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însămînțările de primăvară se desfășoară cu intensitate In 
întreaga țară. Din datele centralizate la Consiliu} Superior 
al Agriculturii rezultă că pînă la 31 martie s-au semănat 
1287 Mt ha. Au terminat semănatul culturilor din prima 
epocă cooperativele agricole din județele Brăila, Buzău, Dolj, 
Galați. Ialomița, Ilfov, Mehedinți și Vrancea. în Transilvania 
și Moldova s-au obținut rezultate mai bune la însămînțatul 
culturilor din prima epocă în județele Mureș, Cluj și Su
ceava. Desp rimă virare a tirzie nu justifică întirzierea însă- 
mințărilor în celelalte județe din aceste zone, deoarece, in 
ultima vreme, au fost condiții bune pentru a se lucra în

m ag cimp. Este necesar să fie grăbit plantatul pomilor fructi-
* SE B MB W feri, această lucrare fiind realizată, pînă in prezent, în coo-IS H S B Sfâ B B ■ B K u MB B K ■ B B B peratlvele agricole doar în proporție de 59 la sută. Tre-B B B 3 B S BS B B B B ' huie, de asemenea, urgentate plantarea viței de vie și, tot-B B SI M B B B B m B ■ B B odată, lucrările de Îngrijire in vii și livezi.

SLs S 3 W B B BuB (Agerpres)

In vizitâ la premierul finlandez, Mauno KoMsta

Semestrul II al anului trecut 
a fost, după cum este știut, con
sacrat experimentării unor mă
suri privind creșterea eficienței 
economice in 71 de întreprin
deri industriale din țară. Avtnd 
scopul confruntării îrF practică 
a cîtorva din principiile care ur
mează să fie așezate la baza or
ganizării și planificării produc
ției pe linia traducerii in viață a 
hotărîrilor Conferinței Naționale 
a Partidului, perioada de experi
mentare a permis desprinderea 
de concluzii cu utilitate practi
că imediată pentru domeniul 
cercetat.

întreprinderea textilă ,Pacin'* 
din Capitala numanndu-se în
tre unitățile cuprinse în experi
mentare, am căutat să cunoaștem 
pe exemplul său, constatările 
înregistrate la sfirșitul semestru
lui 11-1967. Limitînd discu
ția la un singur capitol, modifi
cările introduse în sistemul in-

dicatorilor de plan, am abordat 
această problemă în discuția a- 
vută cu tovarășul ing. N. PAS
CALI, directond întreprinderii.

— Noul sistem al indicatorilor 
de plan precede ca întreaga ac
tivitate economică și de produc
ție a întreprinderii să se urmă
rească prin numai șapte indica
tori valorici: producția marfă 
vîndută și încasată, valoarea li
vrărilor de mărfuri către fon
dul pieții, volumul investițiilor

N. UDKOIU

(Continuare In pag. a V-a)

SANCȚIONAT*
PENTRU CĂ
s-a adresat:
ZIARULUI
Recent, pe adresa ziarului 

nostru a sosit o scrisoare. Sem
natarul său era tînărul lăcătuș 
Cristei Dumitrescu de la Depo
ul de locomotive Ploiești. Prin
tre altele, el ne sesiza faptul că 
maistrul Nicolae Tatu împreună 
cu finul său Gheorghe Șoarece
— șeful unei echipe de lăcătuși
— și cu șeful secției de repara
ții a locomotivelor. Ion Mincu- 
lescu. cultivă împotriva tineri
lor o atitudine nesănătoasă, fo
losind în relațiile cu ei un vo
cabular necorespunzător. Sesiza
rea am trimis-o spre rezolvare 
organelor în drept, din cadrul 
conducerii acestei unități. Pare 
destul de paradoxal însă faptul 
că acestea în loc să se bucure 
că cineva dorește sincer să-i 
ajute în muncă, să ia măsurile 
necesare pentru îndreptarea tre
burilor, admonestează corespon
dentul, ștergîndu-1 de pe lista de 
prime și imediat după aceea îi 
întocmește un avertisment prin 
care îi aduce la cunoștință că 
la prima abatere îi vor desface 
contractul de muncă. Prin hîr- 
tia care i se înmînează, el este 
învinuit că dă dovadă de indis
ciplină și comportare necuviin
cioasă față de superiori. întîr- 
zie des de la serviciu, realizează 
lucru de slabă calitate și nu fo
losește judicios ziua de muncă. 
Uluit, tînărul se adresează din 
nou redacției pentru a i se face 
dreptate. în acest scop, ziarul 
întreprinde o largă anchetă, al 
cărei rezultat ne permitem să-1 
redăm mai jos. sub forma unei 
scrisori deschise adresate ce
lor ce au luat măsuri împotriva 
tînărului.

Stimați tovarăși.
într-unul din birourile depo

ului ați convocat un fel de „con
siliu" Ia care ne-ați invitat să 
participăm si noi. Printre dv. 
se aflau Vasile Piroiu, președin
te al comitetului sindical pe de
pou, Stelian Angelescu. șeful 
serviciului personal de aici. Cos- 
tică Vlad. un tovarăș cu muncă

de răspundere în depou și alții. A
De la bun început, ați recu- w 

noscut că atitudinea maistrului 
Tatu trebuia discutată, pentru a 
că într-adevăr avea unele ieșiri “ 
necorespunzătoare în ceea ce 
privește vocabularul folosit. „A- 
cest lucru a fost făcut — ne-ați V 
spus. Finul Gheorghe Șoarece, 
este aproape nevinovat, iar șeful A 
secției, Minculescu, chiar dacă 
înjură și vorbește urît cu tine
rii, o face din glumă și din prea A 
multă bunătate, să știți !“. Lipsa 
noastră. Vă încredințăm că 
pînă acum nu am știut că la 
înjurături și cuvinte urîte tre- W 
buie să răspunzi cu zîmbet, să-ți 
spui: „Ce să-i faci... Acum șe
ful glumește cu mine ! (a se in
terpreta : cu demnitatea mea 
de om

Am ajuns apoi la capitolul co
respondentului nostru. Aici, să 
te ții ! întreg „consiliul" a în
ceput să-1 vopsească cu păcura 
întregului depou. ..E indiscipli- 
nat" — ne-ați spus dvs.. tovarășe 
Costică Vlad. Are atitudine ne
cuviincioasă față de superiorii 
săi. A ajuns să-i reclame la ziar. 
Din întreg depoul s-a găsit 
mai cu moț. Ce ? Nu putea 
vină și să-mi spună mie ? 
șefului de depou ? (V-am expli
cat că la șeful depoului, la ing 
Nicolae Barbu. Cristei a mai 
fost. A depus chiar și un memo
riu în care arăta o serie de ca
rențe. împotriva cărora trebu
iau luate măsuri. Și asta cu mai 
multe luni în urmă. Dar me
moriul a rămas în sertar, iar 
carențele pe teren). „Evident, e A 
bine ceea ce a făcut, dar trebuia W 
să mai insiste, să mai treacă pe 
acolo* — ne-ați răspuns. Unul A 
dintre dvs. a adăugat faptul că 
Dumitrescu e un meseriaș slab. 
Ciudat! Totuși de la categoria a

(Continuare în pag. a iV-a)

HELSINKI 1 — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu 
și Mircea S. Ionescu, transmit i 
Cu prilejul vizitei oficiale pe 
care o întreprinde tn Fin
landa, președintele Consiliului 
de Miniștri al României, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit 
de ministrul afacerilor externe. 
Corneliu Mănescu, a depus luni 
dimineață coroane de flori la 
monumentul soldatului necu
noscut și la monumentul fos
tului președinte al Finlandei, 
Mannerheim, situat în cimiti
rul Hietaniemi, pe țărmul Mă
rii Baltice.

în sunetele unui marș fu
nebru, intonat de fanfara mili
tară, coroanele sînt purtate 
de-a lungul aleii străjuite de 
mesteceni albi la capătul că
reia se înalță — dominînd o- 
rizontul o imensă cruce de 
marmură neagră. Alături se 
află monumentul din granit 
roșu înălțat în memoria lui 
Mannerheim.

Garda militară prezintă ono
rul. Premierul român, minis
trul afacerilor externe și cele
lalte personalități păstrează un 
moment de reculegere.

★
Președintele Consiliului de

Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul a- 
facerilor externe, Corneliu Mă
nescu, a făcut luni dimineață 
o vizită de curtoazie președin
telui Consiliului de Miniștri al 
Finlandei, Mauno Koivisto.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prie
tenească, de înțelegere recipro
că, au fost de față ministrul a- 
facerilor externe al Finlandei, 
Ahti Karjalainen, ambasadorul 
României la Helsinki, Nicolai 
Ioan Vancea, ambasadorul Fin
landei la “k 
Makela, și 
ciale.

București, Kaarlo 
alte persoane ofi-

★

în aceeași dimineață, minis
trul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, a 
făcut o vizită de curtoazie mi
nistrului afacerilor externe al 
Finlandei, Ahti Karjalainen.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost de față amba
sadorul României la Helsinki, 
N. I. Vancea, și ambasadorul 
Finlandei la București, K. Ma- 
kela.

1

1

I
I
I
I
I

NICOLAE ȚIC
Am în față un album 

fotografii: amintirile din 
nerețe ale unui om trecut

I

I
I
I

Nervuri metalice profi-

late pe cerul Dunării.

Brațe întinse viitoarelor

lumini de către oamenii

Porților de Fier.

DISCIPLINA ÎN MUNCĂ
NU ADMITE NICI UN
PROCENT DE TOLERANTA

ION TEOHARIDE

Foto: O. PLECAU

Duminica in Cișmigiu...

Martor la obișnuitul, cotidia
nul dialog dintre un maistru și 
un lucrător rămîi, cel puțin 
surprins, de aerul distrat cu 
care unii tineri primesc un sfat 
sau o observație, de vehemen
ța cu care cei din urmă știu să 
protesteze, să-și justifice greșe
lile, lucrul de proastă calitate, 
plimbările inutile prin secție 
sau limbuția păgubitoare. Ii auzi 
exclamînd leneși și suprasa- 
turați: -„iar muncă, iar plan... ?“ 
Cînd un coleg mai vîrstnic re
cheamă imaginea amară a 
timpului trecut în care cu greu 
și-a însușit meseria și a căpătat 
un loc unde să muncească, este 
privit uneori cu superioritate și 
i se_ aduce imediat aminte că 
„astăzi este altceva", că „s-au 
schimbat condițiile... !“

Dacă este „pisat" mereu 
pilde, tînărul muncitor, 
supără și pleacă în altă parte, 
tinde să nu-1 mai „bată nimeni 
la cap", unde treaba o fi mai 
ușoară.

„Acești tineri nu-și dau 
seama, nu au înțeles că oriunde 
este de muncit, că dacă ocupă

cu
se

un loc într-o uzină ori în ori
care întreprindere li se cere 
să dovedească, să justifice prin 
muncă prezența lor acolo. 
Muncesc de 14 ani la întreprin
derea Tehnica medicală ca 
strungar. Prin atelierul meu 
s-au perindat cîțiva tineri mun
citori de felul acesta. Au lucrat 
cîteva săptămîni sau luni și au 
dispărut. întregul lor comporta
ment se degaja din slaba pre
gătire profesională. Nu puteau 
face față și căutau „ceva mai 
ușor" neînțelegînd că greutățile 
de care se izbeau nu erau ale 
locului de muncă ci erau gene
rate de însăși neputința lor de 
a se încadra în disciplina echi
pei, în exigențele meseriei". 
Strungarul Ion Sipoș, care ne 
spunea aceste cuvinte, este 
cinci ani la rînd, evidențiat în 
întrecerea socialistă. Cum a reu
șit ? Organizîndu-și judicios 
timpul de muncă, evitînd ab
sențele, lucrînd cu dăruire și 
interes. Alături de el, munci
torii Gheorghe Pașol, Florea 
Diaconu și alții fac mîndria

maistrului Ionel Anton de la 
strungărie-prelucrări mecanice.

Cînd muncitorul înțelege da
toria ce-i revine ocupînd un 
anumit loc de muncă, timpii 
morți, eschivarea din fața unor 
solicitări mai intense, tărăgă
narea lucrului sau pur și sim
plu chiulul, nu-și găsesc teren 
propice de înflorire, nu mini
malizează și nu pun în umbră 
efortul comun al echipei, ci dim
potrivă îi sporesc în dimensiu
nile Iui pozitive.

AUTOÎNȘELAREA
ESTE INDIVIDUALA. 

PAGUBELE EI SE PLĂTESC 
ÎN COLECTIV?

Petre Udilă are 19 ani. Nu a 
învățat nici carte prea multă și 
nici meserie. Băiatul se anga
jează la întreprinderea Tehnica 
medicală, urmează timp de 6 
luni cursul de calificare și iese

ILEANA DINICA

cu 
ti
de 

I cincizeci de ani, puțin bolnav, 
’ puțin necăjit din pricina unui 
I băiat care nu prea vrea 

să-nvețe, puțin plictisit de 
orele de serviciu — de toate 

Idte puțin. Prima fotografie: 
tm băiețaș de cel mult zece 
ani, în costum de marinar, 

Istă țeapăn pe treptele unei 
case, probabil, casa părin
tească. A doua: același băie- 

Itaș, în costum negru, cu cra
vată, cu batistă la buzunar... 
în curtea casei, alături de pă- 

Irinți. Tot țeapăn, băiatul. 
Apoi: alte zeci de fotografii, 
după trei, patru și cinci ani, 

Ipe stradă, în curtea școlii, în 
fața unui monument, lingă o 
fîntînă etc. In toate aceste 

I fotografii băiatul ține o carte
sub braț. Doi ani mai tîrziu, 
iată-l pe băiat în compania 

Iunui coleg, într-un parc. De 
respectivul coleg nu mai știe 
nimic de vreo treizeci de ani. 

INici cum îl cheamă nu mai 
știe.

— Cu fetele, cu fetele nu 
v-ați pozat ?

— Nu, că-mi interziceau 
părinții.

Alte zeci de fotografii pe 
stradă, într-o gară, prin 
parcuri, lingă un stîlp de tele
graf, pe un drum de țară. 
In cele mai multe, tînărul de 
nouăsprezece, douăzeci și 
douăzeci și doi de ani apare 
cu o geantă în mînă, pe care 
o poartă cam în silă.

— Ce aveați în geanta 
asta ?

— Cîte-o carte, cite ceva I 
de mîncare. §

O fotografie din ziua 
nunții: el, soția, părinții, 
socrii. Nici vesel, nici trist. 
Așa se obișnuiește la nunți, 
să-ți faci o fotografie, de 
amintire. Omul și-a făcut, ce 
pretenții poți să mai ai de la 
el ? Urmează fotografiile cu 
cei trei copii, vreo șapte, opt 
fotografii cu copii țepeni, în 
hăinuțe albe, de îngerași.

— N-ați urcat niciodată pe 
munte ?

— Nu, dar de ce vă inte
resează ?

— Păreți un om trăit în 
aer liber.

— Da, dar pe munte n-am 
urcat.

— Nici la mare n-ați fost ? 
— In concedii mă duc la

I
i
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i
i
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I
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— In concedii mă duc 
sat, avem o căsuță.

— Ați tras vreodată 
țintă?

— Nu, de ce să trag ?
— Ca să vă pozați în timp 

ce... La vânătoare ați fost? 
La pescuit ați fost P Cu birja

| (Continuare in pag. a V-ai
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PROBLEME ALE ARTEI PLASTICE ACTUALE
Evidențierea unor nume de 

tineri artiști, participant! la ex
poziția de pictură, sculptură și 
grafică de la sala Dalles, nu fă
cea obiectul unui prim articol 
consacrat acestui eveniment, 
urmînd să revenim în acest 
sens, ceea ce și facem, deși opi
niile prezentate anterior ca și 
pe cele de astăzi semnatarul nu 
le consideră verdicte, „conclu
zii" sau ceva de acest gen ci 
simple puncte de vedere sus- 
ceptibile oricînd a fi completate, 
nuanțate.

Am remarcat, pentru început, 
fără vreo intenție de ierarhi
zare, în desfășurarea acestei dis
cuții lucrările lui Boborelu Va- 
leriu, de pildă, constant (dacă 
ne raportăm la expozițiile an
terioare) în viziunea pe care 
ne-o propune, și pe care desigur 
am judeca-o simplist numai din 
unghiul unor virtuți decorative 
și cromatice. Lucrările sale „I- 
magine acvatică", „Plutire", 
„Suprafața terestră‘\ poate nu 
întîmplător concepute în suită, 
urmăresc în senzualismul volu
telor de delicat citat geologic un 
comentariu intelectual al ritmi
cii mediilor (apă. aer, pămînt), 
ritmică înțeleasă ca structură, 
ca esență.

în creația Iul Boborelu ne 
mai apare demn de relevat un 
contact (deși nedeclarativ) cu 
ritmica și densitatea cromatică 
a textilei populare, care îl poa
te conduce, asemeni unui Ion 
Gheorghiu incitat evident de 
alte sugestii, către o expresia 
originală, esențializată (abstrac
tizată pentru cine dorește), în
scrisă în același timp in para- 
metrii de simțire și gtndire ai 
unei culturi specifice. Constan- 
țiu Mara. parcă mai convingă
tor într-o anterioară expoziție 
cu „Acrobat" și „Natură moar
tă", expune astăzi trei lucrări 
(„Flori", „Peisaj", „Drum ro
man"), ilustrative mai mult 
pentru potentele (sensurile) li
rismului său subtil, vag metafi
zic, pentru delicata sa paletă și 
scriitură grafică decît pentru 
valoarea lor intrinsecă. Aflat 
într-o fază de acumulări sub
stanțiale, dar nefixate (și spiri
tele prea delicate și irascibile 
să nu caute în orice afirmație 
un reproș), Benone Șuvăilă e 
prezent cu sculptură și pictură 
(cunoaștem și poate vom reveni 
cu alt prilej și asupra intere
santelor sale experiențe din do
meniul filmului de animație) 
care dincolo de formule nedisi
mulat dezvoltate, vădesc perso
nalitate, sentiment. Ne gîndim 
mai aleg la acea lucrare de mici 
dimensiuni, „Ploaie", în care e- 
fectele vizuale se sustrag gra
tuității prin insinuarea unei 
melancolii citadine, a unor gîn- 
duri șoptite, neterminate, con
tinuate cu tăceri (are indubita
bil plăcerea jocului ermetic ca 
cifru poetic) nu mai puțin su
gestive. Nicolae Groza cultivă 
un figurativ ușor fantastic, ușor 
arhaic („Zugrav", portret") la 
care arta feudală pare mai mult 
un subiect de meditație, de di
vagație, cu accentuată nuanță 
livrescă, decît opțiune în viziu
ne sau modalitate de expresie 
plastică. Pornit ca idee parcă 
din aceleași zone. Ion Grigore, 
se diferențiază, crin spirit de 
o autentică rusticitate, prin în
țelegerea monumentală a com
poziției, prin reconstituirea, e- 
vident în coordonate modeme
— la care am vrea să subliniem 
transcendentul propus de sche
ma figurală. adesea simbolică
— a sensurilor unei arte de se
culară tradiție. Termenul „me- 
xicanizează", care s-a alăturat 
lucrărilor sale e poate mai mult 
licență poetică, lansată mai de 
grabă de dragul stilului. S-ar 
mai cuveni remarcate poate aci 
eforturile unor tineri ca Rome- 
liu Copilaș („Compoziție", „Pei
saj") constant și el celor două 
modalități cromatice si compo
nistice dezvoltate pînă acum, 
fără a se stabili la vreuna din 
ele, căruia nu aceasta îi repro
șăm. ci absenta unei ținute 
ideatice mai pregnante și nuan
țate în același timp. La Vasile 
Cinschi („Natură statică") o ex
periență expresionistă ca fer
voare cromatică se împletește 
cu una cezanniană (a rigorii, „fi
xității" construcției căreia îl 
găsim apreciabile calități de 
pastă, de înțelegere a picturali
tății, a unor idei (ne referim 
și la lucrări anterioare) dar 
care nu și-au găsit întotdeauna 
și-n cea mai bună parte veș- 
mîntul cel mai fericit.

Nu intenționăm în acest arti
col să enumerăm o sumă de 
calități, afirmate uneori (poate 
inevitabil) sinuos și inadecvat, 
ci să privim fenomenul plastie 
în ansamblu. în direcțiile sale 
de dezvoltare, în intenționalita
tea sa, discuție credem mult 
mai utilă pe acest făgaș. înain
tea oricărui comentariu eu ca
racter general intenționăm nu
mai două punctări de detaliu. 
Prima : creația unor tineri" de 
acum consacrați, cunoscut! pu
blicului, criticii, presei (Vasile

Grigor», Viorel Mftrglneanu, 
Gh. Apostu, Gh. Iliescu-Căli- 
nești, Ioana Kassargian etc, etc) 
nu-i luăm în discuție, atît dato
rită faptului că i-am întîlnit în 
diverse expoziții cu lucrări evi
dent mai reprezentative pentru 
ei, cît pentru aceea că în gene
ral sensurile lor de dezvoltare 
au fost analizate altă dată, de
taliat. Le-aș considera într-un 
sens prezențe „onorifice", dar 
nu de neluat în seamă, în fixa
rea, în definirea profilului tine
rei noastre generații de creatori. 
A doua : sculptura reprezentată 
mai ales de generația citată 
întîmpină, credem, în afirma
rea celor mai tineri creatori și 
obiective piedici (sculptura e 
mai costisitoare ca material și 
condiții de lucru, inevitabil mal 
legată de o comandă oficială

buzînd de dezideratul enunțat 
mai sus, a fi pus în situații ire
ductibile ca aceea de a accepta 
„orice" sau a fi decretat „duș
man" al artei moderne (ca și 
cum ți s-ar spune : „Nu-ți pla
ce arta mea ? Bine, dar ești 
împotriva lui Mondrian, Kan
dinsky, Klee"; „Nu apreciezi 
lucrarea mea" ?. „N-ai să apre
ciezi (evident nici să-1 înțelegi) 
niciodată pe Brâncuși"). Pro
motorii unor formule moderne 
de artă (și nu se numără prin
tre aceștia critici tocmai tineri 
și neexperimentați) ar trebui să 
vădească, ei în primul rînd, e- 
xigență, simț al nuanțelor și 
al adecvării, căci e mai presus 
de dubii tendința de a moder
niza plastica românească cu 
fapte de artă clasate, devenite 
de pe acum bunuri lstoriogra-

gătoare lor, maladii purtata 
chipurile cu discreție și bărbă
tească demnitate („asimilate"). 
Fenomenul există și nu poate fi 
elucidat în toate implicațiile și 
consecințele sale în cîteva pa
gini și nici într-un interval de 
timp prea scurt. II subliniem 
numai propunîndu-1 analizelor. 
Un alt pericol este și acela al 
definirii modernității, noutății, 
noului artistic în general ca pe 
o noțiune exclusivă, opozițio
nistă : nou-vechi (de unde ten
dința, uneori, a unei bătălii cu 
morile de vînt, de parcă plas
tica românească modernă s^a-r 
putea naște numai dintr-un ire
conciliabil conflict cu arta unui 
Grigorescu sau Andreescu, nu
mai prin negarea lor). Credem 
că trebuie luat în considerație 
și aspectul de relație, de refe-

Putem afirma» in altă ordine 
de idei, că se poate dezvolta un 
modernism in vitro, ca scop în 
sine, fără nici o aderență la tra
diția unei culturi ? Ne între
băm, așa cum ne întrebam și 
altă dată, dacă în același spațiu 
etnico-cultural, metafizicul pic
turilor unul Chirico sau Mo- 
randi nu are nici o legătură cu 
metafizicul din pictura primi
tivilor italieni ? Dacă arta noăs- 
tră contemporană poate face 
tabula rasa toată creația ante
rioară, îndeosebi din perioada 
interbelică, toată creația artei 
feudale și populare, care s-a îm
pletit intim cu cea cultă, poten- 
țînd-o ? Credem că nu. Și spi
ritele cele mai refractare în
țeleg că drumul către universa
litate al artei rom&nești (al ori
cărei arte, la urma urmelor) nu

LA CE RENUNȚAM
PENTRU A DEVENI
r 1
OPINII

k
decît de una particulară de unde 
și dimensiunea lucrărilor)^ deși 
am recomanda și-n această si
tuație cîteva nume atenției ci
titorilor : Nică Petru, cu o sti
lizată cariatidă, Bolea Aurelian, 
cu viguroasele sale personaje 
din „Leagăn", Breazu Cristian, 
cu un masiv (arhaic-aztec) cap 
de copil, prezent totuși nu cu 
cele mai reprezentative căutări 
ale sale pe care i le cunoaștem 
din atelier, Meiu Mihail, hiera
tic și delicat, căruia o simpli
tate mai mare a concepției în 
genere i-ar oferi un cîștig ar
tistic net ș. a. Grafica, intere
santă, nu poate susține singu
ră generalizări.

