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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

IN FIECARE ÎNTREPRINDERE —
Extinderea termoficării in Capitală

RADARUL

ATENȚIE MAXIMĂ PROBLEMELOR PRIVIND
4

ÎN METEOROLOGIE

Institutul meteoro- 
a intrat în funcțiu- 
instalație radar-me- 

ajutorul

ORGANIZAREA
ȘTIINȚIFICA
A PRODUCȚIEI
Șl A

SIMA APOSTOL 
director adjunct 

în tl omite tul de Stat pentm 
Problemele Organizării 
Muncii, Producției și ale 

Salarizării

Subliniind rezultatele 
obținute in ultimii ani 
voltarea întreprinderilor, 
ra C.C. al P.C.R. din 21-23 de
cembrie 1966, a arătat in același 
timp că în fața ministerelor, or
ganelor centrale, a întreprinderi
lor și a organelor și organizații
lor de partid stau sarcini deose
bit de importante a căror rezol- 

» vare cere îmbunătățirea activi
tății economice și de conducere 
în toate domeniile.

Deși în cadrul ministerelor, 
direcțiilor generale și al întreprin
derilor, în ultima perioadă, s-a 
manifestat o oarecare preocu
pare în legătură cu organizarea 
producției și a muncii, datorită 
faptului că aceasta nu a avut un 
caracter organizat și permanent 
și de regulă a îmbrățișat un ca
dru restrins de probleme, nu a 
reușit să contribuie in mod efi
cient la eliminarea lipsurilor exis
tente în acest domeniu. Trebuie 
arătat că nivelul înalt al indica
torilor tehnico-economicl obți
nuți în țările dezvoltate industrial 
se bazează pe o activitate per
manentă, în domeniul organiză
rii producției și a muncii, efec
tuată de personal specializat, or
ganizat în compartimente dis
tincte și a cărei activitate se 
sprijină pe rezultatul cercetărilor 
obținute de institute specializate 
în acest domeniu.

în scopul eliminării neajunsu
rilor existente în organizarea pro
ducției și a muncii din întreprin
derile noastre, conducerea de 
partid și de stat a Inițiat organi
zarea unei acțiuni de analiză, în 
toate întreprinderile industriale, a 
problemelor din acest domeniu. 
Acțiunea se înscrie în contextul 
măsurilor, stabilite de partid, cu 
privire la îmbunătățirea conduce
rii și planificării economiei na
ționale.

Obiectivele principale ale ac
țiunii sint obținerea unei pro
ducții fizice și a unei producti
vități a muncii mai ridicate de
cît prevederile planului cinci
nal și stabilirea măsurilor nece
sare pentru atingerea nivelului 
productivității muncii, al mano
perei specifice, a normelor de 
muncă, a prețului de cost, reali
zate in țările dezvoltate indus
trial. Măsurile stabilite se vor 
sintetiza în planuri eșalonate pe 
ani, pînă în 1970.

pozitiva 
în dez- 

Plena-

(Continuare in pag. a V-a)

VII NOI
Pe dealurile Jidveiului, 

Seuca, Batoș și în alte zone 
viticole din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară au în
ceput lucrările de extindere 
a plantațiilor de viță de vie. 
Conform planului, în pri
măvara acestui an se vor 
planta încă 150 de hectare 
cu viță de vie în care vor do
mina soiuri de mare valoa
re : Fetească albă, Riesling, 
Fetească de Ardeal. Muscat 
Otonel. Pinot gris și altele.

La 
logic 
ne o 
teoroiogică. Cu 
el sint identificate zonele 
cu formații noroase dez
voltate pe verticală, zo
nele cu precipitații a- 
bundente, cele cu furtuni 
atmosferice, dînd posibili
tatea stabilirii direcțiilor 
de deplasare a acestora, 
precum și a evoluției lor 
in timp.

Instalația are o putere 
de recepție pe o suprafa
ță circulară cu raza de 
250—300 km, în funcție de 
condițiile atmosferice. 
Montată la institut, în a- 
propierea Capitalei, in
stalația radar va detecta 
fenomenele atmosferice 
din sudul țării. Pentru 
cuprinderea întregii țări, 
deoarece undele emise 
de instalație, propagîn- 
du-se numai în linie 
dreaptă, nu pot depăși 
lanțul munților Carpați 
— se va monta în cursul 
acestui an încă o stație 
asemănătoare la Cluj.

