovară
șului LAZĂR MORARU, șeful 
comisiei Tineret muncitoresc de

la Comitetul județean Bacău al 
U.T.C., care susținea că intr-ade
văr în toți anii aceștia nu s-a 
făcut niciodată mai mult decît să 
se organizeze și să se reorgani
zeze, să se formeze încă odată, 
și încă odată, comisii și iar co
misii, pe secții, pe meserii, pe 
întreprindere, dar dincolo de a- 
cestea nu mai există nimic. Situa
ția, așa cum se prezintă acum 
trebuie să aibă însă și unele 
cauze. Răspunsurile tinerilor ni 
le-au dezvăluit.

a comisiei cu tinerii pe teme care 
să contribuie la înțelegerea unor 
cunoștințe strict necesare. Pe de 
altă parte bibliografia concursu
lui nu ține seama de nivelul pre
gătirii generale impunînd lectura 
unor volume greoaie, puțin acce
sibile.

AURELIA CERNENCO ingi
ner chimist, Combinatul de 
cauciuc sintetic : Tematica pro
pusă pentru concurs coincide cu 
tematica de la cursurile de mi
nim tehnic. Comisiile de exami

scheme, cu mecanisme desfășu
rate, cu secțiuni. Totuși, con
cursul n-a putut depăși punctul 
mort, din cauza formulei de des
fășurare, inacceptabilă pentru ti
neri.

VASILE HANGANU — elec
tromecanic — Combinatul de 
cauciuc sintetic t ar fi fost poate 
mai bine dacă verificarea cu
noștințelor asimilate în urma lec
turii cărților tehnice incluse în 
bibliografie s-ar fi făcut altfel, 
dacă ș-ar fi adoptat forma con

uni de comunicări științifice, cu 
participarea directă a tinerilor 
înscriși la concurs. în jurul aces
tora s-ar putea constitui nuclee 
de studiu, ei ar putea deveni 
buni propagandiști ai cărții teh
nice.

Aceste opinii dezvăluie un sîm- 
bure rațional al acțiunii, oferă în 
același timp sugestii capabile să-1 
salveze de sub crusta formule
lor administrativ-birocratice sub 
care riscă să se înăbușe, să-1 rea
biliteze în ochii tinerilor, trans-

CARTEA TEHNICĂ

TEODOR BĂLUȚĂ — Combi
natul Chimic: N-am izbutit să 
atragem tinerii. în loc să fie o 
acțiune educativă, concursul s-a 
transformat într-o instituție șco
lară. Au fost 140 de înscrieri, dar 
nici un tînăr nu s-a prezentat în 
fața comisiei. Examenul îi inhibă. 
Tinerii citesc, cînd și cît trebuie, 
dar o examinare care i-ar putea 
pune în dificultate, îi face să se 
gîndească la prestigiul pe care 
l-au «dobîndit ca buni muncitori 
și nu vor să-l piardă. Reticențele 
ar fi dispărut însă dacă n-ar fi 
fost vorba de un examen pro- 
priu-zis, ci de o consultare liberă

nare sînt aceleași. Suprapunerea 
formelor anulează atractivitatea. 
„Ne ajung emoțiile unui singur 
examen" spun tinerii. De altfel, 
ei nici nu izbutesc să separe din 
sutele de pagini pe care sînt 
obligați să le parcurgă, ce este 
și ce nu esențial. La asta nu se 
gîndește nimeni.

NICOLAE BOBOC, tehnician 
la Rafinărie : de fapt, ar fi tre
buit să ne unim forțele, ar fi tre
buit să acționăm concentrat, con
ducerea tehnică, sindicatul, or
ganizația U.T.C., să fructificăm 
ideile tuturor. Noi am încercat 
să expunem în secții, planșe cu

cursurilor gen „Cine știe, cîștigă", 
sau „Drumeții veseli" între grupe 
cu profil de muncă asemănător, 
sau a concursurilor enciclopedice 
pe teme mari, fiecare temă avînd 
o bibliografie separată. în cazul 
acesta, cred că concursul ar fi 
avut continuitate și s-ar fi bucu
rat de mult mai multă priză, ca
racterul actual de obligativitate, 
de constrîngere al acestuia, dis- 
părînd.

— S-ar putea apela, își dădea 
părerea ION COJOCARU, se
cretar al Comitetului municipal 
Gheorghe Gheorghiu-Dej al 
U.T.C. la organizarea unor sesi

formîndu-1 într-o activitate inte
resantă, cu certă valoare. Acțiu
nea a fost concepută din capul 
locului în afara specificului de 
organizație. Caracterul voluntar, 
antrenant al formelor de activi
tate al tinerilor a fost înlocuit cu 
modalități greoaie, improprii. Nu 
comisiile de examinare la nive
lul secțiilor, al întreprinderilor, 
pe meserii și examenele sînt ne
cesare, ci acțiunile educative des
fășurate cu faze parțiale, care să 
poarte amprenta continuității in
discutabile. Impasul formei a că
rei aplicare imuabilă a transfor
mat-o în dogmă lasă loc unor

concluzii pozitive pentru că mo
dul de a gîndi al tinerilor, al 

activiștilor organizației cu care 
am discutat ne îndreptățesc la 
ele. O statistică întocmită la bi

blioteca tehnică a Combinatului 
de cauciuc sintetic, arată că fie
care tînăr de aici citește în me
die cîte 10 cărți tehnice pe an. 
Această cifră, departe de a fi 
neglijabilă dacă ținem seama de 
faptul că a parcurge o carte teh

nică nu înseamnă simplă lectu- 
rare, ci studiu, dovedește că ti
nerii sînt dornici de perfecțio
nare, predispuși la lectură, că 
există un teren prielnic pentru 

acțiunile în acest sens ale orga
nizațiilor U.T.C. Dar dovedește 
totodată că nu oricum și nu orice 
fel de acțiuni pot să-i influențeze, 
să-i convingă.