Privită în ansamblu, expoziția 
insinuează o intenție programa
tică, aceea de a demonstra că 
toate (sau aproape toate) cău
tările acestei generații urmează 
aceleași traiectorii, că elemen
tul subconștient, oniric, sîmbu- 
reJe irațional din conștiința u- 
mană. reprezintă zonă unică de 
investigare, de cunoaștere, oferă 
posibilități unice de a cuprinde,, 
complexitatea contemporanei
tății (concret, prin supralicitarea 
nu rareori calchiată, a formulei 
suprarealiste). într-un plan 11- 
mitat-concret faptul se dato- 
rește, în primul rînd activității 
unui juriu, care, așa cum au 
remarcat și alții, ținea „să con
vingă că în totalitate artiștii a- 
deră la un număr limitat de 
tipuri de viziuni"... juriu pe 
care, așa cum în chip nefericii 
se obișnuiește, (cum U.A.P.-uI 
obișnuiește) nici nu-1 putem cu
noaște (mai precis, criteriile în
numele cărora săvîrșește un atît 
de responsabil act critic, care e 
în fond o selecție, instituția pe 
care o reprezintă, eventual, etc, 
etc) și a cărui problemă rămîne 
în continuare deschisă și de 
abordat. Această situare ușor 
forțată (căci are ceva de ver
dict) în reprezentativ, această 
limitare paradoxală aproape a 
diversității de idei și stiluri Im
pietează destul de serios asupra 
unor analize obiective, cuprin
zătoare, definitorii ale efortu
rilor creatoare ale unei gene
rații de plasticieni (ceea ce nu 
împiedică evident de a discuta 
fenomenele semnalate ca atare).

Promotorii unor atari formu
le, a căror convingere am dori-o 
independent de orice, sinceră, 
ridică în calea tuturor obiec
țiilor necesitatea modernității, 
a actualității plastice care poate 
face viabilă sau măcar demnă 
de atenție o operă de artă. De
zideratul în sine e pozitiv, si 
efortul de împrospătare a unei 
viziuni, a unui limbaj cu toate 
sinuozitățile sale se cuvine în
curajat nu fără a-ți lua, evi
dent, libertatea aprecierii re
zultatelor sale. E suficient a 
îmbrăca armura unei formule 
(curent, stil, personalitate) ade
sea prea mare și grea pentru 
umerii firavi ai luptătorului 
novice pentru a deveni inex
pugnabil ? Se poate tolera, a-

MIHAI STOIAN

Reabilitarea unui haiduc

(VERSIUNE PRESCURTATĂ)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmii rurali, de polițiști și de agenții secreți veniți tocmai 
de la București. De ce fără succes ? încearcă să explice, după 
primele impresii, reporterul pe care „Dimineața" l-a trimis, de 
asemenea, în căutarea lui Pantelimon. Faptele vor dovedi dacă 
are dreptate sau nu.

PRIMELE MASURI
Mama (Catinca) și fratele (Niculae, 18 ani) Iul Pantelimon 

sînt arestați.
MAMA CATINCA : „Nu știu nimic, nu i-am văzut, nu știu 

unde-i, că de mult lipsește de-acasă“.
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MODERNI?
fice, de a o „tine în pas cu 
vremea" în chip mecanic, mi
metic.

Intr-un admirabil eseu de ar
tă, „Scrisoarea de dragoste" pu
blicat în ..Contemporanul" (nr. 
1093 din 22 septembrie 1967), re- 
ferindu-se la începătorii de 
drum în artă, criticul Eugen 
Schileru preciza : „La noi, din 
motive diferite, unii tineri au 
ajuns să t eacă, de ia un curent 
la altul, aproape trimestrial. E 
ca și cum ar scrie mereu altei 
iubite, mereu în alt stil, dar 
uitîndu-se la ultimele antologii 
de scrisori de dragoste apărute 
în străinătate. Motivele ? Pe de 
o parte teama de a nu fi consi
derați provinciali, învechiți, pe 
de alta, faptul că experimen
tează fără a ști întotdeauna ce 
caută, ee vor să obțină. Rezul
tatele ? Imposibilitatea de a a- 
dînci problemele, de a se cris
taliza cu un profil nominalizat, 
eclectism, reducerea posibilității 
de a contribui la dezvoltarea 
unei arte de pregnant specific 
național". La care aș adăuga că. 
prin aceste „maladii sezoniere" 
nu trec numai tinerii, ci și unii 
artiști din generațiile premer-
• ••••••••••••

rință al noțiunii, altfel struc
tural dependentă de realități 
anterioare. Noul nu se naște din 
nimic (Ex nihilo nihil) ci are 
întotdeauna o apartenență, un 
sistem de referință care-i oferă 
niște date generale cu valoare 
de adevăr deplin constituit. Im
presionismul nu-și caută (si încă 
recunoscut) rădăcinile, justifica
rea și rațiunea în pictura lui 
Delacroix și poate mai departe 
în cea a lui Constabele și Tur
ner ? Suprarealismul și toată 
pictura metafizică — în operele 
lui Leonardo da Vinci. Boticelli, 
Bosch, Breughel, Blake sau 
Goya ? Ideea de a privi noul, 
modernul ca pe o realitate nu
anțată, corelată, capabilă ea în
săși de sistem prin soliditatea 
devenirilor și asimilărilor suc
cesive apare exprimată și la 
Thibaudet. Periculoase sînt ab
solutizările (simplificări, vulga
rizări ale conceptului în fond) 
fie într-o direcție, fie în alta, 
căci tot Thibaudet remarca : 
„formele extreme ale modernis
mului* ca și cele ale tradiționa
lismului sînt patologice, cum u- 
nele pot ajunge destul de repede 
o isterie, iar cealaltă o scle
roză".

evită propriile valori spirituale, 
nu se impune prin claustrare, 
izolare, dar nici prin negarea 
propriilor rădăcini, adică tocmai 
a celor elemente care dezvoltate 
firesc, armonios, logic, aduc tră
sătura specifică (și poate apor
tul) unei culturi. Judecată și 
din această prismă, expoziția de 
la Dalles ne-a apărut ca ceva 
hibrid, la o distantă mare, gla
cială, polară, de spiritul tradi
ției unei culturi ca și de pulsa
ția vie a unei contemporaneități 
concrete, alerte, caracteristice, 
ea nu ni s-a părut deloc „nouă" 
și „modernă", în planul ideilor, 
al viziunilor și opțiunilor este
tice, poate primele de luat în 
considerație cînd vorbim des
pre atari lacune. Cînd afirmăm 
acestea nu ne gîndim nici o cli
pă la acele producții folclori- 
zante, pășuniste (care recurg 
cel mai adesea la citate. „îm
prumutate', fără scrupule, fără 
discernămînt), ci la acele per
manențe, fie de calm, echilibru», 
rigoare, puritate, întrupate -ge-' 
nial în creația apolinicului 
Brâncuși, fie de fervoare cro
matică, ritm și simbolică topite 
măestru în opera dionisiacului 
Țuculescu.

N-<m dori ea tonul discuției i 
să pară ex catedra, tot așa cum , 
nu dorim și, evident, nici nu 
putem să oferim rețete infaili
bile ale valorii și autenticului, . 
dar dorim să reținem atenția ( 
că tonul ol amoroa, prețios, une
ori orgolios al expresiei și ati- ' 
tudinii artistice nu e suficient 
ca să convingă. Cînd un Vla
minck afirma : „Fauvismul sînt 
eu" sau un Pallady că nu pre
țuiește din toată arta decît pic
tura pe care ar vrea s-o facă el 
(cu acea excesiv exigentă con
tra replică, din anii amurgului : 
„Aceea pe care aș fi vrut «-o 
fac și pe care n-am pwtut-o 
face"), vorbeau pentru ei, îna
intea cuvintelor (poate orgolioa
se), opera. Că preferăm, mai a- 
les în cazul unui artist tînăr, 
aoea muncă tenace de atelier, 
îndelungată, deloc ușoară, si
nuoasă și contradictorie adesea, 
trecînd printre nenumărate ten
tații (și trebuie să recunoaștem 
că sînt mari), printre nenumă
rate Scyle și Charybde, pentru a 
rămîne el însuși, si nu succesele 
facile, obținute cu viteze cos
mice si perisabile cu aceleași 
viteze. Desigur că multe as
pecte enunțate aloi apar obiectiv 
inevitabil In creația unui tînăr 
artist, & căror limpezire nu o 
poate găsi decît tot în sine, dar 
tot atît de adevărat că pentru 
altele i se poate oferi un spri
jin substanțial. Ne gîndim, între 
altele, la Institutul „N. Grigo
rescu" și la Uniunea Artiștilor 
Plastici. La Institutul „N. Gri
gorescu", unde, începînd din 
anul al II-lea, aproape toți stu
denții și-au și confecționat o 
viziune, un stil, cu care se a- 
runcă apoi furibund în arena 
disputelor artistice, și unde a- 
ceiasi ar trebui să primească te
meinice și foarte „la zi" cu
noștințe atît practice cît și teore
tice, filozofice privind arta mo
dernă (expoziția de la Dalles 
vădește destule asimilări „după 
ureche") alături de acea ele
mentară normă de etică profe
sională care face dintr-un ar
tist o conștiință, ci nu un meș
teșugar. în ce privește activi
tatea îndrumătoare a Uniunii 
Artiștilor Plastici ne îngăduim 
să observăm că ar fi în propriul 
său interes, o preocupare mai 
lipsită de grabă cînd e vorba 
de a organiza o expoziție de 
importanța aceleia care putea 
fi actuala expoziție de la Dalles. 
De asemenea, activitatea în ca
drul cenaclului U.A.P. unde, pe 
lîngă discuțiile adesea arhiba- 
nale, domnește un spirit de ce
naclu macedonskian (toată lu
mea e genială, magnifică, sau 
în cel mai rău caz interesantă !)

De ce la aceste ședințe ale 
cenaclului participă atît de pu
țini artiști din generațiile ma
ture, al căror aport ar putea 
fi substantial ? In sfîrșit, nu a- 
vem pretenția că deținem solu
ții. însă o serie de aspecte pot 
fi măcar semnalate specialiști
lor cu o experiență stimată, 
criticilor și pedagogilor care 
sînt în măsură să dezbată mai 
pe larg și ținînd seama de toa
te implicațiile, aceste aspecte 
pe care, repetăm, ne-am îngă
duit doar a le semnala. Re
centele teze ale U.A.P. sînt 
menite să dea unele rezolvări 
obiectiv necesare. Analiza ex
poziției tineretului este o feri
cită aplicare, prin unele obser
vații concrete, a unor principii 
indiscutabil valoroase.
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LA ÎNTREBAREA DIN Ti

TLU RĂSPUND, ÎN CO-

LOCVHJL DIN ACEASTA

SĂPTĂMÎNĂ. COSTIN MI-

EREANU ȘI IOSIF SAVA.

— I. S.: După cîteva referiri 
la repertoriile cuprinse în agen
dele bucureștene, la activitatea• _ _

•’ unor organisme de difuzare a
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CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

••••••••••••ft

SONORE

ft

MARTI 2 APRILIE 1968

17,30 Pentru cei mici: E- 
cranul cu păpuși: ..Pagini 
din istoria rîsului*. 
lentin Silvestru ; 
T.T.T. Teletehnica 
toți ; 18,30 Curs de 
franceză (lecția a 
19,00 Pentru tineret, 
place muzica ?“ ; 19,30 Te
lejurnalul de seară ; 19,50 
Buletinul 
20,00 Film
Ia Fronde ; 
poezie. Din 
nească contemporană ; 20,35 
Zece minute la... Piatra 
Neamț ; 20,45 Seară de tea
tru : „Punctul O“ de Ives 
Jamiaque. Transmisiune de 
la Teatrul „Matei Millo“ 
din Timișoara ; 22,45 Tele
jurnalul de noapte ; 23,00 
închiderea emisiunii.

de Va-
18.00 

pentru 
limba 
10-a); 

„Vă

meteorologic ; 
serial : Thierry 
20.26 Album de 

lirica româ-

CINEMATOGRAFE
• BELA : rulează la cinema

tograful Patria — orele 12,30; 
16,15; 18,45; 21,15.

• EU, EU, EU... ȘI CEI
LALȚI : rulează la cinemato
graful Republica — orele : 9; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
în programul viitor TOPKAPI.

• PENTRU CÎȚIVA DOLARI 
ÎN PLUS : rulează la Luceafă
rul — orele : 9,15; 12; 15,15; 18; 
20,45, Festival — orele : 9; 12; 
15 ; 18 ; 21, Modern — orele : 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.

• TOM ȘI JERRY : rulează 
la Capitol — orele : 9 ; 10,45 ; 
12,30 ; 14,15.
• NOAPTEA NUNȚII ÎN 

PLOAIE : rulează la Capitol — 
orele : 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Arta 
orele : 8,45; 15,45; 18,15; 20.30.

• RĂPIREA FECIOARELOR :
rulează la București — orele : 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,43; 21,
Feroviar — orele : 8,45; 11;
13,15; 15,30; 17,45. 20, Excelsior 
— orele : 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Melodia — orele : 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, Glo
ria — orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• HOCUS POCUS : rulează 

la Victoria — orele : 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.

• SFÎNTUL LA PÎNDĂ : ru
lează la Lumina — orele : 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, Giu- 
' “ 18;

9;
Iești — orele : 10;’ 15,30;
20,30, Flamura — orele : 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

• DOCTORUL AUMĂDOA-
RE : rulează la Central — ore
le : 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.30, Din 4 aprilie : CELE TREI
NOPȚI ---- --------- ---------
orele : 9;
20.30.
• AM

FERICIȚI : rulează la 
orele 15,30; 18; 20,30, 
matineu ora 10, Drumul ___
— orele : 15—17,30; 20. dumini
că matineu ora 11.

• TOM ȘI JERY : 
Doina — orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.

• CU TOATĂ 
ÎNAINTE : rulează la Grivița 
orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• VALETUL DE PICĂ : ru

lează la înfrățirea — orele : 10; 
16; 18,15; 20,30, joia nu rulează.

• LEUL AFRICAN : rulează 
la Aurora — orele : 9,30; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30, Dacia — 
orele : 9—17 în continuare ; 19; 
21.

• CĂUTAȚI IDOLUL : ru
lează la Buzești — orele : 
15,30; 18; 20,30.

• EROII DE LA TELE
MARK : rulează la Bucegi — 
orele : 9,15; 12,15: 17,45; 20,30,
Floreasca — orele : 10; 12,30;
15; 18; 20,30.

• POST SEZON : rulează la 
Unirea — orele : 15,15; 17,45; 
20,15.
• O LUME NEBUNA, NE-

ALE UNEI
11,15; 13,30;
INTILNIT

IUBIRI : 
15,45; 18;
ȚIGANI 

Union — 
duminică 

Sării

rulează la
10,30; 12;
VITEZA

După interogatorii prelungite (se va vedea mai încolo de ce 
natură), declară însă :

MAMA CATINCA : „Da... este adevărat, Toader a fost acum 
trei zile acasă, s-a schimbat de rufe, s-a spălat, iar în urmă 
s-a bărbierit. Am mai stat cu el puțin de vorbă și s-a pregătit 
să plece. M-a sărutat și mi-a zis : — Acuma, mamă, te las 
sănătoasă. Nu știu dacă te-oi mai vedea, căci sînt urmărit 
de-a binelea. A plecat. Unde ? Nu știu".

In acest timp, corespondentul „Dimineții"u) transmite din 
Pașcani : „în tîrgușorul nostru nu se vorbește decît de Pante
limon și de isprăvile sale. Simpatia țărănimii pentru el e mare, 
toți numindu-1 bun și milostiv față de cei săraci. Tîrgul 
nostru parcă e în timpul lui 1907, atîta desfășurare de forțe 
polițienești și jandarmerești e pe aici. Felul cum e urmărit 
Pantelimon e specific jandarmeriei noastre : toți țăranii și 
tărăncile bănuiți că au legături sau știu ceva despre Panteli-i 
mon, sînt snopiți în bătaie".

Iar N. D. Cocea confirmă 13) :

TELEGRAMĂ
NEAMȚ, 9 AUGUST. IERI AU SOSIT ÎN LOCALITATE 

30 DE AGENȚI AI SIGURANȚEI GENERALE CU ÎN
SĂRCINAREA DE A DA CONCURS JANDARMILOR 
ÎN URMĂRIREA $1 PRINDEREA LUI PANTELIMON. 
PÎNA SĂ FACĂ CEVA ÎN ACEASTĂ DIRECȚIE, EI 
ÎI SCHINGIUIESC PE ȚĂRANI ȘI PE LOCALNICI. 
POPULAȚIA ESTE FOARTE AGITATĂ.

N. D. COCEA
Căci în ciuda premiului de 500 de lei pus pe capul lui 

Pantelimon, rezultatele sînt minime : doar zvonuri, supoziții, 
bănuieli... Este văzut aproape simultan ba pe muntele Stăni- 
șoara (foarte aproape de Fălticeni), ba pe muntele Petru 
Rareș, ba în gara Hîrlău și pe drumul Cetății (chiar la margi
nea Tg. Neamț)... sau se anunță c-a Coborît dinspre Stînca, 
în direcția fabricii „Pleșu" și, mai neverosimil. în gara Paș.cani. 
Jandarmii invadează pădurile : Făgețel, Bondrea, Oglinzi, Ce
tatea Neamțului, Grași și în special Cioroiu — în care se 
presupune că s-ar ascunde, de obicei. Pantelimon. Sînt arestați 
cei care par să-i fie tăinuitori, căci există și presupunerea că 
gazdele lui Pantelimon răspîndesc într-adins zvonuri contra
dictorii în legătură cu el, ca să-i deruteze pe urmăritori. 
Autoritățile susțin c-au descoperit semnalele prin care țăranii 
îi dau de veste lui Pantelimon dacă să se apropie sau nu. Ei
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cîntă : „I-auzi valea cum ră
sună !“ Dar toți țăranii de prin 
partea locului cîntă14) :

Foaie verte anison / S-a ivit 
Pantelimon / La Moldova-n 
codrii mari / Voinicel cu brațe 
tari / Ș-a-nceput să jefuiască / 
Pe ciocoi să mi-i -izbească / 
Pe săraci să-i miluiască / De 
necaz să-i răsplătească / Frun
zuliță de cicoare, / Măi bade 
Pantelimoane / La spurcați! de 
ciocoi / Dă-le măciuci să-i 
înmoi, / De averi să mi-i des- 
poi, / Că-s muncite de țărani / 
Ce-au rămas săraci-sărmani. // 

în unele părți, strofa întîi e 
cam schimbată. Iată una din 
variantele acestei strofe :

Frunză verde anison / S-a 
ivit Pantelimon / La Moldova-n 
codrii mari / Voinicel cu brațe 
tari, / Pe ciocoi să mi-i iz
bească / Pe săraci să-i milu
iască, / Jăfuind de la bogați, / 
împărțind la ai săi frați18).

ÎN CĂUTAREA LUI PANTELIMON ”)
Pacinlcul și adormitul Tîrgul-Neamt e !n fierbere. DacJ la 

Piatra, depărtarea de locul unde operează Pantelimon îndul
cește emoțiile, la Tîrgul Neamț, vecinătatea pădurilor străbătute 
în lung și în lat de bandit face să se dea de cinci-șase ori pe zi 
alarma că Pantelimon s-a arătat, ba la bariera orașului, ba la 
cutare circiumă, ba în centru, ba la doi pași de localul jandar
meriei. Grija și spaima asta permanentă fac jocul glumeților și 
înlesnesc operațiile diferiților pungași care se dau drept Pan
telimon.

muzicii să ne propunem să creio
năm de astă dată cîteva din pro
blemele legate de cartea muzi
cală.

In orice etapă a istoriei 
muzicii și cu atît mai mult 
în zilele noastre cînd sintem mar
torii unei formidabile diversifi
cări stilistice, cartea este mijloci
torul între mesajul componistic 
și ascultător.

Sub raportul cărții de inițiere 
muzicală» cărții de introducere a 
tînărului în universul muzicii 
contemporane (care trebuie a- 
bordată deschis și multilateral 
atît în privința succeselor cît și 
a eșecurilor ei) trebuie însă să 
recunoaștem că activitatea Edi
turii muzicale este cu totul defi
citară...

— C.M.: O colecție intitulată 
atît de semnificativ „Muzica pen
tru toți“ a pierdut de muJți ani 
periodicitatea, iar jn ultima vre
me și existența. Intimidați proba
bil de dificultățile redacționale ce 
stau în fața unei asemenea co
lecții de inițiere care trebuie 
să-și propună să dea tînărului

BUNA,
Lira — orele: 
rița — orele : 
19,45.
• O SUTA

ȚIENI: rulează _______
orele : 15,30; 18; 20,30, matineu 
ora 10.

• BLESTEMUL RUBINU
LUI NEGRU : rulează la Volga 
— orele : 9,30—14 în continua
re, 16,15; 18,30; 20,45.

• UN IDIOT LA PARIS : ru
lează la Moșilor — orele : 
15,30; 18; 20,30.
• MUZICANTUL : 

Popular — orele : 
20,30.

• ÎMPUȘCĂTURI 
TATIV : rulează la 
orele : 16; 18; 20, Rahova — o- 
rele : 15,30; 18; 20,30.

• DOUA BILETE LA MATI-NEU - -
rele : 9;
20,30.

• CEI
rtdhftsă — ...... __
15; 17,45; 20,30.
• ÎNCERCUIREA : rulează la 

Vitan — orele : 15.30; 18; 20.30.
• UN BĂRBAT ȘI O FE

MEIE : rulează la Progresul — 
orele : 15,30; 18; 20.30.

• MOARTEA DUPĂ CORTI
NA : rulează la Ferentari — 
orele : 15,30; 18; 20,30. De la 4 
aprilie : UN BĂRBAT ȘI O 
FEMEIE — orele : 15,30; 18;
20,30.

NEBUNĂ: rulează la 
16; 19,30, Mio- 
9,30; 13; 16,30;

UNU DALMA- 
la Cotroeeni —

rulează la 
15,30; 18;
PE POR- 
Munca —

rulează la Tomis — o- 
11,15; 13,30; 16; 18,15;

ȘAPTE SAMURAI : 
la Flacăra — orele :

CATINCA 
mama lui Pantelimon
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cîndu-și tematica, a Știut să ne 
ofere în ultimul timp și titluri de 
educație estetică pe care le-ar 
putea rîvni rneori din punct de 
vedere calitativ Editura de spe
cialitate.

— C.M.: Orice for editorial 
căruia îi este într-adevăr la ini
mă dorința de a face realmente 
operă de educație ar putea găsi 
de îndată numărul de publiciști 
muzicali care să ne dăruie cu 
operativitate o colecție de ini
țiere muzicală (care ar putea de 
altfel echilibra balanța finan
ciară a unei Edituri deficitare din 
pricina unei proaste politici edi
toriale) de genul atît de aprecia
telor colecții^ „Solfeges* sau 
„Que sais je".