CONCURSUL

Duminică, școlarii 
patriei au participat 
ia un concurs de 
compuneri literare 
organizat de Consi
liul Național al Or
ganizației Pionierilor 
și Ministerul Invăță- 
mîntului. Miile de 
concurenți, pionieri 
șl elevi din școlile 
generale, an scris 
lucrări inspirate din

Pe șantierele de termoficare ale Capi
talei s-au preconizat măsuri pentru inten
sificarea lucrărilor de extindere a rețelei, 
astfel ca numărul apartamentelor încăl
zite prin acest sistem să ajungă la 
aproape 100 000. Printre lucrările prevă
zute se numără alimentarea cu energie 
termică a locuințelor de pe șoseaua 
Mihai Bravu, străzile Laborator, Vatra 
Luminoasă și Viișoarei, bulevardele 
Muncii și Ion Șulea. Vor fi continuate 
lucrările pe magistrala I-Sud, prin care 
va fi transportată, de la centrala termo
electrică București-Sud, căldura necesară

întregului cartier Titan, noilor
ții de locuințe de pe șoseaua Mihai 
Bravu și din zona industrială 23 August. 
O altă magistrală — IV-Sud, se va ali
menta cu apă din zona industrială Dudești.

O serie de centrale termice din cartie
rele Floreasca, Berceni, Nițu Vasile, 
Giurgiului și Lacul Tei vor fi transfor
mate in puncte termice și racordate 
rețeaua centrală.

Fină Ia sfirșitul anului rețeaua de 
termoficare a orașului București se va 
extinde cu aproape 60 km.

(Agerpres)
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DE COMPUNERI LITERARE

temele : „Mulțumim 
din inimă partidu
lui", „Ce-i doresc eu 
țării mele", „Ființa 
cea mai dragă", „De 
la fereastra vagonu
lui", „Ce-aș dori să 
devin in viață". Com
punerile 
gindurile 
ale copilăriei ferici
te, închinate parti
dului și patriei, — 
bogatele cunoștințe

oglindind 
înaripate

ale pionierilor și șco
larilor — au atras 
într-un pasionant 
concurs mii și mii 
de școlari cu aptitu
dini și înclinații pen
tru arta scrisului.

După corectarea 
lucrărilor, cele mai 
bune compuneri vor 
fi publicate, iar au
torii lor premlați.

PHEGA TIVEA
VIITORIL OR

ÎNVĂȚĂTOR!

M. V.

f ancheta'
1 NOASTRĂ .

Amintirea învățătorului o punem, simbolic, 
in ramă să ne însoțească toată viața. Patru 
ani învățătorul apare in fața copiilor ca „ma
rele vrăjitor", care, minuind bagheta ferme
cată a intîiei științe, dezvăluie in fața lor acel 
mirific univers al cunoașterii.

Intiia lege a copilului este cuvintul învă
țătorului. „Așa a spus tovarășa Învățătoare !“ 
nu mai are drept de apel in fața școlarului. 
Și nici nu trebuie să aibă. Dar ceea ce „a 
spus tovarășa învățătoare" trebuie să fie 
exact, durabil, transmis cu măiestrie. „Marele 
vrăjitor" n-are dreptul la amatorism. E sin
gura profesie — citeam o dată intr-un co
mentariu de concluzie la o anchetă care con
sulta marele public privitor la calitățile pe 
care trebuie să le ai intr-o profesie — in care 
amatorismul nu e admis nici măcar in pro
porție de 0,001 la sută.

Dacă așa stau lucrurile, este evident că în
trebarea : „Cum stăpînesc bagheta măiestriei 
pedagogice ?“ ne apare firească. Am pus-o și ni 
s-a răspuns:

Prof univ. 
Andrei Dancsuly 

Universitatea din Cluj.