Lectura ca mijloc de ridicare 
a calificării trebuie stimulată 
pentru că ea este una din princi
palele componente ale actului de 
transformare a muncitorului din- 
tr-un meseriaș fără personalitate, 
deprins numai cu corectitudinea 
mecanică a execuției, într-un 
specialist conștient de rolul său 
activ în procesul progresului teh
nic, progres pe care se înteme
iază astăzi industria modernă. 
Dar acest lucru solicită organiza
țiilor U.T.C. adoptarea unor me
tode viabile, eficace, un nou mod 
de a concepe astfel de acțiuni.

N. ARSENIE 
D. MATALĂ 
M. TACCIU 

V. VĂDUVA
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care au fabricat produse cu pier
deri, rezervele efectiv realizate 
au fost cu circa 50 milioane 
de Iei mai mari decit cele iden
tificate prin planurile de măsuri.

Se poate afirma că, în general, 
ministerele și instituțiile centrale 
la care s-au realizat și depășit 
rezervele înscrise în planurile de 
măsuri au înregistrat o economie 
efectivă la pierderile planificate. 
Așa, de exemplu, Ministerul Mi
nelor a reușit în anul 1967 să 
mobilizeze rezerve suplimen
tare și să reducă pier
derile planificate cu peste 
100 milioane lei.

Există însă întreprinderi la care 
rezervele depistate nu s-au regă
sit corespunzător în diminuarea 
pierderilor planificate. In Minis
terul de Construcții pentru In
dustria chimică și rafinării, de 
pildă, s-au depășit rezervele eva
luate în planurile de măsuri cu 
6,2 milioane de lei. In întreprin
derile acestui minister s-au înre
gistrat totuși pierderi peste plan 
de 21,4 milioane de lei; unită
țile Ministerului Industriei Meta
lurgice au diminuat pierderile 
planificate numai cu 3,7 milioane 
de lei, deși au mobilizat rezerve 
în plus de 13,1 milioane de Iei. 
Aceasta demonstrează că acțiu
nea în șine nu poate fi conside
rată încheiată odată cu simpla 
consemnare a scurgerii etapei 
pentru care s-au întocmit planu
rile de măsuri. Cu atît mai mult 
cu cît la nivelul întreprinderilor, 
un număr de peste 70 de uni
tăți republicane nu au realizat 
rezervele prevăzute în propriile 
lor planuri de măsuri, fapt care 
a diminuat realizările totale ob
ținute la nivelul economiei națio
nale. Acestea se localizează în 
principal la Ministerul Economiei 
Forestiere (pește 20 de întreprin
deri, cu nerealizări de rezerve de 
10,3 milioane de lei), la Ministe
rul Industriei Construcțiilor (cu 
10,6 milioane de lei), la Ministe
rul Industriei Alimentare (cu 4,5 
milioane de lei), la Ministerul In
dustriei Chimice (cu 16,1 milioa
ne de lei) etc. Neîndeplinirea 
planului fizic la unele sortimen
te, nerealizarea productivității 
muncii, depășirea unor norme de 
consum, creșterea cheltuielilor de 
producție, dovedesc că nu au fost 
asigurate toate condițiile organi
zatorice pentru ca propriile mă
suri propuse în graficele de ren
tabilizare, de către întreprinde
rile în cauză, să fie realizate.

Mă voi opri puțin asupra ur
mătorului fapt, La Ministerul In
dustriei Construcțiilor în 4 între
prinderi de construcții-montaj 
(nr. 4 Iași, nr. 7 Galați, nr. 8 
București și nr. 9 Cluj) rezer
vele efective s-au situ
at cu circa 4 milioane 
de lei sub cifra avansată pen

tru că prețul de cost planificat 
a fost depășit, în principal, pe 
seama cheltuielilor materiale și 
de muncă. Adică tocmai la ele
mentele asupra cărora s-a pus 
un accent deosebit în acțiunea 
de rentabilizare. Nerealizările a- 
mintite sînt urmarea evidentă a 
deficiențelor existente în activita
tea unităților respective, deoarece 
nu au fost luate măsuri pentru 
respectarea consumurilor specifice 
la unele materiale principale 
(întrep. nr. 7 Galați și nr. 8 
București), s-au folosit mijloace 
de transport îpehiriate în locul 
celor proprii (întrep. nr. 7 Galați), 
s-au refăcut lucrări, au fost 
schimbate soluții tehnice iar parte 
din lucrări au fost organizate în 
mod necorespunzător.

Un alt factor care reține nive
lul rentabilizării sub posibilități 
este nefuncționarea în condiții 
normale a instalațiilor, depășirea 
consumurilor specifice la unele 
materii prime și materiale de 
bază, la utilități, a cheltuielilor 
de reparații, înregistrării de chel
tuieli neeconomicoase. în această 
categorie se mențin încă o serie 
de unități din sectorul celuloză 
și hîrtie, respectiv cele din Brăila, 
Dej și Călărași.

Aș vrea să se rețină din cele 
arătate că, deși pe ansamblul 
economiei republicane în anul 
1967 rezervele efectiv mobilizate 
sînt superioare celor prevăzute în 
acțiunea de rentabilizare, măsu
rile stabilite de întreprinderi nu 
au fost realizate totuși integral, 
rămînînd ca și în anul 1968 o 
parte din aceste unități econo
mice să fie prevăzute a lucra 
nerentabil.

A fost trasată sarcina ca, în 
cursul acestui an, acțiunea de 
rentabilizare să fie continuată cu 
toată fermitatea la toate între
prinderile în vederea mobilizării 
efective a rezervelor identificate 
în cursul anului 1967 și găsirea 
de noi resurse de eliminare a 
pierderilor, prin efortul propriu, 
accentul pupîndu-se și de astă 
dată pe reducerea cheltuielilor 
materiale și de muncă.