—- I.S.: Cred de asemenea d 
o altă optică este necesară în re
dactarea ghidurilor. Cele două 
cărți ale lui Wilhelm Berger sînt 
remarcabile prin seriozitatea și 
competența lor muzicologică. Ele 
rămîn totuși lucrări de sinteză 
științifică și nu cărți de inițiere, 
instrumente de lucru ale amato
rului dornic ca in sala de concert 
din provincia, sau în fața apara
tului de radio să aibă la fride- 
mînă o cuprinzătoare dar simplă 
și populară referire muzicologică.

af tf ursisi:
CĂRȚILE DE INIȚIERE?
elementele esențiale ale limbaju
lui muzical, caracteristicile prin
cipalelor epoci ale istoriei muzi
cii, trăsăturile distinctive ale ma
rilor creatori, redactorii Editurii 
muzicale au preferat o soluție de 
minimă rezistență și eficacitate 
educativă prin orientarea exclu
sivă spre micromonografii biogra
fice nu întotdeauna de ținută 
profesională și publicistică dar 
permanent alcătuite fără urmări
rea unor criterii pedagogice.

— I.S.: în aceste condiții nici 
n-ar mai trebui să ne întrebăm 
de ce multe din aceste biogra
fii — ce constituie în anumite 
fjerioade slnguiele cărți de popu- 
arizare editate, — reprezintă lo
turile de cărți nevandabile ce zae 
de ani de zile prin librării.

Să amintim și alt fapt sem
nificativ în această direcție. Suita 
acestor monografii nu este dedi
cată marilor compozitori ai lumii, 
creatorilor mai puțin cunoscuți, 
muzicienilor cărora trebuie să le 
asigurăm înțelegerea publicului, 
ci este închinată de cele mai 
multe ori, compozitorilor roman
tici care nu mai au de altfel ne
voie de nici un fel de popu
larizare.

— C.M.: Să nu uităm : Unele 
dintre aceste lucrări sînt dease- 
menea incalificabile sub raportul 
analizei muzicologice, sînt tribu
tare unui stil greoi, plin de ba
nalități și platitudini.

— I.S. : Să dăm din acest 
Îmnct de vedere exemplul cărți- 
or despre Grieg, Paganini, Schu

mann sau traducerile unor vo
lume despre Bach și Brahms.

— C.M. ! Sînt perfect de acord 
cu aceste exemplificări. într-o si
tuație similară se află și o altă 
colecție care ar putea constitui 
într-un fel baza unei serii de lu
crări de inițiere pentru tineret 
oferind cititorilor o cuprinză
toare și atractivă trecere în re
vistă a personalității unor crea
tori : „Viața în imagini".

— I.S. : De altfel și aici am 
fost bombardați ani în șir alături 
de cîteva lucrări originale mai 
mult sau mai puțin valoroase 
(dar care în ansamblul lor nu 
urmăresc nici un fel de repere 
pedagogice sau istorice), cu o se
rie de inexplicabile traduceri a 
unor micromonografii care pu
teau fi redactate de muzicologii 
români cel puțin la nivelul oferit.

Să amintim în schimb și fap
tul că Editura Tineretului, extin-

— C.M. : Chiar numai urgenta 
tipărire (pe baza unei selecții in
teligente din partea unui redactor 
care cunoaște realmente cerințele 
tînărului iubitor de muzică) a 
celor mai bune programe de sală 
ale Filarmonicii bucureștene sau 
Orchestrei Radioteleviziunii ar 
putea constitui un prim și efici
ent ghid muzical.

— I.S. : Să nu uităm de ase
menea, că un loc special în opera 
de inițiere, de educație muzicală 
trebuie să-1 ocupe lucrările spe
cial destinate introducerii iubi
torilor de artă în universul mu
zicii contemporane.

— C.M. : Oricît încerca cro
nicarii să găsească în diverse pu
blicații spațiul necesar edificării 
cititorului asupra orientărilor sti
listice contemporane nu vor pu
tea, în rîndurile unei cronici, să 
ofere și judecățile de valoare ne
cesare pentru impunerea unor lu
crări moderne în repertorii, în 
conștiința publicului.

— I.S. : O asemenea sarcină 
poate fi preluată numai de o co
lecție specială care să ofere citi
torilor pe lîngă elementele nece
sare înțelegerii legilor de con
strucție a unui nou stil, explica
țiile date chiar de compozitorii 
zilelor noastre lucrărilor și obiec
tivelor lor artistice.

— C.M. : Tocmai de aceea 
Editura muzicală și-ar putea face 
un titlu de cinste din publicarea 
unor lucrări de sinteză asupra 
drumurilor muzicii contemporane, 
precum și traducerea cărților ex
plicative ale lui Schonberg, Berg, 
Webern, Boulez, Stravinsky 
Stockhausen, Xenakis, Cage etc.

— I.S.: Intr-o discuție despre 
literatura de popularizare muzi
cală ar mai trebui să aducem și 
cîteva referiri cu privire la lipsa 
unor lexicoane muzicale româ
nești (din cauză că nu avem ase
menea lucrări documentare, mul
tilaterala școală componistică și 
interpretativă românească este in
suficient cunoscută peste hotare), 
cu privire la nivelul lucrărilor 
destinate școlilor de specialitate 
sau de cultură generală, cu pri
vire la tematica studiilor noastre 
muzicologice, sau cu privire la 
faptul că de 15 ani tot vorbim 
despre nevoia unei istorii sinte
tice a creației naționale și nici 
Biroul de muzicologie al Uniunii 
Compozitorilor, nici Editura mu
zicală nu întreprind nimic în 
această direcție.

Cînd am ajuns la Tîrgul Neamț, orășelul era în picioare. Se 
zvonise că extraordinarul bandit se plimbase pe strada princi
pală, că luase dejunul împreună cu judecătorul și cu alțl frun
tași locali și că abia după plecarea lui, mesenii găsiseră sub un 
șervet o carte de vizită cu numele lui Pantelimon. Cartea de 
vizită se găsise în adevăr, dar ea fusese opera unui farsor.

Ieri, trei săteni dintr-un sat de la marginea orașului au pus 
ziua în amiaza mare mîna pe un biet om, l-au bătut măr, și 
după ce l-au scotocit zadarnic prin buzunare, au dispărut lăsîn- 
du-i de știre că a fost bătut de Pantelimon. Vestea s-a răspîndit 
ca fulgerul în tot orașul. Dacă peste un ceas banda asta impro
vizată n-ar fi fost recunoscută și prinsă de primarul comunei, 
lumea ar fi rămas încredințată că Pantelimon e în același timp 
și la marginea tîrgului și la Pipirig, la treizeci de kilometri de
părtare, unde tot ieri doi negustori au fost jefuiți în mijlocul 
pădurii.

U) Numerele din 10 și 12 august 1911.
«*) „Dimineața*’. 11 august 1911.
h) „In mai multe sate din județul Neamț se eîntt printre 

țărani un cîntec „al lui Pantelimon". Primim scrisori de la 
cititori de-ai noștri, din diferite localități care ne anunță că 
au auzit și ei acel cîntec și ne transmit și textul. Cum textul 
acest? venit din diferite părți e aproape Ia fel, avem cea mal 
bună dovadă că nu e vorba de vreo născocire, și că faptul 
e adevărat. Iată cuvintele cîntecului lui Pantelimon, așa cum 
a fost auzit de un cititor de-al nostru la un han, !n fundul 
munților, cîntat de un lăutar. Melodia pe eare se cîntă aceste 
cuvinte variază. E însă pretutindeni, una din cunoscutele melo
dii pe care se cîntă de obicei la țară toate cîntecele haiducești. 
(„Dimineața", 17 august 1911).

i») într-un interviu ce i se la, In anul 1911, soției căpitanului 
prinț Mihail Sturdza (care e autorul „Farsei de la Cristești". 
despre care vom aminti mai încolo) declară categoric : „Pan
telimon ? Un tîlhar de rînd, un găinar. Unui asemenea om îi 
scoate poporul cîntece și i se dedică atîtea coloane de ziar !... 
Șl unui asemenea om 1 se cercetează locul nașterii, i se arată 
genealogia ! Atunci ce-o să mai scrieți dv. de oamenii care 
au o obîrșie ilustră, care poartă un nume istoric ? Să scrieți 
de aceștia, înțeleg, dar de Pantelimon și de mama lui ? Mama 
lui ’ O tîlhăroatcă bătrînă căreia, dacă i se dădea 2 000 de lei, 
l-ar fi vîndut ea însăși pe fiul ei".

“) N. D. Cocea — „Dimineața", 12 august 1911

(Urmare In numărul nostru de VINERI)
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ANCHETA NOASTRĂ

CE ȘTIȚI
Ne-am oprit anume nu asupra unul 

oraș cu o biografie deosebită, despre care 
se povestesc multe, despre care se știu 
multe. Am ales Rîmnlcu Sărat, un „tîrg 
provincial-, sadpvenian, un „loc unde nu 
se întîmpla nimic**. Și totuși... cei ce-1 
locuiesc, tinerii mal ales, nu «e poate să 
nu cunoască orașul, istoria lui, ca astfel 
să-1 prețuiască din ce în ce mal mult, 
să-l îndrăgească. întrebarea era, așadar, 
cît se poate de necesară.

Ne-am adresat mal întâi elevilor, celor 
care într-un fel, prin specificul vîrstei, 
prin sfera preocupărilor lor, sînt mai a- 
propiați de istorie, mai interesați de viata 
trecută și prezentă a orașului în care 
învață, trăiesc. Dar să spicuim cîteva 
răspunsuri primite din partea elevilor de 
la Liceul „Al. Vlahuță** :

Tatu Georgeta : „Cred, dar nu știu pre
cis, după toate împrejurimile și imaginile

acestui oraș» că ascunde pagini intere
sante de istorie'*.

Radu Ileana : „Nu prea știu multe lu
cruri, pentru că n-am avut de unde să le 
aflu sau n-am știut pe cine să întreb".

Foca Angelica: „Deși trăleso In Rîm- 
nicu Sărat de aproximativ 15 ani, nu cu- 
noso nimio din Istoria acestui oraș'*.

zionfim numai după aceste cîteva răspun
suri. Continuăm, așadar, ancheta...

Muscalu Aurica (Fabrioa de confecții): 
„Rîmnicu Sărat este așezat pe valea 
Rimnicului".

Teodor Daniel: „Al. Odobeseu, un 
scriitor mi se pare, a scris despre aceste 
locuri într-o piesă".

DESPRE ORAȘUL DV.?
Răspund 100 de tineri 

din Rîmnicu Sărat

Achei Liviu : „De la bunica mea, care 
a locuit aici, am aflat că este un oraș 
vechi".

Mărturisim că din răspunsurile primite, 
doar cîteva erau mulțumitoare, dar vorba 
proverbului „cu o rîndunică..." Din răs
punsuri, însă, din discuțiile avute cu ei, 
reiese, ca un leit-motiv, dorința elevilor, 
aflați acum în pragul adolescentei, de a 
cunoaște istoria orașului lor. a oamenilor 
și a faptelor. N-am vrea însă să conclu-

Enache Feraru : „Orașul este așezat po 
o terasă a Rimnicului".

Enache Marin (Fabrica de țigarete): 
„înainte era un oraș însemnat. Altceva 
n-am ce să spun".

Nicolae Ocheșel: ,,E un oraș vechi, de 
vreo 80 de ani mi se pare..."

Așadar, să tragem linie și să socotim. 
Dintr-o sută de subiecți anchetați, 3 au 
dat un răspuns bun, 6 satisfăcător, iar 
restul s-au învîrtit în jurul zicalei: „în 
doi peri...". Ce denotă aceasta ? Că acești 
tineri, ca și ceilalți 3 700, cîți numără or
ganizația orășenească U.T.C., nu-si cu
nosc orașul, nu-i știu tradițiile, faptele 
înaintașilor, nu-1 văd ca pe o oglindă, la 
scară redusă, a însăși chipului patriei. 
Implicit, nu pot avea îndeajuns funda
ment sentimentele lor de dragoste fată 
de meleagurile pe care trăiesc, de locul 
unde muncesc. Și dacă acest lucru este

cît se poate de trist, cum poete li numit 
faptul că tinerii nu cunosc nici istoria 
mai nouă a orașului, schimbările structu
rale intervenite în anii luminoși ai socia
lismului, petrecute sub însăși ochii lor?.

CALENDAR
SOARELE RĂSARE 
LA ORA 5,57 ȘI A- 

PUNE LA 18,43.

Numele lunii vine de 
la cuvîntul latin APRILIS, 
provenit din verbul APE- 
RIO, care înseamnă a des
chide, pentru că în aceas
tă lună natura își desfă
șoară brațele vegetale. 
Luna era închinata lui 
Venus, zeița iubirii, și era 
reprezentată printr-un 
bărbat dansînd acompa
niat de flaut. Popular, i se 
mai spune PRIER.

• TIMPUL PROBA
BIL : In această lună se 
formează de-asupra Groe- 
landei un vîrtej aerian 
care, deplasîndu-se spre 
Marea Nordului și Germa

nia, împing pînă în regiu
nile noastre mase de aer 
polar uscat, care dau nop
țile senine de aprilie. Prin 
radiația nocturnă, solul se 
răcește atît de mult, Incit 
vaporii de apă din aer se 
transformă în brumă.

• PENTRU VINĂ- 
TORI: Sezon prielnic la 
becaține, cocori și răpi
toare. în poieni umbrite, 
o dată cu ivirea zorilor, 
are loc cîntecul de nuntă 
al „cavalerului negru", 
singura situație în care 
vînătorul se poate apropia 
de această abilă și bănui
toare pasăre — cocoșul de 
munte.

o PESCARII pot da, 
în apele de șes, la crap, 
știucă, lin, caras, caracudă, 
roșioară.

• SCHIORII găsesc ză
padă, la altitudini de pes
te 1 000 de metri. în Ciu- 
caș, Bucegi, Făgăraș . (în 
special Valea Sîmbetei și 
Surul), Sebeș zăpada este 
amestecată cu flori.

Polii 
pămîntului 
îndeobște, sînt cunoscuți 

doar cei doi poli geografici 
— nord și sud. în afară de 
aceștia, însă, mai există: a) 
polul nord magnetic (situat în 
insula Prince of Galles, la 
74 de grade latitudine nor
dică și 90,33 grade longitudi
ne estică) și polul sud mag
netic (situat pe coasta Regele 
George V, la 68,50 grade la
titudine sudică și 143,30 gra
de longitudine estică) ; b) po
lul inaccesibilității nordice 
(83,40 grade latitudine nordi
că, 170 grade longitudine 
vestică, în Marea înghețată 
de Nord) și polul inaccesibi- 
lității sudice (50 grade lati
tudine sudică, 82,5 grade 
longitudine estică) : c) polul 
uscăciunii (în Sudan, la 
Wadi-Halfa) și polul umidi
tății (în India, la Cerunoji) ; 
d) polul viaturilor (în Terra 
Victoria din continentul an
tarctic)/ ' 1

Insula 
Cobîlcescu

Emil Racoviță, întemeieto
rul speologiei, a făcut parte 
dintre cei 11 specialiști care 
au format expediția polară 
condusă de Adrien de Gue- 
rlache, comandantul vasului 
Belgica. Efectuînd cercetări 
timp de 13 luni, această ex
pediție (prima care a iernat 
în Antarctica) a descoperit 
insule, munți, strîmtori, ca
nale — pe care le-a și bote
zat. Una din insulele arhipe
lagului Palmer a fost numită, 
la cererea savantului român, 
insula Cobîlcescu, în semn 
de omagiu pentru fostul său 
profesor Ia Universitatea din 
Iași.

teză este trecut anul înfiin
țării lor).

Atena — 3 518 ani (1557 
î.e.n.); Siracuza — 2 696 ani 
(1503 î.e.n.); Theba —
3 455 ani (1494 î.e.n.); An- 
cara — 2 791 ani (830 î.e.n.); 
Roma — 2 715 ani (754 
î.e.n.); Siracuza — 2 696 ani 
(735 î.e.n.); Constantinopol
2 618 ani (657 î.e.n.); Cadix 
— 2 601 ani (640 î.e.n.);

sing). După cel de-al doilea 
război mondial, englezii și el 
vețienii descoperă un nor 
drum, prin Șaua de Sud, drun 
mult mai accesibil, iar în 
anul 1953, neozeelandezul 
Edmund Hillary cucerește 
Everestul. In anul 1956, își 
înscriu numele pe cea mai 
înaltă cotă a vîrfului și elve
țienii Marmet, Schmied, Reist, 
Gunter.

AZI VĂ RECOMANDĂM:

Virsta
orașelor

Iată, spre satisfacerea curio
zității, vîrsta cîtorva orașe 
mai respectabile. (în paran-
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Marsilia — 2 561 ani (600 
î.e.n.); Paris — 2 011 ani (50 
î.e.n.).

Din
palmaresul 
expedițiilor 
în Himalaia
în anul 1921 are loc ex

pediția condusă de englezul 
Howard—Bury. George Ma
llory, cel mai marcant mem
bru al expediției, reușește să 
ajungă primul în Șaua de 
Nord (7 007 m). In 1922 gru
pa lui Bruce atinge, fără oxi
gen, 8225 m, iar cu aparate 
de oxigen 8326 m. Următoa
rea expediție, condusă tot de 
Bruce, are loc în 1924, atin- 
gînd înălțimea de 8572 m. 
Alte patru expediții ( în 1933, 
1936 și 1938) nu reușesc să 
depășească această înălțime 
(care va fi întrecută de-abia 
în 1952 de Lambert și Ten-
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munici- 
a orga- 
1—3 a- 

excursie

Jules Verne 
și Car pății
„Departe se profilează lan

țul, așa de capricios ramifi
cat, care arată granița Vala- 
hiei. In față se ridică defileul 
colțuros al Vulcanei, singurul 
drum practicabil între pro
vinciile vecinașe. Dincolo de 
valea celor două Jiuri răsar 
localitățile Livezeni, Lonea, 
Petroșani, Petrila, grupate la 
gura minelor din care se ex
trage cărbune. Apoi, pe ul
timele planuri, e o admira
bilă înșiruire de coline, înver
zite pe margini, sterpe în creș
tet, pe care le domină viscu- 
rile colțuroase ale Retezatu
lui și Parîngului".

Așa descrie peisajul încon
jurător Jules Verne, privit de 
pe o înălțime de-asupra sa
tului Vulcana. Fragmentul 
este reprodus din romanul 
său „Castelul din Carpați", 
una din puținele lucrări scrise 
în urma unei călătorii de do

cumentare. Romanul este ur
marea unei călătorii între
prinse în țara noastră în 1892, 
cînd a însoțit pe o prietenă 
a familiei sale, originară din 
părțile Petroșanilor. Cu acest 
prilej, Jules Verne a făcut 
excursii în împrejurimi, a cer
cetat istoria locurilor și a oa
menilor din Transilvania, a 
făcut studii și observații amă
nunțite, romanul dovedind 
temeinicia documentării. El 
arată că „limba română e 
formată din latină și slavă" 
și că acest popor are poezii 
frumoase „numite legende", 
citînd, printre altele, pe aceea 
a Meșterului Manole. Acțiu
nea romanului e localizată în 
munții Retezatului, în „bazi
nul deschis între munții Bi
horului, Retezatului și Parîn
gului", în jurul satului și pa
sului Vulcana. Eroii săi sînt, 
de asemenea, români, atît ca 
fire, cît și ca onomastică : pă
durarul Nicolae Dec, „birăul" 
Colț cu fiica sa Miorița, sa
vantul Orfanic și învățătorul 
Hermod (nume derivat din 
cel al satului Homorod, de 
lîngă Rupea, unde fusese în
vățător tatăl prietenei sale). 
De altfel, în întreg romanul 
respiră pregnant atmosfera 
românească, pe care Jules 
Verne a cunoscut-o bine, a 
înțeles-o profund, făcînd-o să 
străbată timpurile într-o deo
sebită interpretare artistică, Ia 
înălțimea talentului său una
nim recunoscut.

• •••••••••••

...Se and clopote, pocnesc 
bice, scîrțîie care. Drumul 
sării geme sub greutatea ca
relor, sub copitele boilor, 
sub îndemnurile cărăușilor. 
Dramul sării (cunoscut azi 
bucureștenilor numai după 
denumirea străzii ce se în
tinde dincolo de Academia 
Militară) geme, legendă și
cîntec, peste timp. Se scurgeau pe el mii de care, purtînd sarea 
spre Dunăre, la Giurgiu și Oltenița, de unde era încărcată pc 
vapoare.

Refacem astăzi invers acest drum. Duce la vestitele ocne de 
sare de la Slănic Prahova, atestate oficial pentru prima oara 
într-un document al lui Constantin Brîncoveanu prin care 
permitea spătarului Mihail Cantacuzino deschiderea de ocne 
pentru exploatarea sării. Dar nu aceasta constituie astăzi obiec
tivul nr. 1 al unei excursii pe aceste meleaguri. Acolo, pe dealul 
Ștefăneștilor, domină depărtările, silueta măreață a Muntelui

MUNTELE 

DE SARE
de sare. Istoria lui este îndelungată în timp. Cu milioane de 
ani în urmă, în epoca miocenă, sarea depusă prin evaporarea 
apelor mării în retragere (care inundau golful miocen de la 
Slănic) a format sub pămînt un masiv enorm de sare. Erodările, 
alunecările de teren l-au dezgolit, apoi, de stratul protector, 
oglindindu-1 în soare în toată frumusețea lui. Adîncul muntelui 
poartă urma unei ocne în formă de clopot. în anul 1914 tavanul 
ocnei prăbușindu-se, apele au format în această grotă un lac. 
Apa verzuie în care se oglindește cerul, străjuită de pereții din 
sare înalți de zeci de metri — totul dă Impresia că te afli în
tr-un palat de basm. înconjurat de poiene și livezi, muntele de 
sare, unic în felul lui, invită la drumeție, la călătorie în vîrsta 
milenară a pămîntului. Invitație pe care, de altfel, v-o și 
adresăm.

Tîrgoviște, unde au 
vizitat ansamblul 
muzeografic al 
Curții Domnești și 
Muzeul tiparului 
din această locali
tate. Circa 180 de 
tineri, aparținînd 
liceelor nr. 1 din 
Tirgoviște, Bălettii 
Români etc. și-au 
dat intîlnire în Ca
pitală, unde au vi-

orașul, Monumentul 
soldatului român 
(executat de artis
tul poporului Vida 
Geza). Au luat 
parte, de asemenea, 
la un meci al echi
pei locale. Astfel 
de excursii, la sfir- 
șit de săptămînă.se 
organizează de că
tre majoritatea or
ganizațiilor U.T.C.

I
I
I
8
I
l I
I
I
8
8
I
8
5

• Impermeabilizarea ruc
sacului : Se scot părțile de 
metal și piele. Partea de 
pînză se îmbibă într-o solu
ție de: apă — 88 la sută, clei 
de tîmplărie — 10 la sută, 
acid acetic — 1 la sută și 
bicromat argint de potasiu 
— 1 la sută.

• Un dop impermeabil se 
obține ușor, scufundîndu-1 
într-o baie de parafină 
caldă.

o Cicloturiști, nu uitați să 
vă luati la drum o soluție de 
4 la sută acid boric pentru 
spălatul ochilor de impurită
țile și praful depus pe par
curs. Rețeta este valabilă și 
pentru turiștii care, la mun
te sau la mare, au avut de 
înfruntat o furtună de praf.

• Indicații de marș: în 
munții cu o înălțime de cir
ca 2 000 metri, la o înclinare 
a pantei de 5—10 la sută, 
cea mai bună cadență de 
marș este de 100 de pași pe 
minut si cea mai bună viteză 
de înaintare de circa 3 km 
pe oră, incluzînd și un re
paus de 15 minute.