Revine ca o sarcină de mare 
răspundere pentru organele tu
telare și pentru colectivele din 
întreprinderile în cauză, de a 
analiza cu cea mai mare atenție 
posibilitățile de utilizare integra
lă a capacităților și spațiilor de 
producție, de creștere a produc
tivității muncii, diminuarea con
sumurilor specifice și, ip final, 
reducerea cheltuielilor de produc
ție. calea cea mai sigură și la 
îndemîna fiecărei întreprinderi 
pentru sporirea rentabilității. în 
felul acesta se va putea evita 
situația anormală ce există în 
prezent, cînd unele unități sînt 
finanțate de Ia bugetul statului 
pe seama întreprinderilor care 
lucrează cn rezultate financiare 
hune, de fapt, pe seama econo
miei noastre naționale.



în capitala Nigeriei, Lagos, 
s-a anunțat că localitatea 
Itu, renumită pentru cul
turile sale de cauciuc, a fost 
ocupată de trupele federale 
nigeriene. Alte două localități
— Mbak și Ikot — la sud de 
Itu, se află sub controlul 
trupelor federale. Aceste trupe
— se arată în comunicatele 
date publicității la Lagos — 
atacă continuu centrele de re
zistență biafreze în jurul lo
calităților Aba și Umuahia, 
actualul cartier general al Co
lonelului Odumegwu Ojukivu.

Pe de altă parte, postul de 
radio „Vocea Biafrei" a a- 
nunțat că noua tențativă a tru
pelor federale nigeriene de 
a ocupa orașul Eket, situat la 
vest de Calabar, a fost res
pinsă de forțele biafreze. în 
cursul atacului au fost scu
fundate două nave ale trupe
lor federale.

Baze militare atacate

de patrioții sud-vietnamezi

Situație 
încordată

(Urmare din pag. I)

Agenția Associated Press trans
mite că marea bază militară ae
riană saigoneză din regiunea Can 
Tho și baza americană de la 
Kontum au fost supuse luni unui 
puternic bombardament de mor- 
tiere și rachete. Detașamente ale 
F.N.E. au atacat unități ale ar
matei saigoneze dizlocate la Plei- 
ku, ocupînd vremelnic postul de 
radio al autorităților saigoneze. 
Atacul a fost precedat de un in
tens tir de artilerie.

Luni, în regiunea deltei flu
viului Mekong, patrioții sud- 
vietnamezi au atacat cu rachete 
și mortiere baza militară de la 
Binh Thuy. Forțele americano-

Întîlnirea de la Dresda a conducătorilor
unor partide comuniste și muncitorești 

și reprezentanți ai guvernelor unor
țări socialiste

După cum anunță agenția 
T.A.S.S., la 23 martie, la Dresda, 
s-au întîlnit conducătorii parti
delor comuniste și muncitorești 
și ai guvernelor din Republica 
Populară Bulgaria, Republica So
cialistă Cehoslovacă, Republica 
Democrată Germană, Republica 
Populară Polonă, Republica Po
pulară Ungară, Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste.

Conducătorii partidelor și gu
vernelor — se arată în comuni
catul dat publicității — au făcut 
un schimb de păreri în proble
mele cele mai importante ale dez
voltării politice și economice și 
ale colaborării, precum și asupra 
problemelor internaționale care 
prezintă interes pentru ei. A a- 
vut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri și informare reciprocă 
asupra situației din țările socia
liste. Reprezentanții P.C.C. și 
guvernului R.S.C. au informat 
asupra modului în care se desfă
șoară realizarea hotărîrilor Plena
rei din ianuarie a C.C. al P.C.C., 
îndreptată spre traducerea în via
ță a liniei Congresului al XIII- 
lea al PX3.C. S-a exprimat con
vingerea că clasa muncitoare și 
toți oamenii muncii din R.S.C. 
sub conducerea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia vor asigura

pe mai departe 
socialiste în țară, 
de la Dresda —

adezvoltarea
construcției

Întîlnirea __
arată în comunicat s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească.

saigoneze au suferit în cursul 
săptămînii trecute pierderi în
semnate în oameni și material de 
luptă, scrie agenția France Pre
sse. Numai în această regiune, 
patrioții au ucis sau rănit în 
timpul luptelor aproximativ 600 
de soldați inamici.

In cursul zilei de duminică, 
timp de 17 ore s-au desfășurat la 
50 kilometri sud-vest și 45 kilo
metri nor-vest de Saigon lupte 
grele între forțele patriotice și 
trupele americano-saigoneze care 
participă la așa-numitele „opera
ții de curățire". S-au înregistrat 
pierderi de ambele părți. Pentru 
a respinge presiunea exercitată 
de forțele patriotice, comanda
mentul americano-saigonez a a- 
runcat în luptă unități de blin
date, artilerie, elicoptere și avia-' 
ția tactică. La sud de Saigon, de
tașamente ale F.N.E. au atacat 
unitățile de infanterie americane. 
Luptele au durat aproximativ 
cinci ore. în sprijinul unităților 
de infanterie americană au inter
venit artileria, elicoptere și avia
ția tactică.

La Khe Sanh, baza militară a- 
mericană unde sînt încercuiți 
6 000 de infanteriști, a fost 
nou bombardată de unități 
forțelor patriotice, a declarat 
purtător de cuvânt american,
vioane americane „B-52", conti
nuă să bombardeze pozițiile pa- 
trioților din jurul bazei.

in Panama

militare. Realizarea acestor mă- 
A suri ar avea un efect deosebit de 

pozitiv și ar fi de natură să asi
gure înfăptuirea și respectarea ri- 

A guroasă a suveranității și inde- 
pendenței tuturor statelor.

Considerăm că este necesar să 
A se înlăture orice reticență și opo- 
w ziție față de aplicarea aces

tor măsuri, iar pentru tînăra ge
nerație și organizațiile sale este 
o cerință imperioasă să se ală
ture luptei popoarelor, tuturor 
forțelor democratice și progre
siste pentru atingerea acestor o- 
biective, întrucît ele sînt de na
tură să ajute la înfăptuirea con
ținutului principal al securității 
europene care, în ultimă instan
ță, rezidă în asigurarea securității 
și independenței fiecărui stat, a 
fiecărui popor.

In rîndul unor largi cercuri ale 
opiniei publice, ale unor însem
nate forțe sociale și politice, prin
tre care numeroase organizații de 
tineret și studenți se manifestă 
cu tot mai multă vigoare înțe
legerea și afirmarea necesității de 
a se lichida împărțirea lumii în 
blocuri și alianțe militare care
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O Adunarea Națională l*a de- @ 
mis pe președintele Robles 

sDuminică seara, Adunarea Na- 
țională Panamez^, boicotată de 
deputății guvernamentali, a A 
demis pe președintele țării, Mar
co Robles, acuzat de violare a 
constituției și a instalat în acest £ 
post pe vicepreședintele Max 
Delvalle. Robles și comandanții 
gărzii naționale nu recunosc însă Q 
această hotărîre.

Trupe ale gărzii naționale pa- 
nameze care sprijină refuzul pre- " 
ședintelui țării, Marco Robles, de 
a accepta demiterea sa de către A 
Adunarea Națională au pătruns " 
luni dimineața în sediul central 

grupare polihca de opoziție, un- ce trebuie să ierneze relațiile 

r.,™, .s»țM U.P.I., e “1
după anunțarea demiterii preșe- ■- —
dintelui țării, la Ciudad de Pa
nama au avut Ioc ciocniri între A 
sprijinitori ai opoziției și armată. 
Un purtător de cuvînt al armatei 
a anunțat că în cursul perchezi- ț 
ției efectuate Ia sediul „Uniunii 
Naționale" a fost descoperită o 
cantitate de arme și muniții. De- 
și nu s-a precizat numărul arestă
rilor efectuate, potrivit unor surse — 
neoficiale acesta se ridică la cî- W 
teva sute de persoane.

ce trebuie să guverneze relațiile 
dintre state și reprezintă tot-

DUPA cum anunță Agenția 
Centrală Telegrafică Coreeană, 
marinarul Edward Stuart Rus
sell, de pe nava americană 
spion „Pueblo", capturată în a- 
pele teritoriale ale R.P.D. Co
reene, a trimis o scrisoare se
natorului Kechel din statul 
California, în care îl infor
mează despre împrejurările în 
care a fost . capturată .nava, 
despre captivitatea membrilor 
echipajului și condițiile pri
vind repatrierea lor. El își 
exprimă convingerea că dacă 
guvernul S.U.A. își asumă res
ponsabilitatea acțiunilor navei, 
își cere scuze pentru actele co
mise și dă asigurări R.P.D. Co
reene că asemenea acte nu se 
vor mai repeta, echipajul se va 
bucura de clementă.

LA BEIRUT au fost publicate 
rezultatele oficiale ale primei 
etape a alegerilor parlamentare

Rebelii
rebelilor

Deși presa britanică utilizează — cînd se referă la guver
nul lui Ian Smith — destul de frecvent calificativul „rebel", 
acesta se pare că n-a fost pus în circulație de englezi. Ori
cum, Londra n-a arătat prin fapte că ar considera grupul 
lui Smith drept rebel ; dimpotrivă, refuzînd să acorde in
dependența poporului Zimbabwe și angajînd tratative cu 
actualii conducători de la Salisbury, chiar și după proclama
rea unilaterală a „independenței" Rhodesiei, guvernul bri
tanic a demonstrat mai degrabă că îl consideră pe Smith 
drept interlocutor valabil. în aceste condiții eticheta de „re
beli" pare a fi rezervată la Londra celor patru milioane de 
africani întrucît aceștia se împotrivesc dominației grupului 
de rasiști albi.

Că așa stau lucrurile au dovedit-o recentele ciocniri dintre 
partizani rhodesieni și trupele lui Smith în Valea fluviului 
Zambezi. La Salisbury patrioților li s-a zis, firește, „tero
riștii", întrucît orice acțiune a africanilor împotriva lui Smith 
capătă automat din partea acestuia calificativul amintit. La 
Londra a circulat înșă și termenul de „rebeli". Se pune 
atunci întrebarea : rebeli față de cine, împotriva cui ? Dat 
fiind că rebeliune inseamnă o acțiune împotriva unei auto
rități legale, e lesne de priceput că cei ce etichetează luptele 
de partizani drept rebeliune subînțeleg că guvernul lui Smith 
este legal constituit. Ceea ce, însă, oficial n-a fost recunoscui 
niciodată. Așa că — într-un fel sau altul paradoxal — la 
Londra și în alte capitale occidentale sînt tratați de rebeli, 
de-a valma, atît actualii deținători ai puterii la Salisbury 
cit și cei ce luptă împotriva lor — partizanii rhodesieni. Ob
servatorii avizați nu fac însă nici un fel de confuzie: rebeli 
sînt, intr-adevăr, cei din grupul lui Smith care nesocotesc 
atît autoritatea legală (Marea Britanic, care n-a recunoscut 
așa-zisa lor independență) cit și voința poporului rhodesian. 
In schimb partizanii, luptînd pentru un guvern legal, demo
cratic, nu pot fi considerați rebeli.

Cu toate acestea, expresia înscrisă chiar în titlu, aceea de 
„rebeli ai rebelilor" este intrutotul îndreptățită. E vorba 
însă de revolta din insuși Frontul rhodesian partidul lui 
Smith aflat actualmente la putere. S-a vorbit destul de mult 
de aripa dreaptă a acestui partid, de faptul că Smith ar fi 
fost silit să adopte unele măsuri, inclusiv uciderea celor cinci 
africani, tocmai sub presiunea dreptei etc. Unii au afirmat 
chiar că actualul premier rhodesian și-a confecționat înadins 
o „dreaptă" în partid, cu scopul de a avea asupra cui să a- 
runce vina pentru toate nelegiuirile comise și că această 
„dreaptă" este manevrată în culise chiar de Smith. Ultimele 
evenimente clarifică. însă, in bună măsură problema. După 
cum se știe, cu cîteva zile în urmă Len Idensohn, unul dintre 
membrii conducerii Frontului Rhodesian și reprezentant al 
aripei de extremă dreaptă, a anunțat că se desprinde de 
partidul lui Smith și își creează propriul său partid denumit 
Partidului Național Rhodesian. Idensohn a declarat că se 
bizuie pe sprijinul a 75 la sută din membrii actualului Front; 
insă, potrivit agenției ASSOCIATED PRESS, observatorii 
cred că noul partid nu va ralia mai mult de un sfert din 
membrii Frontului Rhodesian.