• Petele de iarbă Ies ușor 
dacă Se spală locul cu săpun 
si se toarnă apoi peste țesă
tură apă fierbinte. Petele de 
fructe dispar dacă sînt tra
tate imediat cu o soluție de 
75 la sută alcool și 25 la sută 
ană.

• Antidotul oboselii — za- | 
harul, care conține 95 la 
sută glucide și care, asimi- | 
lîndu-se repede de organism, I 
asigură un bun „combusti- B 
bil“ pentru intensul tra
valiu muschiular în timpul 
excursiei. Se recomandă ca 
fiecare turist să consume 
minimum 100 grame și maxi
mum 200—250 grame de 
zahăr.

CUM CUNOAȘTEM |
WfiWfil

Semne care indică vreme 
uscată și senină : noaptea 
cade rouă abundentă ; ceața 
uscată (pîcla) 
fum ; fumul l . 
tical; cerul la orizont 
auriu la răsăritul și 
soarelui ; rîndtmelele 
sus de tot.

I miroase a 
se ridică ver- 

t este 
apusul 
zboară

vreme
: Norii

Semne care indică 
mohorită și nestabilă 
subțiri, în formă de valuri 
mărunte, se mișcă cu repe
ziciune pe cer ; vîntul se 
întețește către seară; cercuri 
mari (halouri) în jurul soa
relui sau în jurul lunii ; în 
zorii zilei razele soarelui 
sînt de culoare roșie-purpu- 
rie ; fumul se întinde la su
prafața pămîntului; florile 
caprifoiului miros puternic 
înainte de ploaie.
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BUCUREȘTI. Co
misia de turism a 
comitetului 
pal U.T.C. 
nizat între 
prilie o
pentru elevii aflați 
in vacanță pe ruta: 
Sibiu, Cozia, Curtea 
de Argeș, Golești. 
Alte excursii, pe 
Valea Prahovei, Ol
tenia, Argeș, Făgă
raș — ca și în îm
prejurimile Capi
talei — au loc în a- 
ceste zile.

DÎMBOVIȚA- Pes
te 1200 de tineri 
din județul Dîmbo
vița au petrecut 
zilele trecute în nu
meroase < 
de studii și 
ment. Astfel, 
200 de tineri 
orașul Găești 
făcut o călătorie la

excursii 
i agre- 

peste 
din 
au

V E Ș 1 N
ORGANIZAȚII

de o- 
Muze- 
Bucu- 

Li-

zitat o serie 
biective ca: 
ul orașului 
rești, Parcul 
bertății, Galeriile
de Artă de la Pala
tul Republicii.

SATU MARE. Zi
lele acestea, 60 de 
tineri din comuna 
Beltiuc au făcut o 
excursie la Cărei, 
unde au vizitat

din comunele jude
țului.

GALAȚI. Cola
borarea dintre fi
liala O.N.T. Galați 
și comitetul jude
țean al U.T.C. se 
anunță de bun au
gur. Pînă acum, in 
luna martie, au fost 
organizate excursii 
pentru un număr de 
600 de tineri mun-

citori și elevi pe i- 
tinerariile: Galați- 
București; Galați- 
Sinaia-Lacul Roșu; 
Galați - Pitești - Si
biu ; Valea Praho
vei și Oltului. E 
mult solicitat, de 
asemenea, nordul 
Moldovei. Acum, 
in vacanță, elevii 
din comunele Ne
grea, Cuza-Vodă, 
Slobozia Conachi, 
Sendreni, Bujor fac 
cunoștință cu în
fățișarea județului, 
a municipiului Ga
lați, cu monumen
tele acestuia. In zi
lele următoare, a- 
proximativ 200 de 
tineri gălățeni vor 
fi invitați la o seară 
cultural-distractivă 

pe Dunăre, pînă la 
Macin. Orchestra 
ansamblului tinere
tului va însoți „na
vigatorii" cu un 
bogat repertoriu, 
din care nu vor 
lipsi valsurile „Du
nărea albastră" și 
„Valurile Dunării".

,★
Cu toate aceste deziderate ne-am adre

sat comitetului orășenesc U.T.C.
Tovarășului secretar Gheorghe Papuo 

i-am adresat firește o altă întrebare, în 
vădită concordantă însă, cu prima: „în 
ce constă preocuparea comitetului orășe
nesc U.T.C. pentru educarea patriotică a 
tinerilor prin cunoașterea tradițiilor ora
șului în care locuiesc?*1. Mărturisesc că 
tovarășul secretar a rămas surprins. în 
sfîrșit a încercat „s-o dreagă" :

— Facem tovarășe, facem. Simpo
zioane, conferințe, informări... și chiar 
excursii. Am făent vreo donă-trei la 
Brăila, Focșani, Mărășești, și dacă o mai 
rămîne loc în plan, mai organizăm cîteva.

încercarea de a-1 readuce totuși la un 
limbaj comun, a eșuat Mi-am dat seama 
atunci că nu trebuia să mă pripesc cu 
întrebarea. De aceea m-am adresat în 
consecință, ca și celor 100 de tineri : „Ce 
știți despre orașul dv. T“. Tovarășul se
cretar de fel din partea locului, s-a su
părat de-a binelea: „Mă suspectați chiar 
și pe mine La insistența noastră, a 
catadixit să răspundă : „El asta-i, un oraș 
vechi, pe unde, pare-se, a trecut chiar 
Ștefan cel Mare*. Manifestîndu-ne ne
mulțumiți de răspuns, tovarășul secretar 
a ținut să adauge: „Lasă, tovarășe, că 
doar n-o fi Parisul...*

Reținem replica fără comentariu.
...Iată-ne, încă o dată, obligați să tragem 

linie și să socotim: 1. Tinerii nu cunooc 
mai nimic despre orașul lor; 2. Nici n-ar 
putea să cunoască, chiar dacă ®r dori ; 
3. Cei care sînt obligați, prin natura 
muncii — activiștii organizației U.T.C. — 
nu cunosc nici ei mai mult decît tinerii; 
atunci cum pot iniția acțiuni pentru a- 
ceștia ? 4. Dar, la urma urmei, este ceva 
de spus despre acest oraș ?

Succint, iată, spre edificare, „biogra
fia" Rimnicului Sărat. La 8 iulie 1481, 
Ștefan cel Mare l-a învins aici pe Tepe- 
luș, instalînd domn în Tara Românească 
pe Vlad Călugărul. Conform obiceiului 
său, Ștefan a ridicat o biserică în satul 
Topliceni și o alta, „Biserica din Stîncă", 
în Rîmnic. Tot aici, a murit în luptă 
Șendrea, primul portar al Sucevei. Actele 
interne din vremea lui Mircea Ciobanul 
amintesc Rîmnicu Sărat printre orașele 
nou apărute, pînă atunci el ființînd ca 
sat. în 1600 este atestat ca o zonă din cele 
mai populate, cu o economie dezvoltată ! 
agricolă, pomicolă și viticolă. Istoria a- 
cestor locuri mai amintește de luptele lui 
Ștefan Tomșa cu Petru Șchiopul și ale 
lui Mihai Viteazul cu Simion Movilă. în 
Rîmnic au trăit și activat, de asemenea, 
numeroși oameni de cultura, printre care: 
Naum Rîmniceanul (autorul „Adunării 
hronologiei domnilor țării noastre**),* Da- 
maschin Rîmniceanul, Chesarie Rîmni
ceanul (care a tipărit cunoscutele „Minee 
de la Rîmnic"). Aici s-au născut sau și-au 
petrecut o parte din viata Traian Săvu- 
lescu, Cincinat Pavelescu, C. I. Parhon, 
cîntăreata de operă Florica Cristoforeanu, 
Al. Vlahuță, actorul Aristide Demetriad, 
poetul Sihleanu, pictorii Ștefan Popescu 
și Petre Iorgulescu-Yor. în acest oraș își 
mai au istoria lor bisericile : „Mînăsti- 
rea“, ctitorie a lui Constantin Brânco- 
veanu, „Bagdad" pictată de G. Tattarescu, 
monumente ale eroilor din 1877, 1916, 
1944, gara construită de A. Saligny, placa 
comemorativă închinată țăranilor împus- 
cați în 1907. Noua fabrică de confecții, cea 
de țigarete, de pîine etc., modemele 
blocuri de locuințe vin să întregească 
istoria mai nouă a locurilor.

★
Așadar, lucrurile încep să se limpe

zească. Orașul are o istorie a sa, bogată, 
interesantă, demnă de cunoaștere. Iar la 
tineri există dorința de-a o cunoaște. Nu 
există, însă, preocupare. A mai comenta 
îndatoririle comitetului orășenesc U.T.C. 
în această privință nu înseamnă decît o 
reluare. O reluare a Hotărîrii partidului 
nostru cu privire la îmbunătățirea mun
cii educative în rîndul tineretului, a re
comandărilor Consfătuirii pe țară a 
U.T.C. Sîntem convinși că aceste reco
mandări au ajuns și la Rm. Sărat. Se în- 
tîrzie numai, ne justificat, traducerea lor 
în practică.

M. STRIMBEI

APO STOLO RUM...

NICOLAE MILESCU-
SPĂTARU

„Era un boier, anume 
Neculai Milescu Spătariul. 
de la Vaslui de moșia lui. 
pre învățat si cărturar, și 
Știe multe limbi: elineș- 
te, slavonește, grecește și 
turcește". Așa începe 
cronicarul portretul spă
tarului Milescu, unul din 
cei mai culți oameni ai 
epocii sale, diplomat abil 
și călător pătimaș.

Demonul călătoriei nu 
i-a dat niciodată pace. Un 
prieten, patriarhul Dosi
tei, îl recomandă țarului 
Alexei, care avea nevoie 
de oameni cultivați. Ur
mează anii în care Miles- 
cu — sol al țarului — face 
cea mai mare călătorie a 
vieții sale, spre misterio
sul și îndepărtatul impe-

riu chinez, călătorie com
parabilă cu aceea a ne
gustorului venețian Marco 
Polo în Indii.

China îi deschide lumea 
pagodelor și a înțelepciu
nii orientale, dar popasu
rile îi aduc sufletul îna
poi, departe, în cîmpiile 
țării și nostalgia străve
chiului cîntec românesc 
„Dunăre, Dunăre" — cîn- 
tat lîngă delta Amurului 
— e un semn al dorului 
celui plecat de mult. Ri
tualul de Ia curtea bog- 
dihanului și frumusețile 
culturii asiatice sînt des
crise cu finețe de pana 
lui Milescu. Inteligența 
sa îi atrage admirația îm
păratului și a curtenilor 
care „i-au dăruit un blid 
plin de pietre scumpe și 
un diamant ca un ou de 
porumb".

Dar nenumăratele sale 
drumuri „peste mări și 
țări" și pasiunea cu 
care le-a dăruit poste
rității prin acel Jur
nal de călătorie, îl situea
ză în familia marilor că
lători ai vremii sale. El e 
primul român, dintr-o
tradiție care va include
nenumărați călători, cer
cetători ai frumuseților 
țării și lumii. Și cuvintele 
dintr-o lucrare a sa de 
tinerețe — vorbind des
pre meleagurile natale: 
„niciodată nu am văzut, 
nici nu am auzit vorbin- 
du-se de ținuturi atît de 
pline de toate darurile 
roadele pămîntului, obi
ceiuri bune, înțelepciune 
și dragoste de țară" — 
sînt oglinda sufletului a- 
celuia care le-a purtat cu 
sine pe toate drumurile 
lumii, Nicolae Milescu- 
Spătaru.
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DIMITRIE CANTEMIR
Dimitrie Cantemir a 

rămas în istoria culturii 
românești ca primul om 
de știință care, depășind 
empirismul înaintașilor 
prin erudiție, a dat lu
crări de o mare valoare 
științifică. A fost, în ace
lași timp, și un pasionat 
călător. „Descrierea Mol
dovei" poate fi compara
tă cu un excelent ghid 
turistic scris cu nerv 
precizie.

Să urmărim succint 
nerariul lui Cantemir v 
drumurile Moldovei, gus- 
tînd o dată cu el pitores
cul acestor locuri. Punc
tul de plecare — ce
tatea Iașilor. Drumul 
continuă prin Tîrgu-Fru- 
mos, Roman, Vaslui, Tu- 
tova. La poalele mun
ților Vrancei, lîngă mî- 
năștirea Mira mai erau 
încă urme ale cetății 
Crăciuna, bastion pu
ternic în timpul dom
niei Iui Ștefan cel Mare. 
Și fiecare nume are o le
gendă. încă de pe a- 
tunci Cantemir pomeneș
te despre Cotnari „un 
tîrgușor vestit numai prin 
viile lui neîntrecute, ce 
stau în fruntea celorlalte4.

„Așezată pe apa Suce
vei... pe o colină netedă, 
fiind înconjurată cu zi
duri foarte înalte și cu 
șanțuri" — Suceava, fos
tă cetate de scaun, vor
bește despre faima celui 
mai viteaz stăpîn al ei, 
domnul Ștefan. De pe un 
ostrov al rîului Bistrița,

iti-
pe

apoi, te întâmpină tîrgul 
Bacăului. Sîntem aproape 
de regele munților Moldo
vei, Ceahlăul, în fața că
ruia sufletul de artist al 
lui Cantemir vibrează : 
„Este așezat în părțile 
Neamțului, nu departe de 
izvorul Tazlăului, iar mij
locul lui e acoperit de 
zăpezi veșnice: pe vîrful 
său care se înalță ca un 
turn, se prăvale un rîu 
foarte limpede ce se nă
pustește cu mare larmă 
peste stînci și se varsă în 
Tazlău".

„Descrierea Moldovei", 
scrisă în exil, este cu atît 
mai impresionantă, cu cît 
dorul de țară îl duce îna
poi, spre locurile care-i 
par „niște grădini dintre 
cele mai frumoase". Des
crierile meleagurilor stră
bătute de el se încheagă 
într-un jurnal de călătorie 
de î - “ '
citit de 
rații, în 
rul de 
miturile 
peisajul „__
tru străvechile semne de 
istorie.

înfiorată frumusețe, 
nenumărate gene
care a trezit do- 

drumeție prin ti
de legendă, unde 
e un cadru pen-

N. D. FRUNTELATA
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Mii de intelectuali urcă anual 
Ia tribuna universităților popu
lare și muncitorești. Expunerile 
acestea îi reprezintă, cel mai ade
sea, ca oameni de știință și artă 
în aceeași măsură ca și lucrările 
publicate, Ba uneori poate chiar 
în și mai mare măsură. Căci în 
concepția multora din marii noș
tri oameni de cultură, între care 
am aminti aici în primul rînd pe 
Nicolae Iorga, cuvîntul rostit are 
o acțiune nesfîrșit mai vie decît 
cartea, cartea nepuUnd întotdea
una să înlocuiască farmecul și 
vigoarea cuvîntului rostit.

Auditoriul — între care foarte 
mulți tineri — e format din oa
meni cu profesiuni, nivel de 
pregătire și preferințe diferite. 
Privit mai de aproape, procesul 
de învățămînt e și aici destul de 
diversificat, pune probleme deo
sebite de organizare, de metodica 
predării, de îmbinare a proce
deelor mai noi de popularizare 
a științei și culturii cu tradiția. 
Continuă să existe, din păcate, 
și unele laturi încă insuficient 
precizate, legate îndeosebi de 
profilul și modul în care se des
fășoară activitatea în aceste in
stituții. Redăm mai jos părerile, 
la obiect, ale unor personalități 
ale vieții noastre cultural-științi- 
fice, ca si ale unor directori de 
universități populare. O confrun
tare de opinii cu atît mai utilă 
cu cît asemenea preocupări, după 
cîte știm, nu și-au găsit pînă 
acum prea des ecoul în presă.

Prof. univ. dr. Vasile Pavelcu. 
Definirea culturii ruin totalitatea 
de bunuri spirituale (cultură spi
rituală) obiectivate, materializate 
(cultură materială) nu ne mul
țumește, dacă nu ținem seama de 
participarea efectivă a omului, a 
societății, de actul de asimilare 
și îmbogățire de către o anumită 
generație a acestor bunuri create 
de generațiile anterioare și tran
smiterea lor generațiilor urmă
toare. Se desprinde astfel mai 
ușor și rolul universităților popu
lare și muncitorești în activitatea 
acestora de răspândire în mase a 
culturii, rol indisolubil legat de 
aspectul educativ, de formare a 
personalității.

Prof. univ. dr. Stanciu Stoian, 
membru corespondent al Acade
miei. Universitatea populară 
devine din ce în ce mai mult nu 
numai ceea ce am putea numi o 
instituție de educ^ie permanentă 
pentru toate vîrstele dar și ceea 
ce un sociolog francez numea cu 
mult temei „o școală paralelă". 
Alături de școlile și universită-.* 
țile de stat, se simte într-adevăr^ 
nevoia organizării unui învăță- 
mînt și a unui proces de educație 
care să meargă paralel cu școala 
obișnuită. Paralel dar fără să se 
suprapună. Dacă, în ce privește 
programa analitică, în școala 
obișnuită se cere mai multă per
manență — deși și acolo această 
permanență este destul de des 
tulburată de progresul științei și 
tehnicii — aici, mai mult ca 
oriunde, este nevoie de o conti
nuă confruntare cu mersul îna
inte al științelor. Această formă 
specifică de învățămînt eu o văd, 
la noi, realizîndu-se mai ales în 
rețeaua universităților populare 
și muncitorești. însă va trebui să 
ne ocupăm mai mult de latura 
metodologică a acestora.

Platon Pardău, scriitor. Univer
sitățile populare nu sînt o nou
tate în țara noastră. Un aseme
nea așezămînt, de pildă, la 
Ungureni — Suceava, își propu
nea, în urmă cu 3-4 decenii, ca 
scopuri lucrative, luminarea țăra
nilor, deprinderea lor cu folosirea 
cît de cît a științei. Dar de-alun- 
gul timpului noțiunea a evoluat. 
Aș vrea să mă refer, fie chiar șl 
în treacăt, la termeni ca univer
sitate populară, Învățămînt popu
lar cu precizarea că trebuie pri
viți în dinamica lor firească. 
Astăzi popular înseamnă și ciber
netică, biochimie, Picasso, Blaga 
etc. E vorba, deci, să înțelegem 
că generalitățile, banalitatea, 
truismele, așa-zisa muncă de 
popularizare făcută de mîntuială 
nu atrag și nu interesează — 
nici tineretul, și nici celelalte 
categorii de public. Pledez pen
tru savanți și buni vorbitori,

pentru complexitate și îndrăz
neală. Să nu subestimăm audito
riul ! Să reînviem o veche tra
diție, cînd marele savant vorbea 
în cutare orășel de provincie, 
cînd scriitorul sau artistul de 
vază era prezent în mijlocul pu
blicului, și nu numai la zile 
mari !

Acad. Aurel Avramescu. Soco
tesc că universitățile populare ar 
trebui să aibă în vedere nu 
numai pe auditorul cu pregătire 
medie dar și pe cel licențiat, pe 
specialist, care nu cunoaște pro
gresele recente din domeniul wsău, 
sau din altul, și ar dori să le afle. 
Firește, aceste expuneri ar urma 
să înceapă de la un anumit nivel. 
Astăzi știm — datele statistice o 
arată — că știința își dublează 
cunoștințele în medie la 10 ani 
iar în 50, în general, ele se înve
chesc, ceea ce' înseamnă că ar 
trebui să facem timp de 10 ani 
facultate pentru a fi la curent cu 
ceea ce e nou în domeniul res-

Universității Populare București. 
Publicul nostru, după cum se 
știe, se caracterizează printr-o 
mare diversitate, atît în ce pri
vește pregătirea intelectuală, cît 
și a cerințelor de instruire. De 
aceea, în alcătuirea programului 
de învățămînt din anul în curs 
(și astfel vom continua și în vii
tor), am ținut seama de trei ce
rințe centrale. Cerințe de infor
mare generală sistematică de or
din științific și literar-artistic con
cretizate în cursuri care să se a- 
dreseze unui public caracterizat 
prin dorința de cunoaștere globa
lă a problemelor în discuție. Ce
rințe de instruire, de îmbogățire a 
cunoștințelor de specialitate con
cretizate în cursuri ce se adre
sează unor categorii bine deter
minate ale auditoriului, îndeosebi 
sub aspectul profesiei și nivelului 
de cunoștințe Și, în sfârșit, cerințe 
de informare la zi într-un dome
niu sau altul al vieții spirituale 
și care nu au de fapt caracterul

la U. P. din Cluj sînt de ca
litate, se datorește și faptului 
că de-a lungul timpului în pro
gramele anuale au fost reținu
te doar acele cursuri față de 
care publicul a arătat interes. 
Părerea mea e că, în unele cazuri, 
s-a renunțat prea ușor la organi
zarea sau păstrarea în programă 
a acelor discipline pentru care 
interesul publicului s-a arătat 
mai scăzut: am întreprins prea 
puțin pentru ca auditorii noștri 
să se edifice asupra unor sec
toare care la prima vedere par 
aride și greu de pătruns — și, 
desigur, nu e bine. în momentul 
de față, după cite știu, majori
tatea universităților populare își 
axează cursurile pe problemele 
cele mai actuale ale științei și 
culturii, considerînd că datele 
fundamentale au fost expuse în 
anii precedenți. Or, aceasta în
seamnă să privăm o serie de oa
meni care „au pierdut trenul" 
și nu pot urmări alături de

• Cum
•văd

afara universității, în profesiunea " 
în care activează.

Emil Iordăchescu vicepreșe
dinte al C.R-C.C.S. In con-1
dițiile în care opțiunii pu
blicului i se oferă în ce pri- 
vește cultura și arta posibilități A 
tot mai variate, stabilirea cursu
rilor universității populare nu

elevii
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Beneficiari direeți ai prevederilor cuprinse în Studiul pri
vind dezvoltarea învățămîntului de cultură generală — elevii, 
mai ales cei din clasele a Xl-a, și-au formulat în baza 
experienței lor, opinii, adueîndu-și astfel contribuția la dez
baterea publică organizată. Evident, interesul elevilor a-a 
manifestat îndeosebi față de măsurile privind planurile de 
învățămînt, programele și manualele școlare, examenul de 
bacalaureat, structura clasei a XH-a, cu alte cuvinte acele 
capitole ale Studiului amintit care capătă reprezentarea con
cretă a activității lor zilnice și față de care pot formula 
observații și sugestii. în rîndurile de față nc propunem să 
reproducem cîteva din părerile unor elevi de la Liceul 
„Mihail Sadoveanu" din București.

BA CALA UREA TUL
----- ------ RADU RADIAN - Studiul 

mai poate fi rodul unor simple A nu ne oferă prea multe amănunte 
deducții de cabinet, ci trebuie să privind programa clasei a XH-a.

Disci
Ai n

(Urmare din pag. 1)

lăcătuș. Dar treaba asta nu-1 
pasionează. Dovadă, repetate 
întîrzieri de la serviciu, slabul 
randament al muncii sale. Re
cunoaște deschis :

— Dacă s-ar lucra în acord 
•nici salariul de bază nu l-aș 
scoate ; dar așa, în regie, merge, 
nu trag tare...