Totuși, chiar și în ipoteza sfertului, sciziunea nu poate de- 
cît să sporească dificultățile lui Smith care, se afirmă, se va 
vedea nevoit să facă noi concesii elementelor extremiste 
pentru a împiedica dezagregarea propriului partid. Acuzat 
că ar urmări „integrarea rasială clandestină" — ceea ce, pro
babil, i-a produs o mirare incomensurabilă — actualul pre
mier a bras at: „Este un lucru bun ca cei ce nu sînt de acord 
cu partidul să plece dîndu-și astfel cărțile pe față". Au deci 
și rebelii proprii lor rebeli. Observatorii sint însă de acord 
că nu e vorba de o deosebire de principii, ci de o foarte ba
nală luptă pentru putere.

care au avut loc duminică în 
capitala Libanului șl din nordul 
țării. Au fost desemnați 36 din 
cei 99 membri ai parlamentului, 
ceilalți deputați urmind să fie 
aleși la 31 martie și la 7 apri
lie de cetățenii din sudul și 
respectiv din regiunea orientală 
a Libanului.

Primul ministru libanez, Ab
dullah Al Yaffi, care a candi
dat la Beirut, și fostul premier, 
Rașid Karami, și-au reînnoit 
mandatele cu ocazia actualelor 
alegeri. Ministrul de externe, 
Fouad Butros, și ministrul jus
tiției, poștei și telecomunicații
lor, Rashid Beidoun, au pierdut 
locurile în parlament.

UN GRUP de opt alpiniști 
iugoslavi a fost surprins dumi
nică de o avalanșă în Alpii Ju- 
lieni din nord-vestul Iugoslaviei, 
anunfă agenția Taniug.

Schimburi de

focuri intre for-

/e/e izraeiiene
și iordaniene
Intre trupe iordaniene și iz

raeiiene s-a produs un schimb 
de focuri în regiunea văii Ior
danului, timp de 30 de minute, 
— a declarat un purtător 
cuvînt militar iordanian.

Partea iordaniană a făcut 
noscut că trupele izraeiiene 
deschis focul cu mortiere 
ora 12,45 ora locală 
GMT) în regiunea Makhfar Ăl- 
Garn, în valea Iordanului. Un 
alt comunicat militar iordanian 
arăta că trupele izraeiiene au 
redeschis focul în aceeași re
giune. „Forțele noastre au ri
postat, iar schimbul de focuri 
a încetat complet de ambele 
părți la ora 13,40 (11,40 GMT), 
a arătat purtătorul de cuvînt 
iordanian. EI a menționat că 
nu s-au înregistrat pierderi în 
rîndul trupelor iordaniene.

Luni la prînz, între forțe iz
raeiiene și iordaniene a avut loc 
un schimb de focuri de arme 
automate, timp de o oră, într-o 
regiune a văii Beisan, la sud 
de Marea Galileein — anunță 
agenția France Presse, citind 
un purtător de cuvînt al arma
tei izraeiiene. Potrivit purtăto
rului de cuvînt, primii care au 
deschis focul au fost iordanie
nii. Forțele izraeiiene au răs
puns deschizînd la rîndul lor 
focul. Purtătorul de cuvînt <Je 
la Tel Aviv a arătat că nu s-au 
semnalat pierderi de partea iz- 
raeliană.

Consiliul de Securitate, care 
s-a întrunit din nou duminică, a 
adoptat în unanimitate o rezolu 
tie în problema acțiunilor armate 
care au avut loc la 21 martie între 
Izrael și Iordania. Rezoluția, pre
zentată Consiliului de președip 
tele în funcție Ousmane Soce 
Diop (Senegal), deplînge pierde
rile de vieți omenești și grelele 
pierderi materiale ; condamnă 
acțiunea militară lansată de Iz 
rael cu violarea flagrantă a Car 
tei Națiunilor Unite și a rezolu 
țiilor privitoare la încetarea focu 
lui ; deplînge toate incidentele 
violente survenite cu viola 
rea încetării locului și de
clară că asemenea acțiuni de re
presalii militare și alte violări 
grave ale încetării focului nu po' 
ii tolerate și că Consiliul de Se
curitate ar avea de studiat dis 
poziții noi și mai eficace prevă
zute, de Cartă pentru a evita re
petarea unor asemenea acte ; cere 
Izraelului să renunțe la acte sau 
activități contravenind rezoluției 
237/1967.
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cu- 
au 
la 

(10,45

Patru persoane și-au pierdut 
viața, iar dintre cei salvați o 
femeie a fost 
stare gravă la 
Liubliana.

transportată în 
un spital din

O MISIUNE 
neză a plecat 
Praga, după care își va conti
nua călătoria în Ungaria și 
Iugoslavia, pentru a studia po
sibilitățile dezvoltării comer
țului cu aceste țări, anunță a- 
genția C.T.K.

economică japo- 
la 25 martie la

Propuneri de candi

dați la președinția

R. S. Cehoslovace
AGENȚIA C.T.K. anunță că re

prezentanții Comitetului de pre
gătire al mișcării de rezistență din 
Cehia și al partizanilor cehi au 
adresat la 23 martie primului se
cretar al C.C. al P.C.C., A. Dub- 
cek, o scrisoare în care îl infor
mează despre adunarea lor în 
cadrul căreia a fost discutată 
problema candidaturilor în vede
rea alegerii unui nou președinte 
al R. S. Cehoslovace.

Reprezentanții Comitetului de 
pregătire au propus ca lista can- 
didaților pentru această înaltă 
funcție să cuprindă pe tovarășii : 
Jozef Smrkovsky, Ladislav No- 
vomesky și Ludvik Svoboda.
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prezentată la sesiunea Marii A- 
dunări Naționale din iulie 1967 
— cere mobilizarea și unirea în
tr-un singur și puternic șuvoi a 
tuturor forțelor democratice, pro
gresiste de pe continent — in
diferent de convingerile lor po
litice, filozofice și religioase, — 
care doresc și sînt interesate să 
promoveze cauza păcii și înțele
gerii pe continentul nostru".

In cadrul luptei popoarelor eu
ropene pentru realizarea securită
ții, tînăra generație s-a remarcat 
întotdeauna ca o prezență vie, 
activă. Tineretul din Europa și 
de pretutindeni este profund in
teresat în înlăturarea pentru tot- 

pericolului unui nou 
asigurarea unei păci 
Europa și în întreaga 
făurirea și întărirea 
a realizării unei cola-

stră își aduce o contribuție activă 
la adîncirea cunoașterii reciproce, 
la statornicirea unui climat de 
pace și securitate.

U.T.C. și U.A.S.R. vor acționa 
în continuare pentru sporirea 
contribuției lor la activitatea per
manentă pe care partidul și statul 
nostru o desfășoară cu înțelep
ciune, dinamism și fermitate în 
vederea statornicirii între toate 
statele a unei colaborări rodnice, 
a unei atmosfere de încredere și 
respect reciproc.

în vara acestui an, U.A.S.R. va 
urganiza un seminar european pe 
tema „Studentul, arta și cultura", 
în cadrul căruia reprezentanți ai 
uniunilor studențești europene 
vor dezbate formele prin 
care studențimea să contri
buie activ la realizarea cir
cuitului de valori materiale și 
spirituale create de popoare, a 
colaborării în domeniul artei și 
culturii, astfel ca prin schimbul 
de păreri și cont actele ce vor fi 
realizate să se găsească noi căi 
de întărire a cooperării organi
zațiilor studențești, ca factor al 
colaborării generale multilaterale.

La începutul anului viitor 
U.T.C. va organiza o „Masă ro
tundă" la care vor fi invitați re
prezentanți ai unor organizații 
de tineret din Europa de diverse 
orientări politice, filozofice, reli
gioase și afilieri internaționale, 

oferind astfel un 
cadru de dezba
teri pentru re
alizarea unui 
larg schimb de 
opinii și experi
ență asupra căi
lor de înfăptuire 
a securității eu
ropene, de creș
tere a contribu
ției tinsiei gene
rații Ia cauza 
păcii și securită
ții europene.

Condițiile favorabile continuă
rii eforturilor și acțiunilor con
crete în vederea creării unor ga
ranții trainice pentru pacea și 
securitatea Europei, existența u- 
nor largi și influente forțe sociale 
și politice, inclusiv a unor cercuri 
guvernamentale, care se pronun
ță și acționează pentru a atinge 
acest țel, fac posibilă și necesară » 
înlăturarea obstacolelor ce se ri- 
dică în calea unor relații intersta- A 
tale normale, amplificarea con
tactelor, a dialogului intereuro
pean, consolidarea și dezvoltarea 
progreselor înregistrate în inten
sificarea legăturilor Est-Vest. E- 
xistă condiții ca nu numai pentru 
dialogul intereuropean, ci și pen
tru acțiuni concrete, efective, să 
fie antrenate largi forțe demo
cratice, progresiste, care indife
rent de convingerile politice, fi
lozofice și religioase, doresc și 
sînt interesate să promoveze cau
za păcii, destinderii și înțelegerii 
pe continentul nostru.

Făurirea securității europene, 
care este de o necesitate vitală și 
în același timp pe deplin posi
bilă, ar deschide noi căi și per
spective destinderii intemațiopg,^, 
le, întăririi forțelor antiimpe-jc - 
liste, ale păcii și progresului de 
pretutindeni, ar crea premize 
reale pentru soluționarea și pe 
alte continente a unor probleme 
nerezolvate, pentru statornicirea 
între toate statele a unor relații 
sănătoase, de colaborare, clădite 
pe respectarea independenței și 
suveranității naționale, a deplinei 
egalități în drepturi.

Acționînd cu perseverență pen
tru sporirea contribuției sale la 
procesul de apropiere între po
poare, de dezvoltare a cooperării 
între națiunile europene și de 
creare a unui climat de pace, 
destindere și securitate, organiza
ția noastră, întregul tineret ro
mân este conștient că înfăptui
rea securității europene cores
punde nu numai intereselor vi
tale ale popoarelor de pe con
tinentul nostru ci și cauzei gene
rale a păcii și progresului.

Uniunea Tineretului Comunist 
și Uniunea Asociațiilor Studenți
lor își vor aduce permanent, cu 
entuziasm și pasiune, propria lor 
contribuție la activitatea pe care 
țara noastră o desfășoară cu di
namism, perseverență și fermitate 
în vederea realizării unor noi 
progrese pe calea înfăptuirii secu
rității europene, pentru dezvol
tarea colaborării multilaterale, a 
stimei, respectului și încrederii 
reciproce între popoarele conti
nentului nostru, pentru triumful 
cauzei păcii și progresului în lu
mea întreagă.

denți nu satisfac pe deplin ce
rințele pe care le impune o pro
blemă de importanța securității 
europene. Esențial este însă ca 
atît organizațiile naționale cît și 
cele internaționale să nu por
nească de la idei preconcepute, 
de la concluzii formulate a priori, 
ci să acționeze cu bună credință 
și în același timp pătrunse de 
sentimentul datoriei și al răspun
derii față de cauza păcii și secu
rității în Europa și în întreaga 
lume.

Profund interesat în făurirea 
și întărirea securității europene; 
tineretul român, organizația noa
stră își aduce cu fermitate și 
consecvență contribuția la lărgi
rea și dezvoltarea frontului for
țelor democratice și progresiste 
ale tineretului și studenților care 
luptă pentru cauza securității, 
cooperării și înțelegerii pe conti
nentul european.