Maistrul Ion C. Marin de la 
secția lăcătușerie ne explică cu 
cîtă greutate reușesc băieții din 
echipa lui să realizeze cîteva 
procente peste plan. S-ar putea 
face mai mult, dar fiecare din
tre ei trebuie să recupereze 
timpul pierdut de un Petre 
Udiilă sau Iosif Palanchevici, 
care cu gîndul aiurea, la posi
bile noi preocupări, trag îndărăt 
și pe ceilalți, încetinind mult 
lucrul, înghițind minute pre
țioase, pălăvrăgind în loc să 
muncească. Știu că salariul o 
să-1 ia, indiferent de cît și cum 
muncesc, și asta-i mulțumește. 
Dar dincolo de satisfacția lor 
nefirească există nemulțumirea 
celorlalți colegi de atelier care 
trebuie să muncească în plus 
pentru a scoate și norma lor ; 
însă asta nu va mai dura mult 
timp. Nimeni nu este obligat să 
țină cu salariu oameni, care, 
acolo unde sînt, trăiesc din 
munca altora. în aceeași situa-

0 INSTITUȚIE
DE EDUCAȚIE 
PERMANENTĂ
pectiv. Este deci cît se poate de 
îndreptățită dorința acelor oa
meni ca, la cîțiva ani după ter
minarea facultății, deci la o vîrsta 
încă destul de tînâră, să poată 
audia conferințe pe teme de ac
tualitate, conferințe în cadrul 
cărora să se vorbească în primul 
rînd-, despre cuceririle recente 
din domeniul în care ei s-au for
mat.

Prof. univ. dr. Emil Crăciun, 
membru corespondent al Acade
miei. încă de la început aș vrea 
să arăt că publicul universităților 
populare alege, și chiar alege 
judicios, ceea ce-i trebuie pentru 
buna sa informare. De aici de
curge pentru organizatori și con
ferențiari obligația, oarecum de 
la sine înțeleasă, nu numai de a 
merge în consensul cererilor, ci 
chiar de a le canaliza spre o te
matică tot mai bine coordonată, 
mai atractivă și mai profilată din 
toate punctele de vedere pentru 
publicul căruia ei li se adresează. 
Aici apare clar problema cea mai 
stringentă a unor asemenea ac
țiuni, și anume problema parti
cipării tineretului. Un relativ 
lung contact cu studenții, pe de 
o parte, iar pe de altă parte 
experiența din anul trecut cînd 
conducerea Universității popu
lare București m-a solicitat 
pentru a ține un ciclu de confe
rințe destinate exclusiv publicului 
tînăr mi-a dovedit încă o dată că 
un mare rol în reușita acestor 
acțiuni revine felului în care 
însuși tineretul înțelege rostul, 
unor asemenea preocupări. Cu 
alte cuvinte, momentul decisiv 
pentru conferențiari, dar și pen
tru organizatori, este dezvoltarea 
interesului, a curiozității celor 
care sînt chemați să ne asculte, 
dintre care unii pot deveni la 
rîndul lor, îndrumătorii de mîine, 
fie în producție, fie în activități 
cu caracter obștesc. Problema 
cere atenție, înțelegere, tact, ope
rativitate. Trebuie antrenați, sti
mulați să-și spună gîndul. Tre
buie să-i obișnuim să vadă în 
noi, conferențiarii, nu numai pe 
îndrumători, ci mai ales pe tova
rășii de drumeție intelectuală. 
Trebuie, de asemenea să-i ajutăm 
ca ei să-și auto-aleagă metoda, 
orientarea, controlul. Dar ca a- 
cest trebuie să devină eficient, 
mai trebuie (ultimul I) ca să li se 
ofere, să li se creeze acel climat 
care să conducă la acea maturi
zare optimă.

Dinescu Adela, directoarea

unor cursuri propriu-zise desfă
șurate de-a lungul unui an 
întreg, ci al unor cicluri de ex
puneri menite să aducă prompt 
și operativ la cunoștința celor 
dornici să le afle cunoștințele 
-științifice, politice, literare etc.

Acad. I.Nițulescu, directorul 
Universității populare din Iași 
Pentru sporirea eficienței activi
tății universității noastre popu
lare, cred că, pe lîngă asigurarea 
unui local propriu, situat într-un 
punct central al orașului, e ne
cesară și o definire mai bine 
conturată a tematicii cursurilor 
și a cercurilor de auditori cărora 
le sînt destinate. în forma orga
nizatorică actuală, coexistă în 
acfeeași localitate, un număr de 
universități muncitorești și o uni
versitate populară orășenească. 
Toate au de fapt tematici simi
lare. Pe cînd însă universitățile 
muncitorești se adresează unei 
mase de auditori relativ omoge
nă și mai constantă, universitățile 
orășenești se adresează unui pu
blic eterogen — de la elevi pînă 
la pensionari și gospodine — și 
care în același timp e și mai 
fluctuant. Ar fi bine, după pă
rerea mea, ca toate aceste forme 
de învățămînt popular din ace
eași localitate să fie mai atent 
coordonate iar tematica, 
să fie cea adecvată.

Prof. univ. dr. Victor 
membru corespondent al ...____
miei. Dacă majoritatea cursuri
lor ce funcționează tn prezent

la fel,

Preda, 
Acade-

cursanții mai vechi prelegeri la 
care sînt expuse date și teorii 
recente ; ei nu au deci posibili
tatea să se inițieze în datele 
fundamentale ale problemelor în 
discuție. Funcționarea în paralel 
a două categorii de cursuri : cele 
care se repetă o dată ciclul în
cheiat, și cele care-și modifică 
tematica de la an la an ar fi 
binevenită.

Prof. univ. Erwin Hutira. Tre
buie să mergem mai insistent pe 
linia atragerii tineretului în di
recția instruirii în cadrul univer
sităților populare. Și ar trebui să 
fie circumscris mai clar locul pe 
care acestea îl ocupă în sistemul 
de răspîndire a cunoștințelor cul- 
tural-științifice. Căci, în prezent, 
în mare măsură, activitatea des
fășurată în învățămîntul popular 
se suprapune cu cea a radioului 
și televiziunii — e vorba de unele 
emisiuni, firește. E necesar în 
același timp sa ne gîndim și la 
un alt aspect al problemei și 
anume: ce primesc oamenii 
după frecventarea cursurilor uni
versității populare timp de un an, 
doi sau trei ? în alte țări, bu
năoară în Jugoslavia, universită
țile populare au nu numai meni
rea de a informa dar și de a in
strui — ca de altfel și la noi — 
iar după verificarea sumei de 
cunoștințe dobîndite, se acordă 
un certificat care dă dreptul la 
anumite funcțiuni, deci este util 
cursantului în activitatea sa din

pornească de la cunoașterea cît 
mai temeinică a gusturilor și pre- Mk 
ferințelor auditorilor, a necesită' 
ților lor de instruire și educație. 
Inițiativele întreprinse în această^ 
direcție pînă acum prin sondaje, 
anchete, dezbateri cu participan- 
ții la cursuri vor trebui, de aceea, 
continuate, într-un mod sistema
tic și cu mai multă rigoare știin
țifică, în așa fel încît fiecare u- 
niversitate populară să-și afirme 
personalitatea sa proprie, deter- 
minată de specificul și tradițiile V 
localității în care funcționează, 
de compoziția cursanților și in- 
teresele lor de cultură. în această ™ 
ordine de idei, se impune conti
nuarea cu mai multă perseveren- a 
ță a acțiunii de atragere a tine- ™ 
retului la cursurile universităților 
populare, în așa fel încît acestea A 
să reprezinte în mod real o ve- 
rigă solidă și necesară a proce
sului educației post sau extrașco- A 
lare a tinerilor. Conceperea unor 
cursuri speciale pentru această 
categorie de auditori, de genul A 
celor intitulate pînă acum „Mică 
enciclopedie", „Atlas geografic", 
„Pagini din istoria cunoașterii", A 
a unor cursuri de istorie a arte
lor — în cadrul universităților 
populare existente sau organiza- £ 
rea unor universități populare ale 
tineretului care să îmbine con- 
tribuția conferențiarilor — oa- 
meni de cultură și artă — cu 
activitatea proprie a tinerilor 
prin inițierea unor cercuri de 
studiu și prezentarea publică de 
referate urmate de dezbateri — 
sînt obiective ale anului viitor 
asupra cărora medităm de pe 
acum.

Este evident că succesul uni
versităților populare depinde nu
mai parțial de cursurile alese, 
fiind determinat în ultimă ana
liză de valoarea lecțiilor propriu- 
zise.

Viitorul universităților popu
lare este condiționat în mare mă
sură și de cadrul organizatoric în 
care-și desfășoară activitatea. 
Constituirea comitetelor de cub 
tură și artă județene, municipale 
și orășenești, ca și organizarea Q 
caselor de cultură orășenești, o- 
feră cele mai favorabile condiții 
pentru organizarea temeinică a 
universităților populare. în acest 
scop colaborarea strînsă cu orga- 
nele sindicale, cu organizațiile W 
de tineret este determinantă pen
tru evitarea paralelismelor inuti
le și înmănuncherea tuturor e- 
nergiilor capabile să asigure bu
nul mers al universităților nopu- A 
lare, transformarea lor în eficien- ” 
te instituții de educație perma
nentă. A

Interviuri luate de w 
GHEORGHE BACIU

Știm că vom învăța capitole 
moderne din domeniul matema
ticii, poate și din alte discipline, 
că ne vom completa și adînci 
cunoștințele dobîndite pînă 
acum, ceea ce desigur va fi în 
folosul formării noastre. Mă 
preocupă însă o altă problemă : 
care va fi stilul de muncă în 

j. clasa a XH-a, în ce mod vom fi 
H gh solicitați, se va face o diferen- 
- țiere, pe acest plan, între noi, 

elevi în ultima clasă de liceu, 
tineri de 19 ani, și ceilalți 
elevi ? Eu socotesc că acest ultim 
an de învățătură ar trebui să fie 
un an de tranziție între stilul da 
muncă școlăresc și cel universi
tar. Ce am în vedere ? Socotesc 
că sistemul lecție, ascultare, notă I

In laboratorul de încercări me
canice al Politehnicii clujene.

aplicat identic și la clasa a XlI-a 
ar putea constitui o frînă în for
marea capacității noastre de asi
milare a unei cantități mari de 
cunoștințe nefragmentate prin 
verificare, nu ne-ar stimula în
deajuns puterea de sinteză, ne-ar 
împiedica să desprindem legă
turile dintre disciplinele înrudite. 
Nu pledez împotriva controlului, 
dar socotesc că am fi mai cîști- 
gați dacă el s-ar exercita la etape 
mai mari, după ce am parcurs 
capitole distincte ale unei disci
pline ori alta. După cum cred că 
și metodele de control ar trebui 
să difere, să ne solicite mai 
mult; în acest sens sistemul re
feratelor, al lucrărilor de sinteză 
și chiar al colocviilor ar fi mai 
eficace decît simpla ascultare ori 
banalul extemporal.

ION CHIOSE — Urmez secția 
reală și se subînțelege astfel că 
mă pasionează matematica, 
fizica, chimia. Am luat notă cu 
satisfacție că în viitor germenele 
acesta de specializare pe care îl 
începem în liceu se va adînci 
în sensul că se vor crea mai multe 
clase cu profil distinct. Totuși, 

‘ jz o nemulțumire : absolvim 
fără a avea cunoștințe de 

logică, filozofie, literatură uni
versală, istoria artelor. De ce s-a 
introdus în program literatura u- 
niversală doar pentru secția uma
nistă ? Și noi, realiștii, sîntem 
la fel de interesați să profi
tăm de îndrumări competen
te în cunoașterea literaturii 
universale. Lucrul ar fi posi
bil de realizat dacă s-ar re
vedea în spirit critic actuala 
programă, stabilindu-se o ierarhie 
a disciplinelor în funcție de sec
ția pe care o urmăm, dar și de 
locul pe care îl vor ocupa cunoș
tințele științifice respective în 
cultura noastră generală. Am să 
mă servesc de cîteva exemple: 
în clasa a Xl-a la secția reală 
avem afectate 6 ore săptămînal 
pentru matematică, 6 ore pentru 
limbi străine, 3 ore pentru limba 
și literatura română și 2 ore de 
sport. Nu mi se pare de loc 
echilibrat un asemenea program. 
Se pot pune pe același plan 
matematica cu limbile străine ? 
Și este suficientă o singură oră 
de română în plus față de edu
cația fizică ? Presupun că din 
această cauză, poate și din altele 
care îmi rămîn necunoscute, nu 
se pot introduce în programa 
noastră, mărturisesc și așa des
tul de aglomerată, discipline de 
un mare interes pentru noi. 
Poate ar trebui ca acestea să-și 
găsească locul în programa clasei 
a XII-a.

TANIA LEVI — Nomencla
torul disciplinelor care so stu
diază în ultimele clase de liceu 
este departe de a fi complet. Iată, 
de pildă, din clasa a Xl-a este 
scos desenul, deși el are o mare 
însemnătate pentru toți cei care 
se vor îndrepta spre învățămîn
tul superior tehnic. în schimb, 
ca să mă folosesc de două 
exemple, avem în program ana
tomia foarte detaliată și istoria 
muzicii. Departe de mine gîndul 
că nu trebuie să cunoaștem ana
tomie ori muzică; aceste două 
discipline le-am avut însă și în 
școala generală și în primii ani 
de liceu. De ce trebuie să ne 
întoarcem la ele în dauna altor 
discipline ?

MAXIM BAȘ - Mi m 
o dovadă de încredere pentru 
noi, elevii, prevederea potrivit 
căreia ne vom susține examenul 
de bacalaureat în fața unei co
misii formată din profesorii li
ceului tn care am învățat Asta 
ne va scuti și de emoții inutile 
pe care, ori cît ai fi de stăpîn 
și sigur pe tine, nu le poți evita 
în fața unor profesori-complet 
necunoscuți. Dai cred că e 
exagerat să susții 5 probe :• nu 
socotesc absolut necesar exame
nul la o limbă străină, poate ar 
trebui să existe o singură disci
plină la alegere. Nu trebuie uitat 
că examenul de bacalaureat este 
urmat aproape imediat de un alt 
examen greu, cel de admitere în 
facultate și că în acest context 
avem de făcut față, într-un timp 
relativ scurt, unor mari eforturi 
intelectuale și fizice.

MARIANA PĂTRĂȘCANU: 
Anul acesta am avut plăcerea s«* 
învăț după unele manuale exce 
lente, de o mare concizie știin
țifică, scrise într-o limbă fru
moasă, accesibilă. Aș cita manua
lul de chimie — autor acad. 
C.D. Nenițescu și manualul de 
franceză. Este un mare avantaj 
să ai manuale bune, ele devin 
cu adevărat un ajutor în munca 
noastră. De aceea apreciez in
tenția de a se alcătui ân viitor 
mai multe manuale pentru aceeași 
disciplină; aș propune ca la 
analiza calității lor să se ceară 
și părerile elevilor, iar acestea să 
fie luate 
va opta 
alta.

in considerare cînd .se 
pentru o variantă &

Opinii consemnate 
de MARIETA VIDRAȘCU

SCRISORI PIN RĂRĂCAN (in)

plina
unea
ție se află și Vasile Popescu de 
la secția instalații. Lipsește zile 
întregi de la serviciu, neputînd 
motiva absențele. El este ani
mat de dorința de a deveni ar
tist de muzic-hall ; pozează cu 
atitudinea unui talent neînțeles. 
Umblă ou capul cît o claie și 
lucrează tot timpul cu mănuși 
ca să nu-și strice mîinile. Cu 
maistrul vorbește arogant, su
perior, îi zice la supărare „tu“, 
uitînd că-i despart peste 40 de 
ani. în dorul și cu gîndul la 
„,ceea ce ar putea face ei" a- 
semenea muncitori uită sau ig
noră conștient ceea ce trebuie 
să facă acolo unde funcționează, 
împiedicînd șl pe alții să-și 
facă treaba, creînd discuții 
atmosferă nesănătoasă în 
leotivul lor de muncă.

O cifră are puterea convin
gerii asupra a ceea ce este de 
fapt cooperativa agricolă din a- 
ceastă comună cu șase mii și 
ceva de locuitori : anul trecut, 
valoarea veniturilor bănești s-a 
ridicat la 29 600 000 Iei. O alta 
poate reda pregnant nivelul de 
trai și de civilizație al satului : 
mărfurile desfăcute într-un sin
gur an prin magazinele coopera
tivei de consum au o valoare de 
25 000 000 lei, iar cîteva fapte îi 
prezintă și dincolo de „granițe
le" muncii pe acești harnici gos
podari : prin acțiuni voluntar-pa- 
triotice ale tinerilor a fost ame
najat un complex sportiv cum 
multe orașe și le-ar dori; o echi
pă de fotbal, una de volei femi
nin și alta de lupte greco-romane 
activează în campionatele inter- 
județene, cinematograful are pro
gram zilnic, nouă formații artis
tice prezintă, periodic, programe 
pe scena căminului cultural, a- 
Eroape cinci mii de participanți 

i excursiile organizate în diver
se locuri.

Printr-o discuție în jurul unei 
mese rotunde organizată ad-hoc 
am căutat să prindem, în deta
liu, ce anume stă la baza acestor 
autentice succese.

ILIE STANCU — îngrijitor 
mulgător : îmbinarea intereselor

fiecăruia cu interesele coopera
tivei agricole. Iată-mă pe mine. 
Lucrez de cîțiva ani la zooteh
nic, și, de prin '65 încoace la 
fiecare început de an îmi fixez 
cîștigul. La decembrie, zic eu, 
trebuie să ajung la cinci sau șase 
sute de zile-muncă. Acesta este 
interesul meu. Și, cum ziua-

ies pe puțin două mii de brațe, 
dacă tractoriștii sînt ei înșiși exi- 
genți cu ceea ce fac, dacă vo
lumul îngrășămintelor chimice 
crește, iar soiurile cultivate sînt 
cele mai productive, eu cred că 
așa e normal să se desfășoare 
lucrurile : de la un an la celă
lalt producții mai mari, să asiguri 
și o retribuție cum se cade la 
ziua-muncă. La noi, anul trecut, 
valoarea zijei-muncă a fost de 44 
lei, iar pentru '68 țintim 50 ! To
tul este să știi ce vrei.

ION SMEU — - inginer agro-

rituos, indiferent dacă avea 50 
sau 20 de ani, că-1 chema Ion 
sau Gheorghe, că cu două zile 
în urmă apreciase sau criticase 
o indicație a mea sau a președin
telui. Sau, poate, pentru că atît 
tineretul — în sat sînt aproape 
o mie cei ce n-au depășit vîrsta 
utecistă — cît și ceilalți au găsit 
la consiliul de conducere spri
jinul necesar în realizarea mul
tora dintre preocupările lor, le- 
gîndu-i astfel mai mult de coo
perativă. Sau, poate, prin aceea 
că orice indicație tehnică, are de

producție, în viața cultural-ar- 
tistică și sportivă a comunei. Și, 
prin acțiunile întreprinse, orga
nizația U.T.C. a reușit în bună 
parte să dirijeze acest elan și 
forța tinerească. Ca moto-pom- 
piști, electricieni și mecanici de 
pompe lucrează acum în exclu
sivitate numai tineri care s-au 
calificat la locul de muncă ; în 
zootehnie, cam jumătate dintre 
îngrijitorii de animale sînt iarăși 
dintre tineri. La fel în legumi
cultura, în brigada „loturi semin- 
cere", în sectoarele anexă. Apoi,

Și 
co

INDEPENDENȚA — 
TEMEIUL INDISCIPLINEI ?

Aproape 60 la sută din colec
tivul de muncitori ai Fabricii 
de încălțăminte „Progresul" 
sînt tineri. Se lucrează aici 
într-un ritm trepidant ce se 
concretizează la sfârșitul unei 
zile de lucru în impresio
nanta cifră de 17 000 de perechi 
pantofi.

— Cantitatea și calitatea rea
lizărilor noastre — ne spună

tovarășul Ion Rădoi, secretarul 
organizației U.T.C., șef ad
junct la sectorul de încălță
minte, atinge în general exi
gențele ce se impun. S-ar putea 
lucra și mai bine dacă nu am 
avea pe parcursul fluxului teh
nologic niște „frîne“. Nu întot
deauna lucrurile se desfășoară 
normal. Din pricina unei gre
șeli trecută cu vederea, din 
superficialitate, pot fi generate 
altele în șir, care, în cele din 
urmă ne întorc la punctul de 
unde am plecat.

în atelierul 10 a fost adus de 
curînd un tînăr muncitor. II 
cheamă Gheorghe Niculescu și 
a venit în întreprindere în ur
mă cu 6 luni. Nu avea nici o 
calificare. Aici a învățat ceva. 
Totuși, Gheorghe Niculescu încă 
nu stăpînește meseria. Asta nu-1 
împiedică însă să pună condi
ții, să refuze să facă unele 
munci ce i le solicită maistrul. 
Ba, pe acesta chiar îl trage 
la răspundere cînd i se năză
rește lui că „șeful" a făcut 
vreo neregulă. Pe luna martie 
are 6 zile cind nu a venit la 
serviciu. Maistrul Dumitru Pă
durarii a fost hotărît să nu-1

MARE
muncă înseamnă o anume can
titate de lapte obținută, asta 
înseamnă că eu trebuie să mun
cesc în așa fel încît s-o realizez. 
Recordul l-am realizat anul tre
cut — aproape trei mii de litri 
lapte de la fiecare vacă îngri
jită. In același timp, media pe 
cooperativă a fost de două mii 
și o sută. La lichidare am ajuns 
însă să duc acasă, împreună cu 
ai mei, 20 000 lei bani peșin.

MARIN ZĂVOIANU — mem
bru al unei brigăzi de cîmp: Dacă 
munca îți este îndrumată de doi 
agronomi și cincisprezece tehni
cieni, dacă zi de zi în cîmp îți

mai primească la lucru, dar 
la intervenția conducerii a fost 
admis în secție. Pus să mun
cească, a refuzat cu încăpățî- 
nare să asculte indicațiile mais
trului.

Alți cîțiva tineri sînt agresivi 
în timpul lucrului, înțeleg rău 
manifestarea „independenței" 
lor nerespectînd condițiile, exi
gențele locului de muncă, ba 
„glumesc" în chip inadmisibil : 
dereglează mașinile colegilor, o- 
bligîndu-i să-și piardă timpul 
cu treburi neprevăzute. Pentru 
asemenea tineri locul de muncă 
nu reprezintă altceva decît un 
cîmp deschis manifestărilor lor 
anarhice, subiective și necon
trolate. A prins rădăcini 
prejudecata după care 
condițiile nou create 
pentru învățarea unei meserii 
cît și pentru exercitarea ei, ti
nerilor li s-ar cuveni- totul : a- 
tenția, înțelegerea, solicitudinea 
etc. etc., fără ca ei, la rîndul 
lor, să se simtă îndatorați cu 
ceva. La adăpostul inexistenței 
unor măsuri concrete, drastice 
privind abaterile lor de la dis
ciplina în producție, acești tineri

în 
atît

ESTE
nom : la Satu Mare avem din 
belșug două lucruri: oameni 
harnici și pămînt fertil. Nouă 
nu ne-a rămas decît să îmbinăm 
cît mai fericit aceste două mari 
bogății. Și, se pare că am reu
șit. Cum ? Poate prin aceea că 
ne-am purtat deschis față de oa
meni, nelăsînd nici o portiță de 
scăpare celor ce-au încercat să 
facă altfel decît interesul gene
ral o cerea. Sau, poate, prin a- 
ceea că întotdeauna în munca 
îndrumătorului, a brigadierului 
sau șefului de echipă, a celui 
stabilit să lucreze într-un post- 
cheie, a fost stabilit cel mai me-

muncitori urmăresc doar reali
zarea intereselor pur personale. 
Atitudinea tolerantă a colecti
vului nu face decît să le întă
rească credința că au dreptate 
și că ceea ce fac este bine. Cînd 
chiulul atinge limitele inad
misibilului și sînt vizați direct 
au impresia că sînt persecutați.

Ceea ce mi se pare curios este 
că unii dintre aceștia care nu 
muncesc cum trebuie sînt in- 
disciplinați, aduc chiar pagube 
producției, au aceleași drepturi 
materiale cu o muncitoare de 
felul Alexandrei Negoiță de la 
Filatura Română de Bumbac II 
care-și îndeplinește planul cu 
200 la sută, care a absolvit 
cursurile de calificare cu nota 
10, care zilnic dă economii de 
5—6 kilograme de fire !