Tineretul român sprijină cu 
toată hotărîrea activitatea inter
națională a partidului și statului 
nostru, care are ca scop dezvol
tarea continuă a prieteniei și co
laborării cu toate țările socialiste, 
lărgirea și intensificarea legătu
rilor economice, politice, diplo
matice, culturale cu toate țările 
din Europa și din alte continen
te, indiferent de orînduirea lor 
socială.

U.T.C. și U.A.S.R. prin activi
tatea lor internațională își aduc 
o proprie contribuție la dezvolta
rea colaborării multilaterale, la 
procesul de cunoaștere și apro-

deauna a 
război, în 
trainice în 
lume, în 
securității, 
borări rodnice între națiunile 
continentului nostru, ceea ce 
creează condiții și perspective 
reale împlinirii năzuințelor, idea
lurilor sale, progresului și civili
zației umane.

Pentru a-și 
zuințe, tînăra 
conștientă că 
lieze forțelor 
triva acțiunilor 
cercurilor imperialiste și în pri
mul rînd împotriva imperialismu
lui american, care reprezintă pe
ricolul principal în calea reali
zării unui climat de pace și secu
ritate pe continentul european 
și care acționează continuu pen
tru accentuarea încordării inter

realiza aceste nă- 
generație este însă 
trebuie să se ra- 
care luptă împo- 

și uneltirilor

tru pacea și securitatea generală. 
Considerînd o necesitate lichida
rea blocului agresiv NATO și, ca 
urmare, a pactului de la Varșo
via, tineretul român susține în
făptuirea acestor 
măsuri care ar 
avea un rol con
siderabil în a- 
șezarea relații
lor intereurope- 
ne pe baze noi 
și care, tocmai 
de aceea, a cu
cerit tot mai 
mulți adepți și 
militanți înflă
cărați.

Pentru că în
făptuirea secu
rității europene 
nu este o problemă abstractă, 
o dorință pioasă ci o ne
cesitate concretă, este deose
bit de important ca în a- 
bordarea de pe baze raționale și 
în mod eficient a securității eu
ropene, să se pornească de la o 
analiză realistă, lucidă a realită
ților apărute pe continent după 

A cel de-al II-lea război mondial și 
în primul rînd de la existența 
celor două state germane — Re
publica Democrată Germană și 
Republica Federală a Germaniei. 
Aceasta presupune în mod logic 
recunoașterea frontierelor exis
tente, respectarea frontierelor sta
tornicite în Europa după război, 
inclusiv a graniței Oder-Neisse.

Din aceeași analiză realistă și 
lucidă se degajă ideea necesității 
statornicirii și dezvoltării rela
țiilor cu ambele state germane, 
astfel ca ele să aibă posibilitatea 
reală de a participa împreună cu 
celelalte națiuni europene la nor
malizarea și îmbunătățirea rela
țiilor între state, la crearea secu
rității europene. în acest sens, 
sînt salutare tendințele și acțiu
nile unor forțe sociale și politice 
în vederea stabilirii de relații 
normale cu ambele state germa
ne. Este un fapt pozitiv că 
cercuri ale opiniei publice, par
tide și personalități politice, or
ganizații obștești, inclusiv din 
R. F. a Germaniei, cer cu insis
tență să se renunțe la pretenția 
guvernului vest-german de a fi 
singurul reprezentant al inte
reselor întregului popor ger
man, cer recunoașterea și sta
bilirea de relații normale cu 
Republica Democrată Germană. 
Pentru a da doar un exemplu, 
recent Uniunea Națională a Stu
denților din R. F. a Germaniei, 
într-una din rezoluțiile adoptate 
la Congresul său de la Miinchen 
cerea recunoașterea R.D.G. și 
afirma necesitatea de a se depune 
eforturi pentru dezvoltarea legă
turilor și apropierii dintre cele 
două țări.

Crearea unei baze trainice, a 
unor garanții reale pentru pace 
și securitate în Europa are loc 
în cadrul unui proces evolutiv 
care se realizează cu calm, răb
dare și perseverență și constituie 
totodată o sarcină fundamentală 
care reclamă participarea tuturor 
statelor, a tuturor forțelor socia
le și politice interesate în asigu
rarea unui viitor de pace și bună
stare a popoarelor din Europa.

„Lupta pentru securitatea eu
ropeană — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., în expu
nerea cu privire la politica exter
nă a partidului și guvernului,

Tineretul român militant activ pentru
întărirea păcii și securității europene••

permanente C.A.E.R. •

pentru transporturi •
INTRE 19 și 23 martie, la gk 

Brno a avut loc cea de-a 32-a ™ 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru transporturi. La 
lucrările ședinței au participat ® 
delegații din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger- 
mană, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, Republica Socialistă Ro
mânia, R P. Ungară, U.R.S.S., 
precum și reprezentanți 
parcului comun de vagoane 
cale ferată.

Ședința a fost prezidată 
ministrul transporturilor 
R. P. Polone, P. Lewinsky.

Comisia a discutat probleme 
ale colaborării pe viitor dintre 
țările membre ale C.A.E.R. în 
domeniul transportului și a 
elaborat recomandări în legătu
ră cu soluționarea acestor pro- 
blențe.

ai 
de

de 
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naționale. în acest context nu 
poate și nu trebuie ignorat sau 
subestimat rolul cercurilor neona
ziste și revanșarde vest-germane, 
care formulează pretenții terito
riale și urmăresc să obțină acce
sul la arma nucleară.

Prin lupta și activitatea pe 
care o desfășoară în rîndul celor 
mai largi categorii de tineret, nu
meroase organizații de tineret și 
studenți din țările europene con
stituie factori activi ai frontului 
forțelor sociale care se pronunță 
pentru înlăturarea focarelor de 
încordare dintre state, a suspi
ciunii și neîncrederii, pentru re
zolvarea problemelor litigioase pe 
calea tratativelor, pentru crearea 
și consolidarea unui climat de 
colaborare multilaterală, de res
pect și încredere mutuală. Pen
tru strălucitul diplomat și om de 
stat român, Nicolae Titulescu, 
pacea avea un sens larg. „Sino
nimul păcii — spunea Titulescu 
— nu este lipsa războiului. Pacea 
înseamnă înainte de toate o 
stare de spirit alcătuită din în
credere, din înțelegere recipro
că..., lupta pentru pace trebuie să 
aibă un caracter sacru, căci ea 
trebuie să nimicească pe cei mai 
înverșunați dușmani ai muncii 
creatoare : îndoiala și descuraja
rea".

O expresie a progreselor pe 
care forțele tineretului și studen
ților le înregistrează pe calea ac
țiunilor concrete de natură să 
ducă la intensificarea dialogului 
intereuropean, o constituie dez
voltarea cooperării în cele mai 
variate domenii și inițierea unor 
manifestări internaționale consa
crate securității europene. Pen- - 
tru a da cîteva exemple, mențio
năm că în acest an unele organi
zații, ca de pildă Federația Ti
neretului Socialist din Italia, Or
ganizația Studenților din Belgia, 
Uniunea Tineretului Democrat 
din Finlanda, preconizează orga
nizarea unor întîlniri și colocvii 
avînd ca scop dezbaterea căilor 
și formelor prin care tineretul 
și studenții să-și aducă contribu
ția la făurirea securității euro
pene. U.T.C. și U.A.S.R. vor lua 
parte la toate aceste acțiuni și 
vor sprijini cu consecvență orice 
inițiativă a organizațiilor de tine
ret și studenți care este de na
tură să întărească colaborarea in- 
tereuropeană dintre aceste orga
nizații și să reprezinte forme u- 
tile, eficiente de apropiere și cu
noaștere reciprocă.

Privite prin prisma unor for
mule ideale, poate anumite acți
uni și inițiative întreprinse de di
ferite organizații de tineret și stu-
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INDIA. Demonstrație la Calcutta împotriva regimului rasist din Rhodesia

piere între popoare. în centrul 
activității noastre internaționale 
se află adîncirea legăturilor de 
strînsă colaborare cu tineretul din 
toate țările socialiste. Totodată, 
organizația noastră dezvoltă re
lațiile de prietenie și cooperare 
cu toate organizațiile de tineret 
comuniste, democratice și progre
siste din diferite țări, cu cele mai 
diverse organizații, asociații și 
grupări de tineret.

In cadrul relațiilor cu organi
zațiile de tineret și studenți din 
Europa au avut loc numeroase 
schimburi de vizite, convorbiri și 
contacte largi, realizate în cele 
mai diverse forme, cu organiza
țiile de tineret și studenți din 
toate țările socialiste, cu orga
nizațiile din celelalte țări euro
pene. Numai în ultima perioadă 
s-au realizat schimburi de dele
gații cu organizațiile de tineret 
și studenți din Franța, Italia, An
glia, Suedia, Belgia, Elveția, R. F. 
a Germaniei, Danemarca, Finlan
da. Considerăm că trebuie înlă
turată reticența de a se stabili 
relații de colaborare chiar în do
menii restrînse cu toate organi
zațiile care militează pentru tri
umful cauzei păcii, înțelegerii' și 
apropierii între popoare. în 
Europa și în întreaga lume 
are loc un proces de lăr
gire și dezvoltare a forțelor so
cialei și- politice, care luptă pen
tru menținerea și consolidarea 
păcii, pentru garantarea securită
ții popoarelor, împotriva politicii 
imperialiste de agresiune și de 
imixtiune brutală în treburile in
terne ale altor state. Ținînd sea
ma de acest proces nou, organi
zația noastră a stabilit și dezvoltă 
contacte cu organizații de tineret 
de diferite orientări politice și 
afilieri internaționale, cu organi
zații socialiste, social-democrate 
și alte organizații progresiste.

Avînd ferma convingere că di
recția principală a eforturilor 
pentru securitate europeană tre
buie să fie și în viitor îmbunătă
țirea și dezvoltarea relațiilor în 
toate domeniile de activitate din
tre țările continentului și că tine
retul poate și trebuie să-și aducă 
aportul la înfăptuirea acestui o- 
biectiv, U.T.C. și U.A.S.R. lăr
gesc și dezvoltă continuu coope
rarea și legăturile de prietenie 
cu organizațiile tineretului și stu
denților din țările europene, ca 
și din întreaga lume, care au ca 
obiective lupta pentru pace, in
dependență, libertate, democra
ție și progres social.

Prin intensificarea legăturilor 
și contactelor, a schimburilor de 
delegați, a schimburilor cultural- 
artistice, turistice, sportive, prin 
participarea la congrese, întîlniri 
și alte manifestări internaționale, 
tineretul român, organizația noa-

Plenara C. C al Uniunii

Tineretului Cehoslovac
PRAGA 25 (Agerpres). — La 

Praga au început la 25 martie 
lucrările Plenarei C.C. al U- 
niunii Tineretului Cehoslovac, 
consacrată situației actuale și 
mișcării de perspectivă a ti
neretului din Cehoslovacia.

După cum arată agenția 
C.T.K., in cadrul plenarei au 
tost aduse critici activității și 
structurii Uniunii Tineretului 
Cehoslovac. Mecanismul .* de 
activitate al Uniunii, au arătat 
participanții la discuții, a dus 
la înăbușirea inițiativei, a îm
piedicat apariția unor concep
ții noi, nu a favorizat schim
bul liber de vederi.

A fost prezentată propune
rea de a fi acceptată demisia 
lui Miroslav Zavadil, preșe
dintele C.C. ai Uniunii Tine
retului Cehoslovac, și a secre
tarilor Uniunii, J. Polednik și 
J. Neubert.

într-un material propus ple
narei de grupul de lucru al 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Cehoslovac este subliniată o- 
portunitatea creării unei fede
rații a organizațiilor de tine
ret care să devină un organ 
consultativ eficient și repre
zentativ al mișcării de tineret.
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