Cazurile acestor tineri mun
citori sînt realmente îngrijoră
toare chiar dacă ele nu repre
zintă decît o mică parte în co
lectivele noastre de muncă, 
îngăduința cu care sînt tratați 
este nepermisă, ea avînd con
secințe nefaste atît pentru el

SA TU MARE
acuir, o acoperire în rezultatele 
cercetării efectuate în cooperati
va noastră agricolă, și nu se gre
șește înfăptuind-o.

EMILIAN APOSTOL — se
cretarul comitetului U.T.C. : Că 
am ajuns să avem rezultatele a- 
mintite eu cred că se datorește 
și faptului că din comuna noas
tră n-au plecat tinerii. Și cei 
care au mers la școli, aproape 
toți au revenit la Satu Mare. 
Dintre ai noștri sînt toți cei 29 
de tractoriști, tehnicieni, conta
bili, cadrele didactice. Rămași 
în sat, tinerii s-au manifestat ca 
o adevărată forță în procesul de

pentru asigurarea petrecerii plă
cute a timpului liber, prin muncă 
patriotică, am amenajat două 
parcuri și un complex sportiv: 
numeroși dintre tinerii din Satu 
Mare sînt componenții echipei 
de fotbal din campionatul inter- 
județean, ai formațiilor de volei 
și lupte greco-romane.

MARCEL DOBRA — preșe
dintele cooperativei agricole : E- 
sențialul constă în cît de econo
mic sînt gîndite acțiunile ce le 
întreprinzi. La noi, încercăm ca 
totul să fie filtrat prin această 
sită deasă a spiritului gospodă
resc. Fiecare leu e cîntărit și

■■■■ ................ ............ ....... ■■■■■ ■■■■ —
chibzuit ca o valoare aparte. Iată, 
chestiunea irigațiilor. Pentru că 
nu avem pe aproape nici o apă 
curgătoare sau vreo altă posibili
tate de acumulare decît aceea 
a forării pînzei freatice, am Con
tractat această lucrare cu o coo
perativă de prin București. Fie
care foraj ne costa 30 000 lei. 
La început am apreciat ca eco
nomicoasă această investiție. în- 
tr-o adunare generală însă, întreg 
consiliu de conducere a fost cri
ticat pentru risipa ce se face cu 
forările. A venit un băiețanțiru, 
azi e șef de echjpă, cu un calcul 
că ne venea să intrăm în pămînt 
de rușine pentru nepriceperea 
noastră. Și acum forăm noi. De 
la 30 000 lei, am ajuns la 8 000 
lei eheltuiți pentru fiecare puț. 
Tînărul avusese dreptate.

La noi. la Satu Mare, s-a îm
pământenit princimul: dacă doi 
lei beneficiu ne aduce într-un an 
o sută de lei investită în ceva, nu 
mai stăm nici-un minnt în plus pe 
gînduri, înfăptuim ideea. Așa 
am ajuns la un venit de peste 
500 000 lei la suta de hectare, la 
o retribuție de 44 lei la ziua- 
muncă.

Iată ce determină afirmația că 
Satu Mare e mare nu numai 
prin întinderea și numărul locui
torilor săi, ci și prin hărnicia, 
robustețea judecării și orientarea 
spre o maximă eficiență a efor
turilor — pe toate planurile — 
manifestate la oamenii săi.

personal cît și pentru colecti
vele în care muncesc. Secre
tarii organizațiilor U.T.C., 
maiștrii și șefii de ateliere s-au 
întâlnit mereu cu ei la discuții 
și demonstrații tehnice, în șe
dințe cu caracter educativ, dar 
toate acestea n-au avut nici un 
rezultat. Poate ar fi mult mai 
eficace și instructiv ca exce
sul de toleranță față de tinerii 
muncitori care au abateri de la 
disciplina de producție să fie 
înlocuit cu obligația ca fiecare 
din cei care aduc pierderi în
treprinderii să le plătească. 
Atâtea ore pierdute în plimbări 
sau vorbe, atîția metri pătrați 
de piele aruncată la coș, kilo
grame de bumbac degradat etc. 
etc., reprezintă valori mate
riale, concretizarea muncii altor 
oameni, care nu trebuie să se 
piardă, să se irosească, de 
către cei care nu au înțeles 
care este rostul lor la locul 
unde au fost puși și unde au 
oerut să muncească.

GH. FECIORU

A sosit primăvara...!



VIZITA LA BUCUREȘTI 
A TOVARĂȘULUI 

ZOLTAN KOMOCSIN
La 1 aprilie 1968, tovarășul 

Zoltan Komocsin, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., însoțit de tovarășul 
Robert Garai, adjunct al șefului 
Secției relațiilor externe a 
C.C. al P.M.S.U., a făout o vi
zită prietenească în Republica 
Socialistă România.

Cu acest prilej, reprezentan
ții P.M.S.U. au avut un schimb 
de păreri cu tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre

zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., și to
varășul Vasile Vlad, șeful Sec
ției relațiilor externe a C.C. al 
P.C.R., cu privire la unele pro
bleme actuale ale mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, la dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două partide.

Discuțiile au decurs într-o at
mosferă deschisă, tovărășească, 
de înțelegere reciprocă.

INFORMAȚII

CĂPITANUL DE ECHIPA 
ET. COMPANIA. Cel care au 
asistat la meciul Steaua — Fa
rul, sîmbătă pe „23 August", în 
afară de pasionatele răsturnări 
de situații, au fost nevoiți să a- 
siste la un act nesportiv, neprie
tenesc și chiar neloial săvîrșit 
de unii dintre fotbaliștii con- 
stănțenl asupra propriului lor 
portar, tînărul Ștefănescu. După 
marcarea primelor două goluri, 
acesta, ca și cînd ar fi fost 
singurul vinovat, ca și cînd ar 
fi fost prins că doarme între 
buturi (gestul lui Koszka, în 
calitatea sa de căpitan de e- 
chipă, spune totul) — a fost 
apostrofat și îmbrîncit de Ma- 
reș, Koszka și mi se pare că 
prin preajmă mai erau și alți 
zeloși apărători. Gestul, penibil 
este incalificabil. Este un nou 
mod de a ridica moralul unui 
coechipier tînăr ? Fiți mai a- 
tent, tovarășe Mărdărescu, la 
gesturile jucătorilor dv.

COLEGIALITATE MĂSU
RATĂ CU... RIGLA DE CAL
CUL. M-am alăturat grupului

jucătorilor de la „Progresul* 
în timp ce părăseau gazonul 
stadionului ploieștean, îndrep- 
tîndu-se spre vestiare. Fără să 
vreau, am fost martorul unor 
dialoguri deloc plăcute. își a- 
duceau învinuiri pentru înfrîn- 
gerea suferită, se insultau. Ce- 
rîndu-i lui Alecu, cel mai tî
năr jucător din echipa învin
să — Progresul — să-mi răs
pundă la cîteva întrebări, fun
dașul progresist, inginerul Vio
rel Popescu a ținut să-și jig
nească colegul de această ma
nieră : „mai lăsați-1, dom’le, 
nu-i mai luați interviuri ăs
tuia, că i-a intrat fotbalul în 
cap". Ei, asta da colegialitate. 
(I. Teohariâe)

„O SIMPLĂ FORMALITA
TE ?“... Cea mai comentată lo
vitură de 11 m din cele patru 
acordate duminică, este cea de 
la București împotriva echipei 
F. C. Argeș. Adică cum vine 
asta, tovarășe arbitru Pop ? Doi 
jucători șutează, în același timp, 
în minge. Unul — Stelian — cu 
latul și deci are un echilibru

mai sigur, celălalt — Naghi — 
în viteză, cu vîrful bocancului 
și cade. Unde a fost intenția de 
fault ? Dacă sînteți un om sen
timental, asta e altceva. E a- 
devărat că Naghi a stat culcat 
la pămînt pînă a văzut că 
dv, cu o grabă nemaipomenită, 
puneți mîna pe punctul de la 
11 m. Apoi s-a sculat și-a zîm- 
bit. Nu înțelegem, deci, pe ce 
criterii ați acordat 11 m. Rolul 
de-a fundamenta „decizia" și-a 
asumat-o cronicarul „Informa
ției". Domnia sa „vede" în inter
venția fundașului argeșean mai

multe erori deeît prevede artico- 
lui 12 din regulament. Cum 
nu înțelegem nici motivarea 
dată de cronicarul „Sportului" 
victoriei dinamoviste pe care o 
numește „o simplă formalita
te". Dacă judecă după gestul a- 
cordării loviturii de la 11 m a 
fost, poate, o simplă formali
tate. Dacă judecă după ocaziile 
de gol ratate (cum menționea
ză în cronică) atunci mersi de... 
argumente. Fotbalul nostru nu 
mai are nevoie de cronici... sen
timentale. Are nevoie de ade
văr.

DOUA SECVENȚE OLTE
NEȘTI. 1. Ce n-am înțeles, după 
ce am asistat la partida dintre 
echipele universităților din Cra
iova și Cluj ? Pe cine huiduiau 
unii dintre spectatori la sfîr- 
șit ? Favoriții învinseseră, le o- 
feriseră și satisfacția unui meci 
bun, cu goluri multe, desfășu
rat într-o autentică manieră 
fair-play. Arbitrajul a fost și

el bun, corect Atunci ? Să fie 
oare un reflex ?...

2. Stadionul este, în totul, o 
bijuterie. E singurul din țară 
care are, pentru ziariști, cabine 
închise cu o vizibilitate pano
ramică excelentă. Două lucruri 
nu stau în atenția administra
torilor lui :

— că ziariștilor trebuie să le 
asigure, înainte de meci, lista 
cu formațiile și arbitrii. Se o- 
bișnuiește pretutindeni.

— că în aceste cabine — des
tinate și construit® pentru un 
scop precis — au voie numai 
ziariștii și nicidecum spectatorii 
oarecare, fie ei chiar și cu co
pii în brațe sau de grădiniță 
— care, plictisindu-i meciul, 
fac fel de fel de dulci năzbîtii: 
„stai cuminte că se supără nea 
ziaristu"...

OSPITALITATEA E... OBLI
GATORIE. De cîtva timp, pe 
stadionul „Tineretului" din 
Brașov nu mai există locuri 
rezervate pentru presă. Oare e 
chiar așa greu de rezolvat a- 
ceastă problemă ?

Luni la amiază a sosit în Ca
pitală ministrul energiei și re
surselor naturale al Republicii 
Turcia, Refet Sezgin, cu soția, în- 
soțit de un grup de specialiști, 
pentru a face o vizită în țara 
noastră la invitația ministrului 
petrolului, Alexandru Boabă.

Pe aeroport ministrul turc a 
declarat reprezentanților presei : 
Scopul vizitei mele este acela de 
a contribui la dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor dintre țările 
noastre, relații care au căpătat un 
nou curs cu ocazia vizitelor pre
mierului român, Ion Gheorghe 
Maurer în Turcia și a premieru
lui ture, Suleyman Demirel în 
România. In țara noastră sînt cu
noscute și apreciate realizările 
poporului român din domeniile 
petrolului, energeticii și din alte 
sectoare. Dorim să extindem co

laborarea între cele două țări ale 
noastre.
După-amiazâ au început 

discuțiile dintre delegația ro
mână condusă de Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului și 
Refet Sezgin, ministrul ener
giei și resurselor naturale al 
Republicii Turcia, și specia
liștii săi.

Au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea în conti
nuare a colaborării economice 
și tehnice între cele două 
țări.

★
Luni după-amiază a părăsit 

Capitala o delegație comer
cială condusă de Victor Iones- 
cu, președintele Camerei de 
Comerț, care la invitația Ca
merei de Comerț din Copen
haga și a Camerei de Comerț 
provinciale din Danemarca va 
face o vizită în această țară.
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ATELIER PATRICIU MAHESCU • Maniile marilor
compozitori

UN FILMforma ei!"
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I UN SPECTACOL
I

Club- • Plante carnivorei

I
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I
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I

• Din vremeaI
lui Columb

I
I
I
I
I

ținînd lui Avram Iancu și 
personalități marcante din 
pul revoluției.

Expoziția despre care 
vorba constituie < '*

altor 
tim-

,Guliver" tn fața „avionu
lui” său

km 12 — km 9,2, (19 
mai); etapa a IV-a 
Feleac, (6 octombrie).

Mă preocupă în aceeași măsură 
expresivitatea materiei ca și

I recomandăm:
I

• Concursuri și recorduri

BRAȘOV
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• Turneul Internațional de 
tenis de la Roma va avea o 
finală românească în proba de 
simplu bărbați. Comportîn- 
du-se excelent, tenismanii 
noștri și-au eliminat puternicii 
adversari cu care au jucat luni 
în semifinale : Țiriac l-a învins 
cu 6—4, 6—1, 6—2 pe italianul 
Di Maso, iar Năstase l-a între
cut cu 6—3, 2—6, 8—6, 6—4 pe 
australianul Martin Mulligan.

Pe sculptorul Pa
triciu Mateescu l-am 
descoperit în postu
ra de Hephaistos 
fhodern. lîngă un 
euptor din Militari, 
unde 8-a refugiat 
temporar cu bucățile 
sale de lut viu...

— La ce lucrați tn 
prezent ?

— Cu un cuptor, 
cîteva zeci de schițe 
și argilă proaspătă 
vreau să dau glas 
ciclurilor închegat® 
pe motivele generale 
ale „Fluierelor de 
vînt" și „Copacilor" 
și unor lucrări mo
numentale. decorații 
șl bijuterii din me
tal și sticlă. Ideea 
„Fluierelor" nu este 
nouă la mine și are 
la origine fluierele 
populare. Create pen
tru a fi instalate în 
aer liber, le-am con
ceput ea pe niște e- 
lemente decorativ* 
cu forme geometrice, 
care să exprime vi
zual senzația de su
net, la circulația 
vîntuhil prin trupul 
lor rigid. în ceea ce 
Privește M Copacii - 
ti reprezintă într-un

fel o preocupare „a- 
tavică" : tatăl meu a 
fost inginer silvic. 
Iar eu însumi m-am 
născut în mijlocul 
pădurii și am cres
cut cu un sentiment 
de venerație pentru 
natură, care acum 
filtrat prin formația 
mea artistică naște 
„Copacii" de manie
ră abstractă, dar 
sugestivă.

— Unde veți expu
ne în viitorul apro
piat ?

— în luna mai voi 
participa la Expozi
ția trienală de artă 
decorativă de la Mi
lano. Tot în Italia, 
la Faienza, voi fi 
prezent la o expozi
ție tradițională, care 
va prilejul întruni
rea Congresului A- 
cademiei internațio
nale de ceramică.

— Ați putea să 
definiți arta dv. ?

— O artă a pre
zentului (dacă nu șl, 
a viitorului...) pe 
care mă străduiesc 
s-o înnobilez prin 
curajul dimensiuni
lor și problemelor, 
prin idei noi șl cău
tări tehnice. Mă pre-

ocupă, în experiențe
le mele, în aceeași 
măsură expresivita
tea materiei ca și, 
forma ei. Cele mai 
mari satisfacții mi 
le dau momentele în 
care creez dar mai 
ales ideile viitoare, 
care se suprapun 
mereu peste cele ve
chi. Mă satisface in
finit mai mult gîndul 
unui nou proiect de- 
cît cel că am realizat 
ceva.

— Ce loc acordați 
tn preocupările dv 
artei populare ?

Nutresc o admira
ție sinceră, pentru 
arta milenară a ță
ranului român, dar 
refuz studiul ei deli
berat pentru a nu fi 
influențat conștient. 
Eventualele tangențe 
cu arta populară sînt 
la mine doar o re
fulare a acumulări
lor. o împlinire na
turală. Consider o- 
pera de artă produ
sul unor căutări con
tinue, care îi asigu
ră evoluția și, dura
bilitatea în timp.

OCTAVIAN 
URSULESCU

I
- „Tom și Jerry", o suită I de fabule despre peripe

țiile unui șoricel și ale u-
| nui motan. Producție a- 

mericană în culori, se a- 
dresează nu numai copii
lor... de aceea îl și reco
mandăm.

O.S.T.A. prezintă în 
Sala Palatului formația en
gleză „The Switch”. Oas
peții britanici vor prezen
ta trei concerte în zilele 
de 4, 5, 6 aprilie — ora 
20. Ctntăreții vor prezenta 
un repertoriu variat, com
pus din șlagăre de mare

(De la corespondentul nostru). 
Casa municipală de cultură 

Galați găzduiește, începînd de 
duminică, o expoziție consacra
tă evenimentului de la 1848. Vi
zitatorii, pînă acum peste 2 000 
de tineri, fac cunoștință aici cu 
documente originale, fotografii, 
machete șl cărți, obiecte apar-

■ “i este
. ___ ____ ,__ o continuare,
în județul Galați, a acțiunilor 
consacrate împlinirii a 120 de 
ani de la Revoluția burghezo- 
democratică din Moldova, Țara 
Românească și Transilvania.

circulație. Protagonistul 
concertului va fi Bill Wi
liams, care va evolua îm
preuna cu trioul vocal 
„The Refections”, din care 
face parte faimoasa cin- 
tăreață, Squibly.

(Urmare din pag. I)

IV-a de salarizare, el a fost pro
movat într-a V-a și a Vl-a chiar 
în cadrul acestei unități. Și ceva 
în plus : pînă a nu se primi sesi
zarea, scrisă de el și trimisă de 
redacție depoului, era pus să 
conducă chiar și o grupă de 
trei oameni. Atunci ? Care e 
adevărul?

Mai apoi ați încercat cu toții 
să afirmați că împricinatul are 
multe absențe și întîrzieri de la 
lucru. Am cercetat pontajul. în 
afara unor zile în care era bol
nav ori învoit, aprecierea dv. nu 
s-a confirmat. „Am avut noi 
inimă bună. Cînd a întîrziat de 
la lucru, l-am pontat prezent, 
i-am trecut cu vederea" — ne 
argumentați dv tovarășe Va
sile Piroiu. Ne permitem să vă 
răspundem pe loc. Presupunînd 
că așa este, cine v-a permis să 
faceți concesii de acest fel. să 
încălcați hotărîrile privind fo
losirea timpului de lucru ? De 
ce mușamalizați unele tare ale 
personalului depoului ? Care 
este scopul final ? Nu cumva 
pentru ca și ei să închidă ochii, 
să se facă părtași Ia alte lipsuri 
pe care le vreți mușamalizate ?

Acuzațiile dv tovarășe Ste
lian Angelescu, aduse lui Cristei, 
ne-au pus mult pe gînduri. 
„Merge des la spectacole cu 
piese de teatru ■ cunoaște o sea
mă de actori .și regizori cu care 
îsi petrece n hună parte din 
timpul său Ț’ucr. nu numai 
atît, dar învață și limba engleză. 
Acum știe bine să și converseze. 
Poartă corespondentă cu un ce
tățean străin, dintr-o altă țară. 
Ne oprim aici. Nu vă mal con- 
gtemnăm discuția, argumentele

pentru învinovățirea tînărulul 
lăcătuș.
Vă asigurăm însă că ceea ce 

face el nu e deloc grav. Ba. e 
chiar lăudabil. De la el ar tre
bui să învățați chiar și dv. 
Foarte bine că merge la specta
cole cu piese de teatru. Foarte 
bine că el cunoaște actori și re
gizori din localitate și își petre
ce o bună parte din timp cu ei. 
Are ce învăța. In paranteză fie 
spus( ve-deți mai bine de alții, 
care își petrec timpul în antu- 
raje proaste și ajung pentru acte 
de huliganism la miliție). Foarte

vă revine ca șef al biroului per
sonalului, trebuia să vă oblige 
la o logică și competență mai 
mare. Cărînd referate și decla
rații tocmai de la cei despre 
care Dumitrescu a vorbit în se
sizarea sa, (maistrul Tatu, finul 
acestuia — Șoarece și Mincules- 
cu), pentru a elabora actul de a- 
cuzare — avertismentul dat — 
credeți că ați procedat bine ? 
Noi credem că nu. Oare, cunos- 
cînd ceea ce relata despre ei 
Dumitrescu, îi puteau da acestu
ia referințe bune ? De ce nu ați 
dat un asemenea avertisment

SANCȚIONAT
bine că învață și o limbă stră
ină (chiar dacă este engleza ! ?). 
Ați afirmat că el poartă cores
pondență cu un cetățean străin. 
Știți de ce și cine este acel ce
tățean ? Un pictor american a 
cărui adresă a luat-o oficial de 
la o expoziție. Seriindu-i aces
tuia, făcînd schimb de ilustrate 
și reproduceri de artă cu el, 
Cristei contribuie la cunoaște
rea tezaurului de valori și de 
artă ale unui popor și în același 
timp le face cunoscute pe ale 
noastre, pe un alt meridian al 
Globului. Conversînd în scris, 
totodată, el se verifică pe sine 
însuși în ceea ce privește înain
tarea cunoștințelor sale de lim
bă. pentru că — după cum știți 
și dv. — o învață singur. E 
nefiresc să fie fabricate astfel 
de acuzații pentru a acoperi 
avertismentul acordat în urma 
expedierii articolului către ziar. 
Atribuțiile și răspunderea ce

lui Ion Istrate care a lipsit ne
motivat de la serviciu 29 de 
zile ? De ce pentru el ați luptat 
cu toții și ați intervenit pentru 
ca modificîndu-i absențele, să 
se pară că a fost într-un con
cediu fără plată ? De ce lui 
Șoarece, care lipsise de la ser
viciu în luna iunie a anului tre
cut (nemotivat) și ziua i s-a plă
tit. aceasta a fost reținută abia 
în luna februarie a.c. ? Și de ce 
lăcătușului Gheorghe Enache, 
sancționat cu decret pe trimes
trul III al anului trecut, i s-a 
acordat în acea perioadă o 
primă excepțională ? Sînt doar 
cîteva din micile dv. scăpări 
din „vedere" la care vă propu
nem să meditați cu mai multă 
atenție.

Recent în cadrul depoului s-a 
petrecut un accident. Elevul 
Gheorghe Stan de la Școala 
profesională C.F.R. Oradea care 
face practică în depoul de lo-

(De la corespondentul nostru).
La Galați, in zona Brateșului de jos, pe vatra fostului 

Iac, o suprafață de 2 000—2 500 hectare își va reprimi ve
chea destinație, aceea de lac, (evident recondiționat la 
proporții mai mici) și de furnizor de pește. în același timp, 
continuă și lucrările de amenajare a unei plaje moderne. 
Detaliile unui original proiect prezintă noul lac în forma 
unui semicerc cu dechiderea in partea dinspre oraș, o 
arteră de cireulație și trotuare, scnarurl, cabane, terasă, 
chioșcuri, și o faleză pe toată lungimea plajei. Se pre
vede, de asemenea, construcția unei peninsule circulare 
la una din limitele lacului, din înzestrarea căruia nu vor 
lipsi echipamentele și materialele adecvate diferitelor 
sporturi nautice și de agrement.

Un concurs de ciudățenii 
ținut de curând în S.U.A. a 
acordat premiul I unui tînăr 
care are în palmă o pată na
turală care reproduce cu mare 
fidelitate harta Statelor Unite. 
Următorii clasați au fost un 
ins care cu ajutorul biocu
renților reușește să aprindă 
un beculeț și unui om surd 
care recepționează totuși sem
nalele radiotelegrafice.

Automobil ___
ul Român organi
zează începînd de la 
7 aprilie a.c. Campio
natul republican de 
viteză în coastă, con
form codului sportiv 
internațional al F.I.A., 
pe următoarele tra
see : etapa a I-a Hula 
(Mediaș) D.N. 14 A, 
(7 aprilie); etapa a 
Il-a Oituz D.N. 11 în
tre km 80,5 — km 86, 
(5 mai) ; etapa a IlI-a 
Rîșnov — Pîrîul rece,

La campionatul de vi
teză în coastă al 
Republicii Socialiste 
România, poate par
ticipa orice fel de 
tip de automobil, 
care se încadrea
ză în prevederile a-

nexei „J“ din Codul 
Sportiv internațional 
F.I.A.

In urma punctajului 
se va întocmi clasa
mentul general și pe 
clase de cilindree care 
va desemna campio
nii, I, II.

Organizatorii vor o- 
feri premii în valoare 
totală de 11000 lei. 
Pentru cei interesați, 
A.C.R. pune la dis
poziție „Regulamentul 
concursului".

• Clubul răposaților
...funcționează la Londra. 

Pentru a face parte din el nu 
trebuie neapărat să fi dece
dat, ci pur și simplu să fi fost 
dintr-o greșeală anunțat ca 
mort într-unul din ziarele lo
cale, sau tot dintr-o greșeală, 
să figurezi ca decedat în re
gistrele de stare civilă.

Spre a da imbold inspira
ției muzicale, Gluck cerea să 
i se ducă pianul și o sticlă 
cu vin spumos într-o livadă. 
Așa a scris el „Ifigenia“ și 
„Orfeu“. Lui Cimarosa, dim
potrivă, ti plăcea să scrie nu 
în singurătate ci în mijlocul 
celor mai zgomotoși prieteni 
și vizitatori. Paisiello și Rossi
ni compuneau stînd în pat. 
Haydn nu-și găsea inspirația 
deeît după ce punea în deget 
inelul pe care i-1 dăruise 
Frederic al II-lea.

• La 15 aprilie, la București, 
în cadrul semifinalelor „Cupei 
campionilor europeni’ la volei 
masculin, Steaua va juca cu 
Spartak Brno. Meciul Dinamo 
— Legia Varșovia, care va avea 
loc, de asemenea, în semifina
lele „C.C.E.*, este programat la 
16 aprilie la București.

S-a stabilit ca prima „man
șă" a meciului de volei femi
nin Dinamo București — 
Ț.S.K.A. Moscova din cadrul 
„C.C.E." să se dispute la 18 a- 
prilie la București.

★
• Reuniunile zonale din ca

drul campionatelor republicane 
de box rezervate seniorilor vor 
avea loc între 9 și 14 aprilie 
la Iași, Tg. Mureș, Ploiești și 
Craiova. Finalele sînt progra
mate între 27 mai și 2 iunie pe 
ringul stadionului Republicii.

...neobișnuite pentru vora
citatea lor sînt Dionele, ori
ginare din California de sud. 
Ele se hrănesc în mod curent 
cu insecte pe care le digeră 
cu ajutorul unor sucuri care 
au o compoziție asemănă
toare cu sucurile gastrice. 
Performanțele lor însă nu se 
opresc aici : cînd reușesc să 
prindă o libelulă, sau chiar o 
broască între petalele lor, ele 
o devorează complet în de
curs de cîteva zile.

Pe coastele maritime ale 
Cubei s-a găsit o broască țes
toasă lungă de patru metri și 
avînd o greutate de aproape 
600 de kilograme. După gro
simea carapacei savanții au 
dedus că această venerabilă 
broască are peste 500 de ani, 
ceea ce înseamnă că ea se 
născuse pe vremea cînd Cris- 
tofoi Columb descoperea 
America.

Album

comotive din Ploiești, a fost tri
mis pe linia de alimentare cu 
materiale a locomotivelor să re
pare o mașină, lucru interzis 
de normele N.T.S. Un cărbune 
i-a căzut în cap. Plin de singe, 
tînărul a fost dus la dispensar. 
Era într-o zi de vineri. După 
pansare. el a fost trimis acasă. 
I s-a spus să nu mai vină a 
doua zi. deoarece se simțea rău. 
A treia zi a fost duminică. Luni 
s-a prezentat la serviciu. Nu 1 
s-a acordat certificat medical și 
nici zile de concediu medical. 
Orele lipsite de la serviciu au 
fost recuperate de elev într-o 
zi de duminică, cînd a fost che
mat să lucreze.

Cristei Dumitrescu ne-a scris 
despre acest lucru. Evident, nu 
v-a bucurat. Pentru încălcarea 
unui regulament și pentru acci
dent. cineva nu ar mai fi putut 
primi primă de producție. Dar 
la tînărul elev nu vă gîndiți ? 
De ce i-ați răpit orele de odih
nă și nu l-ați lăsat — cum era 
firesc. în concediu medical ?

Cristei Dumitrescu a sesizat 
ziarul nostru asupra unor ano
malii. Pentru înlăturarea lor a 
scris el ziarului. I-ați oferit ca 
„răsplată" un ultim avertisment, 
nu pentru nesfîrșitele motive 
invocate, ci pentru că a îndrăz
nit să facă cunoscute, unul or
gan al lor : ziarul „Scînteia ti
neretului". o serie de neajunsuri 
care prejudiciază tinerilor.

Iar ziarul ne această cale nu 
crede că ar fi bine să-și limiteze 
întrebările adresîndu-vi-le doar 
dumneavoastră. De această dată 
se adresează organelor dv. su
perioare. De unde așteptăm răs
puns mai principial și mai exact.

(Urmare din pag. I)
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și volumul repartițiilor capitale, 
fond salarii total salariați, pro
ductivitatea muncii, cheltuieli 
maxime la mia de lei produc
ție marfă vîndută și încasată și, 
însfîrșit, livrări pentru export. 
V-am ruga să vă referiți la fe
lul in care noul sistem a permis 
conducerii întreprinderii să-și 
concentreze activitatea în direc
ția valorificării producției obți
nute.

— Deși va părea oarecum ex
peditivă, prezentarea acestei si
tuații este suficient de elocven
tă pentru oportunitatea indica
torilor aleși.

Astfel prin urmărirea indica
torului producție marfă vîndută 
și încasată, există posibilitatea 
realizării planului de producție 
fizică, în sortimentul contractat, 
de calitatea cerută, precum și a 
planului de livrări la fondul pie- 
ții și la export.

Indicatorul cheltuieli maxime 
la mia de lei producție marfă 
vîndută și încasată impune lua
rea măsurilor necesare ca pro
ducția fabricată să fie obținută 
cu cheltuieli cît mai reduse, care 
să se încadreze în planul prețu
lui de cost.

Aproape că nu mai trebuie a- 
mintită importanța înscrierii 
productivității muncii printre 
indicatorii valorici. Fiindcă, de 
fapt, în asigurarea creșterii pro
ductivității, este angajat un 
treg complex de măsuri.

— Cum s-a prezentat

punctul de vedere al îndeplini
rii indicatorilor fixați întreprin
derea dv. la sfîrșitul anului 
1967 ?

— Mă limitez la a arăta că 
toți cei 7 indicatori au fost în
depliniți și depășiți. De precizat 
că planul de livrări pentru ex
port — de exemplu — a fost 
îndeplinit în proporție de 107,7 
la sută.

— Intrucît am vorbit de re
zultatele întreprinderii, am dori 
să amintim modul în care con-

Eficiența

în-

din

ducerea unității a uzat de atri
buțiile acordate în domeniul 
cointeresării materiale.

— De mare importanță pen
tru obținerea rezultatelor amin
tite a fost lărgirea posibilităților 
de stimulare materială a salaria- 
ților care au depus eforturi pen
tru realizarea unor rezultate mai 
bune. Amintesc mai întîi de pre
miile lunare distribuite munci
torilor pe baza rezultatelor pro
prii în muncă apoi de faptul ca 
s-a extins folosirea fondului ex
cepțional de 1 la sută și la per
sonalul tehnico-administrativ.

De asemenea, prin obținerea 
în semestrul II 1967 de eco
nomii peste plan din efort pro
priu am plătit premii în valoa
re de peste 870 000 lei salaria- 
ților întreprinderii noastre care 
s-au evidențiat în acțiunea de

reducere a cheltuielilor de pro
ducție.

— Am dori să consemnăm pro
punerile, pe care vi le-a sugerat 
perioada de activitate cu noul 
sistem de indicatori valorici.

— Vreau să precizez din nou 
că în perioada experimentării, 
sistemul de indicatori și-a do
vedit plenar robustețea, consti
tuția sa armonică. Credem însă 
posibile cîteva îmbunătățiri. Ast
rel, referindu-ne Ia indicatorul 
producției marfă vîndută și în
casată, considerăm necesar să se 
stabilească unele metode mai 
simple de decontare a plății 
produselor care să reducă cît 
mai mult timpul între livrarea 
și încasarea facturilor, aceasta 
pentru a reprezenta mai real, 
după părerea noastră, efortul 
făcut de întreprindere în perioa
da de plan respectivă. Pînă a- 
tunci ne exprimăm părerea că 
acest indicator să fie înlocuit 
cu producție marfă livrată. în 
acest caz și indicatorul cheltuie
lilor la mia de lei producție 
marfă vîndută și încasată poate 
fi înlocuit cu indicatorul chel
tuielilor la 1 000 de lei produc
ție marfă fabricată. Ni se pare 
că este mai corect ca economii
le prin efort propriu să aibă ca 
bază de calcul un asemenea in
dicator.

în încheiere mai vreau să 
supun studierii schimbarea in
dicatorilor, volumul investițiilor 
și volumul reparațiilor capitale cu 
volumul investițiilor și al repara
țiilor capitale executate în regie.

(Urmare din pag. I)
v-ați plimbat ?! Dar unde-ați 
fost fi ce-ati făcut ?

Ce dezolant, să privești sute 
de fotografii care nu spun 
nimic : nici cînd omul a fost 
vesel, nici cînd a fost trist, 
nici cînd s-a întimplat ceva 
neobișnuit în viața lui. Or, 
poate că nu s-a întîmplat 
nimic. Nu-și mai aduce amin
te. Dar, ceva, ceva deosebit — 
parcă nu... Să fi urcat măcar 
o dată pe un vîrf de munte. 
Fie și numai pentru a-și face 
o poză, pentru ca acum să 
poată spune: ce-arn pățit, 
doamne, pînă cînd m-am 
văzut în vîrf, dar nu mi-a 
părut rău... Chiar și fără în
voirea părinților, să se fi foto
grafiat alături de fata dragă 
de la șaptesprezece ani, fru
moasa din povești. Or, n-a 
existat... Așa, mai avea el cite 
o prietenă, dar nu... I nu... n-a 
fost ceva serios. Ei, dacă n-a 
fost... Revin la fotografia care 
îl arată pe peronul unei gări. 
Din nefericire, nu reușește să 
identifice gara. O gară de 
provincie, poate Alba-Iulia, 
poate Focșani. Nu mai ține 
minte nici unde c£lătorise 
atunci, de unde venea, unde 
se ducea.

De-o vreme încoace răs
foiește acest album tot mai 
des, ca să descopere — ce ?! 
Că era mai tînăr în urmă cu 
douăzeci de ani și mult mai 
tînăr în urmă cu treizeci și 
patruzeci de ani ? Dar asta 
o știe și fără album. Iar copi
lul din poze, țeapăn, regizat 
probabil de părinți, ori de 
fotograf, seamănă cu copiii 
din alte o mie de poze, regi
zați, și ei...

—- După bacalaureat ați 
participat la banchetul de adio 
cum se obișnuiește ? Fără 
banchetul ăsta parcă n-are 
nici un haz...

— Era zăpăceală mare 
și-am plecat după zece mi
nute. Da de ce mă-ntrebați ? 
M-a mai întrebat cineva anul 
trecut.

E clar, mă suspectează, 
trebuie să-nchid albumul. De 
ce-i pun atîtea întrebări? 
Mi-o fi ajuns ceva la ureche ? 
Vreau să-l trag de limbă ? Și 
începe să se apere: a fost 
un om cinstit toată viața, și-a 
văzut de treburile lui, n-a 
supărat pe nimeni, dacă nu-l 
cred, n-am deeît să mă inte
resez la alții. Nu mă mai in
teresez la nimeni. II asigur — 
și am dreptul să cred în asta 
— că totul este în ordine.



□

VIZIR FINLAMIA A TOMȘH ION GHEORGHE MAIIIiHi
HELSINKI 1. — Trimișii speciali, Ager- 

pres,'Nicoiae Ionescu și Miroea S. Ionescu, 
transmiți Seara, președintele Consiliului 
de Miniștri al FMtandei, Mauno Koivisto 
a oferit la Palatul Guvernamental un dineu 
tn onoarea oaspeților români.

Au participai Vieno Sukselainen, pre

ședintele Parlamentului, Ahti Karjalainen, 
ministrul Afacerilor Externe, Teir Grels, 
ministrul Industriei, Vaino Leskinen, mi
nistrul comerțului, Ele Alenius, ministrul 
Muncii, E. Raunio, ministrul Finanțelor, 
Salo Sourttanen, ministrul Apărării, I. Lin- 
namo, ministru fără portofoliu, Lauri Aho,

primarul orașului Helsinki, și alic persoane 
oficiale finlandeze îi române.

In timpul dineului, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă calda, prietenească, pri
mul ministru al Finlandei, Mauno Koivisto, 
și președintele Consiliului de Miniștri al 
României, Ion Gheorghe Maurer, au rostit 
toasturi.

Toastul președintelui Consiliului 
de Miniștri al finlandei

Adrestndu-se oaspeților, pre- 
mierul finlandez le^a urat un 
călduros bun venit în Finlan
da, exprimîndu-și marea bucu- 
rie pentru vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri al Ro
mâniei, prima de acest fel din 
istoria celor două țări.

Această vizită, care marchea
ză un eveniment istoric în re
lațiile dintre țările noastre, 
constituie totodată un jalon 
important. Ea este o mărturie 
a efortului nostru crescînd de 
a crea noi raporturi trainice 
între diferitele țări, a dorinței 
noastre de a cunoaște condi
țiile de trai, concepțiile și as
pirațiile din alte părți și, în 
consecință, de a înțelege mai 
bine și a accepta pe ceilalți 
întâlnirile personale oferă po
sibilități conducătorilor țărilor 
noastre de a face un schimb 
de păreri și de a risipi even
tuale neînțelegeri și neîncre
derea care au domnit adesea 
în Europa în cursul deceniilor 
trecute și făceau dificile rela
țiile între țări. Se pare că- o 
asemenea concepție a stat la 
baza propunerii române făcute 
și adoptate la cea de-a 20-a 
sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., rezoluție menită îna
inte de toate să îmbunătățeas
că relațiile dintre țările care 
au o structură politică și eco
nomică diferită. Finlanda spri
jină fără rezerve orice activi
tate în această direcție. Sînt, 
de asemenea, convins că con
tactele care se înmulțesc între 
țările europene, ’ dincolo de ali
anțele militare și de deosebi
rile ideologice, constituie un 
factor important pentru redu
cerea încordării și pentru îm
bunătățirea climatului politic 
pe continentul nostru. Această 
evoluție ne incită să redublăm 
eforturile pentru obținerea ce
lor mai bune rezultate.

Astăzi, am discutat despre 
relațiile dintre cele două țări 
ale noastre. Am putut constata 
că distanța relativ mare care 
separă Finlanda de România, 
ca și marea diversitate a sur
selor din care tradițiile noas
tre lingvistice și culturale 
și-au tras bogăția, nu mai con
stituie pentru finlandezii și 
românii de astăzi un obstacol 
în calea contactelor și a unei 
cooperări rodnice ci, dimpo
trivă, noi putem, deși sîntem 
țări diferite, să ne oferim re
ciproc produsele și serviciile 
de care cealaltă țară are ne
voie. Numărul turiștilor finlan
dezi în România, de exemplu, 
a sporit considerabil în ultimii 
ani, compatrioții noștri care 
călătoresc în România găsesc 
acolo monumente interesante, 
vestigii ale îndelungatei dv. 
istorii, peisaje frumoase și 
locuri însorite, unde să-și pe
treacă vacanțele. Sînt încre
dințat că acordul cu privire la 
desființarea vizelor va contri
bui la dezvoltarea turismului 
bilateral între țările noastre.

Noi acordăm o importanță 
deosebită dezvoltării relațiilor 
noastre economice. Sînt con
vins că Finlanda și România 
vor putea spori considerabil 
schimburile comerciale reci
proce, dat fiind că resursele 
naturale ale țărilor noastre, 
pe de o parte și sectoarele 
specializate ale industriilor 
noastre, pe de altă parte, di

Oaspeți ai studenților 
din Otaniemi

HELSINKI 1 — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Ionescu, trans
mite : Oaspeții români însoțiți 
de ministrul industriei al Fin
landei, Grels Teir, au făcut o 
scurtă vizită în orașul satelit — 
Tapiola, unde au fost salutați de 
președintele Consiliului munici
pal, Erkki Laine. De la ultimul 
etaj al unui bloc turn a fost ad
mirată panorama tînărului oraș 
Tapiola — mărgea arhitectonică 
a salbei de microraioane mo
deme ce dantelează extremită 
țile orașului Helsinki. Situat în 
imediata apropiere a golfului 
Finic, orașul-grădină Tapiola, 
ilustrează pregnant, pe o supra
față de aproximativ 270 de hec
tare, măiestria finlandezului con
temporan, care a integrat nature, 
aspră și în același timp pito
rească a nordului în viața sa co
tidiană, dînd totodată satisfacție 
cerințelor urbanisticii moderne.

După-amiază, premierul ro
mân și celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc, au fost oaspeții 

feră și, în consecință, se com
pletează. Sper că proiectele 
în curs de elaborare urmă
rind o lărgire a schimburilor 
noastre comerciale, vor fi re
zolvate în mod pozitiv și că 
ne vom putea oferi reciproc 
produse, furnizate de noi sec
toare, în avantajul ambelor 
părți. In consecință, ar trebui 
să facem eforturi continue 
pentru încurajarea stabilirii de 
noi contacte între reprezen
tanții sectoarelor industriale 
ale celor două țări ale noastre. 
Am certitudinea că acordul cu 
privire la transporturile ruti
ere internaționale, semnat as
tăzi. va contribui la rindul său 
la lărgirea schimburilor de 
produse.

Astăzi a fost semnat un pro
tocol cu privire la colaborarea 
dintre Finlanda și România în 
domeniile cultural și științific, 
pentru anii 1969—1970. Sperăm 
că acest document va avea re
zultate concrete și va contri
bui la dezvoltarea schimburi
lor culturale și științifice.

Sînt încredințat că oamenii 
noștri de știință și artiștii noș
tri se vor inspira din folclorul 
dv. național, bogat în tradiții, 
din literatura dv. strălucită, 
din muzica dv., ca și din 
progresul dv. științific și teh
nic.

Rezultatele trainice obținute 
de poporul român în decursul 
îndelungatei și agitatei sale is
torii, ca și civilizația sa. sint 
o limpede mărturie a talentu
lui și hărniciei poporului dv. 
Dominat în mod succesiv de 
puteri, moravuri și culturi 
străine, el a fost invadat de 
numeroși cuceritori, însă, prin 
forța voinței sale și dragostea 
sa de libertate, el a știut să 
rămînă credincios propriilor 
sale tradiții, să reziste încer
cărilor la care a fost supus 
de-a lungul istoriei sale, do
vedind astfel că posedă forța 
și puterea necesară pentru a 
salvgarda trăsăturile sale ca
racteristice și independența sa 
națională. Noi, finlandezii, a- 
preciem mult realizările popo
rului român. Dar noi avem 
totodată o mare stimă pentru 
activitatea României în dome
niul politicii externe, care ur
mărește promovarea relațiilor 
de bunăvecinătate și de pace, 
precum și stabilirea de con
tacte tot mai bune între po
poare, dincolo de frontierele 
ideologice. România, ca și 
Finlanda, sprijină Organizația 
Națiunilor Unite și eforturile 
acesteia pentru consolidarea 
păcii și securității internațio
nale. Faptul că în această 
seară avem în mijlocul nostru 
pe președintele Adunării Ge
nerale a O.N..U, ministrul a- 
facerilor externe. Comeliu Mă- 
nescu, constituie o dovadă im
portantă în acest sens.

Urîndu-vă încă o dată un 
foarte călduros bun sosit, 
d-voastră cît și personalități
lor care vă însoțesc, ridic pa
harul în cinstea domnului 
Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al României, 
pentru dezvoltarea favorabilă 
a relațiilor dintre Finlanda și 
România, în sănătatea dv., 
domnule președinte și domnu
le ministru, precum și pentru 
succesul tuturor celor pre
zenți.

studenților Universității politeh
nice din Otaniemi, important 
centru universitar al capitalei 
finlandeze, unde se pregătesc 
pentru economia țării ingineri de 
diferite specialități — arhitecți, 
geologi, fizicieni, chimiști, ma
tematicieni și alte cadre tehnice 
de înaltă calificare. Urîndu-le bun 
venit, rectorul universității, pro
fesor Einar Stenij, i-a condus pe 
oaspeți prin săli de cursuri, la
boratoare, dîndu-le ample expli
cații. Premierul Ion Gheorghe 
Maurer s-a interesat de unele 
aspecte privind organizarea și 
desfășurarea procesului de învă- 
țămînt și a semnat în cartea dc 
onoare a universității cuvinte de 
apreciere la adresa cadrelor di 
dactice și a studenților.

In continuare, oaspeții român 
au vizitat clubul „Dipoli14 apar- 
ținînd complexului studențesc 
din Otaniemi, luînd cunoștință 
de unele activități social-culturale 
ale studenților.

Toastul președintelui Consiliului 
de Miniștri aî Republicii Socialiste 

România
Adresindu-se gazdelor, pre

ședintele Consiliului de Miniș
tri al României a spus :

Trebuie să vă mărturisesc 
că am ascultat cu vie emoție 
cuvintele dumneavoastră pline 
de căldură și spirit prietenesc 
față de țara mea. Venind în 
Finlanda sîntem, la rindul nos
tru, purtători ai mesajului de 
sinceră și profundă prietenie 
pe care poporul român îl adre
sează poporului finlandez — 
ce se bucură de unanimă stimă 
și admirație pentru vrednicia 
și priceperea cu care a reușit 
să dăltulască în natura aspră 
a Nordului o civilizație pros
peră, înfloritoare.

Ne bucură că în zilele noas
tre, pe deasupra depărtărilor 
geografice, intre România și 
Finlanda s-au închegat relații 
tot mai ample de prietenie și 
respect reciproc, stimulate de 
afinitățile și spiritul de com
prehensiune firești între po
poare ale căror destine au avut 
de înfruntat de-a lungul tim
purilor multe greutăți — în 
fața cărora ele s-au dovedit 
insă popoare de oameni dirji, 
neinduplecați în lupta pentru 
independență, cu nesecaiă dra
goste pentru libertatea pămân
tului patriei lor.

Are semnificație de simbol 
faptul că geniul popular fin
landez a creat minunata epo
pee Kalevala, care înseamnă 
Țară locuită de viteji.

Avem astăzi posibilitatea să 
constatăm, cu satisfacție, că ul
timii ani s-au dovedit rodnici 
pentru colaborarea româno- 
fm'.andezâ. pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale, a le
găturilor culturale și științifice, 
pentru extinderea multilate
rală a relațiilor dintre țările 
noastre. Pe această linie se în
scriu acordurile semnate astăzi
— cadrul contractual care fa
vorizează dezvoltarea schimbu
lui de mărfuri, înlesnește po
poarelor român și finlandez 
să-și împărtășească bogatele 
comori ale artei și culturii na
ționale, creațiile gindirii știin
țifice, permite intensificarea 
turismului, spre o mai bună 
cunoaștere reciprocă. Sîntem 
convinși că stadiul actual al 
acestor relații, dinamismul e- 
conomiilor naționale, hărnicia 
popoarelor și varietatea resur
selor celor două țări oferă un 
cadru stimulatoriu pentru 
prospectarea in comun a unor 
noi posibilități de extindere și 
adîncire a cooperării dintre 
România și Finlanda, cores
punzător intereselor ambelor 
popoare, cauzei colaborării in
ternaționale.

Tendința popoarelor de a- 
proplere — caracteristică ge
nerală a evoluției umanității
— se manifestă în zilele noas
tre cu o insistență deosebită, 
determinată de dezvoltarea 
grandioasă a forțelor de pro
ducție ale societății. Aceasta 
formează baza materială, o- 
biectivă, a nevoii resimțite de 
popoare de a se cunoaște tot 
mai bine și a conlucra tot mai 
strîns, a dezvolta între ele re
lații de colaborare, care-și gă
sesc încununarea în statorni
cirea de prietenii trainice. Este 
un proces care se afirmă tot 
mai mult în lumea modernă și 
care va sfîrși prin a-și impune 
caracterul legic și sensul ire
versibil.

Ar fi, desigur, de dorit — și 
aceasta depinde de înțelepciu
nea popoarelor, de gradul în 
care factorii lor de conducere 
înțeleg sensul timpurilor ac
tuale — ca tendințele obiec
tive ce solicită dezvoltarea 
cooperării internaționale să se 
reflecte cît mai deplin în po
litica și activitatea guverne
lor, să se Instituie în rațiuni de 
stat care să prezideze pe scară 
tot mai largă raporturile lumii 
contemporane. Numai intr-un 
asemenea cadru, gigantica dez
voltare a științei și tehnicii 
poate asigura omenirii posibi
litatea de a progresa impetuos, 
conducînd la soluționarea 
grabnică și pe cele mai scurte 
căi a multor probleme ale 
umanității.

Ca urmare, în lumea de as
tăzi a sporit considerabil va
loarea activității acelor factori 
politici și acelor state a căror 
linie de acțiune se află în con
cordanță cu aceste cerințe, 
care militează pentru exclude
rea forței ca instrument în so
luționarea litigiilor, se situează 
pe poziția că numai dreptul 
creează forța și manifestă ata
șament față de înrădăcinarea 
unor principii de justiție în re
lațiile internaționale. Este unul 
din cele mai semnificative as
pecte ale vieții politice contem
porane — respectiv creșterea 

rolului jucat pe arena mon
dială de țările mici și mijlocii 
care, prin însăși factura lor, 
au o vocație istorică pentru co
laborare și înțelegere, o voca
ție istorică pentru dezvoltarea 
unor raporturi de bună convie
țuire între state.

După părerea noastră, este 
o obligație a oricărui stat, indi
ferent de mărime, de a-și an
grena întreaga politică și ac
tivitate internațională în com
plexul cerințelor de dezvoltare 
a colaborării și cooperării între 
popoare. Cauza păcii și colabo
rării este o cauză față de care 
oricare stat poartă o deplină 
responsabilitate.

In acest context istoric au 
crescut considerabil posibilită
țile fiecărei țări de a influența, 
prin inițiativele și acțiunile pe 
care le întreprinde, edificarea 
unei ambianțe de înțelegere 
internațională. Mi-aș îngădui 
să exprim părerea că aceasta 
îți găsește o ilustrare în stră
daniile perseverente ale țări
lor noastre de a contribui la 
crearea unor zone de liniște, 
bună vecinătate și înțelegere 
in spațiul lor geografic, în Nor
dul Europei ca și in Balcani, 
la statornicirea unui climat de 
destindere atit pe plan conti
nental, cit și mondial.

Animați de asemenea con
cepții, împărtășim, împreună 
cu covârșitoarea majoritate a 
oTwnirii, îngrijorarea generată 
de persistența unor focare de 
încordare și confruntări ar
mate, cel mai virulent fiind, 
desigur, Vietnamul. Multiple 
fapte, inclusiv evenimente re
cente arată clar cit de nefaste 
sint implicațiile acestui focar 
de război asupra ansamblului 
relațiilor internaționale, ce 
riscuri imense deschide pentru 
omenire pe planuri foarte 
largi, ce perturbații și conse
cințe nocive determină în sfere 
din cele mai variate.

Faptul că, aproape întotdea
una, geneza sau perpetuarea 
acestor focare sînt legate de 
imixtiunile străine reliefează 
și mai pregnant necesitatea 
respectării cu strictețe a drep
tului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta — deziderat 
suprem într-o lume care a a- 
juns la un stadiu avansat de 
civilizație.

Mi se pare că nimic nu este 
mal plăcut, pentru cel ce se 
găsește dincolo de hotarele 
tării sale, decît sentimentul de 
a se simți înconjurat de un 
mediu prietenesc. Acesta este 
sentimentul pe care îl resim
țim încă din clipa cind am 
pășit pe pămîntul ospitalier al 
Finlandei. Exprimindu-vă mul
țumirile noastre călduroase 
pentru cordialitatea ce ne-o 
manifestați, aș dori să ridic pa
harul în sănătatea Excelenței 
Sale, președintele Urho Kek
konen, în sănătatea dv., dom
nule prim-ministru, în sănă
tatea domnilor miniștri și a 
tuturor celor prezenți, pentru 
fericirea și prosperitatea po
porului finlandez, pentru prie
tenia și colaborarea rodnică 
româno-finlandezâ !

LUCRĂRILE PLENAREI C.C. 1/ P.C.
DIN CEHOSLOVACIA

PRAGA 1 (Agerpres). — Luni, 
la Praga au reînceput lucrările 
Plenarei Comitetului Central al 
P.C. din Cehoslovacia. Pe ordi
nea de zi figurează, printre al
tele, probleme privind situația 
politică actuală în partid și în 
societate, proiectul programului 
de acțiune al partidului, propu
neri privind reabilitarea unor 
persoane care au avut de suferit 
în urma încălcării legalității so
cialiste și normelor de partid.

Participanții au ales comisia 
pentru elaborarea proiectului 
programului de acțiune a parti
dului, comisia pentru pregătirea 
proiectului de rezoluție al C.C. 
al P.C.C. cu privire la problemele 
alegerilor, comisia redacțională 
pentru elaborararea poziției C.C. 
în legătură cu situația politică 
din țară, comisia pentru presă.

La plenară a luat cuvîntul Al. 
Dubcek, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, care a pre
zentat raportul principal cu pri
vire la situația politică actuală, 
în continuarea lucrărilor au în
ceput dezbaterile. Vorbitorii au 
abordat probleme privind activi
tatea Comitetului Central și a 
organelor sale executive, situația 
din partid, problemele unității și
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HELSINKI 1. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu, 
și Mircea S. Ionescu transmit: 
La Palatul Guvernamental din 
Helsinki, au început, luni dimi
neață, convorbirile oficiale dintre 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Finlandei, Mauno 
Koivisto.

Au participat din partea ro
mână. Comeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, N. I. 
Vance a, ambasadorul României 
la Helsinki, Ion Bașchiru, direc
tor adjunct în Ministerul Aface
rilor Externe, Constantin Rădu- 
lescu, director adjunct în Minis
terul Comerțului Exterior, P. Să- 
căleanu, șeful Agenției econo
mice române la Helsinki, și alte 
persoane oficiale.

Din partea finlandeză la con
vorbiri ou participat Ahti Kar- 
jalainen, ministrul afacerilor ex
terne, Jorma Vanamo, secretar 
general în Ministerul Afacerilor 
Externe, Kaarlo Veikko Măkelă, 
ambasadorul Finlandei la Bucu
rești, Risto Hyvărinen, directo
rul Direcției politice din M.A.E., 
și alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, 
consilieri și experți.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-un spirit de 
prietenie și colaborare, au fost 
abordate probleme ale dezvoltă
rii în continuare, pe diverse 
planuri, a relațiilor dintre cele 
două țări.

Răspunzînd întrebărilor zia
riștilor — prezenți în mare nu
măr în sala de recepții a Pala
tului Guvernamental — premie
rul Ion Gheorghe Maurer și-a 
exprimat deosebita satisfacție în 
legătură cu modul în care se des
fășoară convorbirile.

★
La amiază, la Palatul Guver

namental a avut loc solemnita
tea semnării unor acorduri între 
Republica Socialistă România și 
Finlanda.

Miniștrii afacerilor externe ai 
României și Finlandei au semnat 
acorduri privind transporturile 
rutiere, desființarea vizelor și un 
protocol de colaborare culturală.

La solemnitate au fost de față 
președintele Consiliului de Mi
niștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al Finlandei, Mauno 
Koivisto, ambasadorii celor două 
țări, consilieri și experți români 
și finlandezi.

Cu acest prilej, Comeliu Mă
nescu și Ahti Karjalainen au 
rostit scurte cuvîntâri, în care au 
subliniat importanța acordurilor 
încheiate pentru dezvoltarea re
lațiilor economice, a schimburilor 
cultural-ștHnțifice fi pentru in
tensificarea turismului.

sarcinilor care decurg din pro
gramul de acțiune al partidului, 
dezvoltarea pieței și comerțului 
interior al Cehoslovaciei, înlocui
rea unor lucrători necorespunză
tori din aparatul economic și de 
stat, activitatea tineretului, ocro
tirea sănătății etc.

In urma tulburărilor stu
dențești din Spania, agravate 
de intervenția brutală a auto
rităților, o nouă universitate, 
cea din Valencia, a fost în
chisă. Universitatea din Ma
drid, ai cărei profesori au pro
testat împotriva măsurii gu
vernului de a da poliției 
dreptul de a pătrunde în mod 
arbitrar în clădirile universi
tății, a fost deja închisă, cu 
o săptămînă înainte de sărbă
torile de primăvară. In noap
tea de sîmbătă spre duminică, 
23 de studenți au fost exma
triculați din Universitatea din 
Sevilla, în urma ciocnirilor 
care au avut loc cu poliția. 
La Universitatea din Santia
go de Compostela, studenții 
îșl continuă greva începută 
acum trei saptămîni.

CONFERINȚA DE PRESĂ 
A PREȘEDINTELUI JOHNSON

WASHINGTON 1 (Agerpres). 
— Președintele Johnson a rostit 
duminică seara la posturile de 
radio și televiziune americane o 
cuvîntare, consacrată în cea mai 
mare parte războiului pe care 
Statele Unite îl duc împotriva 
poporului vietnamez. El a e- 
logiat acest război și a asigurat 
guvernul saigonez de tot spriji
nul S.U.A. în continuarea acțiuni
lor îndreptate împotriva forțelor 
patriotice. Totodată, după cum 
informează buletinul de presă al 
Casei Albe, Johnson a declarat 
că a ordonat încetarea imediată 
a bombardamentelor aeriene și 
navale asupra unor regiuni ale 
Republicii Democrate Vietnam, 
în ciuda protestelor puternice și 
a cererilor ferme și hotărîte ale 
opiniei publice mondiale ca bom
bardamentele împotriva R. D. 
Vietnam să înceteze pe deplin și 
necondiționat, președintele S.U.A. 
a menționat că bombardamentele 
aviației americane vor continua 
asupra regiunii nord-vietnameze 
situate Sn apropierea liniei de de
marcație de-a lungul paralelei 17.

L. Johnson a repetat o serie 
de declarații făcute în trecut du
pă care S.U.A. „sînt gata să-și 
trimită reprezentanți în orice for, 
în orice moment, pentru a discu
ta mijloacele de a pune capăt a- 
cestuî război*. El a declarat că 
a adresat un apel Marii Britanii 
și Uniunii Sovietice, în calitatea 
lor de copreședinți ai Conferin
ței de la Geneva și membri per- 
manenți ai Consiliului de Secu
ritate al Națiunilor Unite și către

Să înceteze definitiv 
și necondiționat 
bombardamentele 

asupra R.D. Vietnam
PARIS 1 (Agerpres). Secreta

rul general al P.C. Francez, Wal
deck Rochet, a declarat la 1 a- 
prilie : „Johnson a anunțat în
cetarea bombardamentelor ame
ricane asupra Vietnamului de 
nord, însă faptul că este vorba 
doar de o încetare parțială și că 
el a făcut referiri la formula de 
la San Antonio arată că jdeea 
unor noi manevre destinate să 
justifice continuarea agresiunii 
nu trebuie să fie întrutotul res
pinsă. Pentru a arăta că doresc 
pacea, Statele Unite trebuie să 
înceteze în mod necondiționat 
bombardamentele și toate acte
le de război împotriva R. D. 
Vietnam, să-și retragă trupele 
din Vietnamul de sud, să recu
noască Frontul Național de Eli
berare și să lase poporul viet
namez să-și rezolve singur pro
blemele în independență și 
pace44.

LONDRA 1 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Marii Bri
tanii, Michael Stewart, a decla
rat în Camera Comunelor că 
guvernul său este gata să acțio
neze, în calitate de copreședinte 
al Conferinței de la Geneva din 
1954.

A urmat o scurtă dezbatere. 
Liderul partidului liberal. Jere
my Thorpe, a exprimat îndoieli 
față de sinceritatea propuneri
lor președintelui Johnson, de- 
clarînd că „numai încetarea to
tală a bombardamentelor ame
ricane ar putea să se soldeze cu 
un rezultat pozitiv44.

Rezultatele 
alegerilor 
din Belgia

Luni după-amiază au fost a- 
nunțate rezultatele definitive 
ale alegerilor parlamentare care 
s-au desfășurat duminică în 
Belgia. Partidul creștin-social a 
obținut 31,73 la sută din voturi, 
față de 34,44 la alegerile din 
1965, urmind să dețină în noul 
parlament 69 din cele 212 man
date (cu 8 mai puțin decît in 
trecutul parlament). Partidul 
socialist a întrunit 27 la sută 
din totalul voturilor, față de 
28,28 la sută în 1965, obținind 
59 de mandate (cu 5 mai pu
ține). Partidul libertății și pro
gresului a pierdut un loc, de
finind acum 47 de mandate par
lamentare. Partidul comunist 
și-a menținut pozițiile, dispu- 
nind in noul parlament de 5 
deputați.

Principalele beneficiare ale a- 
legerilor au fost partidele fede
raliste. Astfel, partidul flamand 
Volksunie a cîștigat 8 mandate 
noi, urmind să dispună în noul 
parlament de 20 de deputați. 
Coaliția partidelor Valone a 
cîștigat 7 locuri noi, definind 12 
mandate în noul parlament.

Observatorii apreciază că ale
gerile nu au limpezit climatul 
politic și nu au creat premisele 
unui guvern stabil. Dimpotrivă, 
se crede că rezultatele sînt de 
natură să creeze noi probleme 
și să facă încă mai dificilă decît 
înainte constituirea unui guvern. 
Observatorii politici de la Bru
xelles nu exclud chiar eventua
litatea unor noi alegeri în vi
itorul apropiat. 

președintele Republicii Democra
te Vietnam, Ho Și Min, pentru 
rezolvarea problemei vietnameze. 
Președintele S.U.A. a desemnat 
pe ambasadorul Averell Harriman 
ca reprezentantul său personal la 
eventualele tratative, urmând ca 
acesta să fie ajutat de ambasa
dorul S.U.A. la Moscova, L. 
Thompson.

Dar aceste declarații despre 
„intenții de pace" au fost înso
țite de anunțarea unor noi mă
suri în vederea intensificării răz
boiului dus împotriva poporului 
vietnamez. Astfel, L. Johnson a 
informat că efectivele americane 
dizlocate în Vietnamul de sud 
urmează să fie completate pînă 
la cifra de 525 000 de militari și 
a subliniat necesitatea unei noi 
creșteri a cheltuielilor financiare 
destinate războiului, cheltuieli 
suplimentare evaluate la 2,5 mi
liarde dolari în acest an financi
ar. Vorbitorul a declarat că 
S.U.A. vor accelera reînzestrarea 
forțelor armate ale Vietnamului 
de sud pentru a face față nece
sităților sporite de armament și 
a avertizat că va fi necesară o 
ridicare a impozitelor. Astăzi, a 
spus el, sîntem confruntați de cea 

Hotâririle de la 
Casa Alba

La Washington surpriza a fost totala. Doar cîteva înalte per
sonalități din imediata apropiere a Casei Albe cunoșteau inten
țiile președintelui. Milioanele de telespectatori americani care 
duminică seară se aflau, ca de obicei, în fața nucului ecran au 
aflat cu uimire despre hotărîrea lui Johnson de a pune capăt ce
lor 37 de ani ai săi de activitate politică și de a încheia prezența 
la Casa Albă după 52 de luni și 10 zile. Din aproape nici o frază 
rostită în lumea politică de la Washinton, în ceasurile care au ur
mat, nu lipsește cuvîntul surpriză. Senatori, generali, diplomați 
evaluează evenimentul, caută să-i descopere cauzele și, mai ales, 
să depisteze urmările. Declarația prezidențială este supusă unei 
operațiuni ide chirurgie politică într-o încercare de a extrage sem
nificația fiecărui cuvînt, de a aduce la lumină intenții poate in
suficient de clare.

Dincolo de șocul produs și de comentariile care au dobîndit Sn 
aceste împrejurări o notă accentuată de senzațional se desprinde o 
primă concluzie : deciziile Casei Albe au fost impuse de o opinie 
publică neliniștită de continuarea războiului din Vietnam. Luni 
și ani în șir, protestul popular a fost minimalizat, socotit opera 
unor „minorități gălăgioase44. Oficialitățile de cel mai înalt rang 
păreau indiferente față de ceea ce gîndește americanul simplu, 
mizau pe resemnarea acestuia. Timpul a spulberat iluziile autori
lor politicii de război și o dată cu Gallupurile care semnalau scă
derea popularității președintelui se accentua izolarea lui Johnson 
pe plan intern și a Washingtonului pe plan extern. Rapoartele 
de un optimism exagerat ale Iui Westmoreland, manifestările de 
devotament ale lui Thieu și Ky și farsa electorală de la Saigon 
nu puteau să modifice datele fundamentale ale problemei. Poli
tica vietnameză a S.U.A. a intrat într-un impas plătit cu zeci de 
mii de vieți omenești și miliarde de dolari. îndemnurile la rațiune 
la încetarea imediată și necondiționată a tuturor bombarda
mentelor asupra R. D. Vietnam, nu găseau ascultare. De fiecare 
dată, răspunsul l-a reprezentat „escaladarea44 conflictului. „Ulii" 
dădeau tonnl.

Duminică seara, președintele Johnson a anunțat că a ordonat 
încetarea imqdiată a bombardamentelor asupra unor regiuni ale R. 
D. Vietnam. Dar, concomitent, a făcut cunoscut că atacurile aeriene 
vor continua asupra teritoriului nord-vietnamez situat în apropi
erea paralelei 17 și ca noi efective militare vor fi trimise în Viet
namul de sud (pînă la cifra de 525.000 militari). Pe de o parte, 
deci, Casa Albă încearcă să liniștească opinia publică îngrijorată de 
prelungirea unui război agresiv și promite limitarea acestui război 
(fără a se merge pînă la încetarea necondiționată a tuturor bom
bardamentelor, măsură cerută de rațiune). Pe de altă parte, Johnson 
oferă asigurări „uliilor" că intervenția în Vietnam se va intensifica 
se străduiește să înfrumusețeze regimul saigonez înfățișat, împotriva 
realității, drept un „guvern ales" și vestește o nouă creștere a 
cheltuielilor cu caracter militar. La Washington s-a remarcat că 
paralel cu măsurile anunțate privind încetarea unor bombarda
mente asupra R.D. Vietnam președintele a repetat formulări uzate 
care nu se disting printr-o înțelegere realistă a evoluției vietna
meze. „Intențiile de pace" afirmate în cuvîntarea de duminică 
sînt contrazise de continuarea acțiunilor agresive împotriva popo
rului vietnamez. Formula de Ia San Antonio n-a fost definitiv a- 
bandonată. însă, oricum apreciază observatorii Casa Albă a mărtu
risit voalat eșecul său vietnamez, neputință de a impune o 
soluție favorabilă Washingtonului prin forța armelor. Cor
pul expediționar american nu a reușit să înfrîngă eroicul 
popor vietnamez. Eșecurile suferite de intervenționiști 
(care au dus la înlăturarea lui Westmoreland) au avut reper
cusiuni și pe malurile Potomacului. Succesul senatorului McCarthy 
la preliminariile din New Hampshire și intrarea în cursa preziden
țiala a lui Robert Kennedy au dovedit încă o dată impopularitatea 
politicii prezidențiale. Hotărîrea de a părăsi bătălia electorală și 
de a se retrage în Texas după expirarea mandatului a avut efec
tul unei „bombe". Francis Lara transmite din Washington : „Pre
ședintele Johnson a stupefiat, bulversat și uluit în mod practic 
200 000.000 de americani cind le-a anunțat, în seara zilei de 31 
martie, că se retrage din cursa pentru Casa Albă, într-un moment 
în care bătălia electorală de-abia s-a angajat". Corespondentul 
parizian se întreba : „Act de bună credință sau manevră politico- 
diplomatică ?“. Francis Lara preferă prudența : „Este încă mult 
prea devreme pentru a se urmări meandrele subtilei gîndiri pre
zidențiale..." Un confrate al său, Jean Lagrange, punea hotărîrea 
lui Johnson în legătură cu „valul crescînd de presiuni pentru o 
soluție negociată în Vietnam și pierderea de prestigiu personal în 
interiorul țării". ASSOCIATED PRESS comentând aceeași hotă- 
rîre a lui Johoson, scrie că aceasta „a fost pe larg interpretată ca 
o recunoaștere a eșecului politicii sale vietnameze". Johnson a 
decis abia în ultimele zile sa nu se mai prezinte pentru un nou 
mandat dar la această retragere „reflecta de mai multe luni" — a 
afirmat purtătorul de cuvînt al Casei Albe, care a adăugat că 
primise încă în octombrie 1967 sarcina să elaborere un discurs 
care să anunțe renunțarea la candidatură. La 17 ianuarie cînd a 
dat citire mesajului privind Starea Uniunii, Johnson avea în bu
zunar și textul declarației sale. în ultima clipă, a apreciat totuși 
ca „momentul nu era potrivit".

In cursa electorală rămîn deocamdată Kennedy și McCarthy. 
S-ar putea, însă, ca încă un nume să se adauge pe lista democra
tă • cel al Iui Humphrey sau, cum afirma Nixon, al altcuiva „în- 
rudit cu filozofia lui Johnson". Unii senatori prezic intrarea apro
piată în campania electorală a lui Humphrey și fac referiri Ia vi
zita matinală pe care Johnson i-a făcut-o luni vicepreședintelui;

„Hotărîrea mea este irevocabilă" — Ie-a spus Johnson ziariștilor 
care îl asaltau cu întrebări. Unii observatori politici vădesc reți
nere. Ei preferă ca desfășurarea evenimentelor să clarifice implica
țiile hotărîrilor de la Casa Albă. Este însă limpede că în ceea ce 
privește Vietnamul, pentru soluționarea pașnică a sîngerosului 
conflict se impune încetarea imediată, definitivă și fără condiții a 
tuturor bombandamentelor americane asupra R.D. Vietnam, ca 
Washingtonul să pună capăt actelor sale de război împotriva po
porului vietnamez.

EUGENIU OBREA

mai acută amenințare financiară 
din epoca postbelică — o a- 
menințare la adresa dolarului. 
In ultimele 8 luni, se arată în cu
vîntare, prețurile și ratele do
bânzilor au crescut. Vor fi nece
sare noi eforturi din partea po
pulației, care este chemată „să 
suporte orice povară și să facă 
față oricăror greutăți".

în legătură cu apropiatele ale
geri prezidențiale, L. Johnson a 
declarat : „nu voi căuta șl nu 
voi accepta desemnarea mea de 
către partid drept candidat pen
tru un nou mandat prezidențial".

După cum remarcă presa din 
Statele Unite și agențiile de 
presă, cuvîntarea lui L. Johnson 
și intenția sa de a nu-și prezenta 
candidatura la viitoarele alegeri 
prezidențiale pare să oglindească 
eșecul politicii americane în 
Vietnam. De asemenea, se apre
ciază că politica preconizată de 
el în Vietnam nu este de natură 
să liniștească exigențele opiniei 
publice mondiale, care cere insis
tent încetarea totală și necondi
ționată a bombardamentelor, a 
tuturor actelor de război, o re
zolvare pașnică a conflictului din 
Asia de sud-est.
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