învățătorul lucrează cu cel mai prețios și 
delicat material, cu făpturi umane în deve
nire, care, încă fragile și neformate, poartă în 
ele mari făgăduieli. Realizarea acestor făgă
duieli îi cere învățătorului să pătrundă cu 
finețe și subtilitate în intimitatea vieții psi
hice a copilului, s-o cunoască și s-o dirijeze 
cu pricepere.

Aș cuteza să afirm că a fi învățător e mult 
mai greu decît să fii profesor. Oricît ar părea 
de ciudat, așa este, cu toate că, pentru dobîn- 
direa titlului de profesor trebuie să treci prin 
studii universitare. De ce spun aceasta ? Pen
tru că profesorul este omul unei singure spe
cialități, iar activitatea complexă a învățăto
rului reclamă in mod necesar ți nu extra pro
fesional — o pregătire multilaterală de cul
tură generală. Să fie orientat în domeniul ști
inței și tehnicii, literaturii și artei, să cu
noască cele mai noi descoperiri, realizări și 
creații în aceste domenii, să aibă o orientare 
clară, vederi și concepții înaintate, gust este
tic dezvoltat. Misiunea de dascăl presupune 
și o temeinică pregătire pedagogică, psiholo-

(Continuare in pag. a V-a)

CE-AȚI FACE DACA VI
S-AR OFERI IARAȘI

Realizată 
de Ionel Hrisfea virsta de 20 de

Străvechea legendă a doctorului Faust, preluată de Marlowe și 
dusă la apogeul sensurilor de Goethe, n-a încetat și nu va înceta, proba
bil, niciodată, să-și găsească analogii in lumea contemporană... Nu vom 
îndrăzni să rivalizăm cu cei care se străduiesc, pe toate meridianele, să-i 
redescopere noi valori filozofice ; ne mulțumim să-i împrumutăm doar, 
pe termen scurt, o singură idee — cea mai cunoscută din toate — pentru 
a-i incetca rezonanța in sufletele oamenilor de astăzi. Dacă autorul aces
tei anchete va părea că s-a substituit lui Mefisto, a făcut-o doar de dra
gul unei simple întrebări, și din curiozitatea unui simplu răspuns. între
barea, mereu aceeași: „Ce-ați face dacă vi s-ar oferi iarăși vîrsta de 20 
de ani" ?... Răspunsul, mereu diferit, — dar nu lipsit de unele constante...

Pentru a aduna cit mai multe opinii, autorul a străbătut peste 
o mie de km. Pentru a evita teoretizări excesive, a căutat prilejuri de 
discuție improvizată — in trenuri, gări, restaurante, sanatorii, case de 
cultură sau in avion. Și-a studiat minuțios interlocutorii, dar nu poate 
spune că i-a ales. Le-a pretins doar să fie trecuți cu cel puțin un deceniu 
de virsta pusă in discuție... Atit.

De altfel, cum, și cu ce „criterii" să-i alegi ? Cînd studiezi o pro
blemă tehnică apelezi la tehnicieni, in materie de artă te adresezi artiș
tilor sau publicului... Dar într.o asemenea anchetă... Cine nu și-a făcut 
vreodată un bilanț ? Și ce bilanț nu te îndeamnă la concluzii ?

„vîrstnici". Dar ținta discuțiilor II 
dacă Mefisto nu poate da nimănui

E vorba deci de interlocutori 
privește mai ales pe cei tineri. Căci 
virsta pe care n-o mai are, cei ce posedă sau vor poseda tezaurul celor 
20 de ani, vor avea poate un prilej in plus de a se gîndi cum să-1 folo
sească. Nu „sfaturi" li se oferă, în 
temei de a se sfătui cu ei inșiși...

Regretați sau
Eram obsedat la în

ceput de o idee, cam me
lancolică, pe care o citi
sem undeva, în Zolla : 
„în prima parte a vieții 
speri, în a doua regreți"... 
Mă așteptam să aud, de 
la cei trecuți 
„speranțelor" 
cruri despre 
Mărturisesc că

de virsta 
multe lu- 

„regrete" 
am auzit

cele

nu
Că

ce urmează. Ci, poate, doar un

regretați î
au fost 

cei
mai puține...
destui de numeroși 

parafrazîndu-1
sau nu — 
Peri, spuneau: 
fi să-mi reiau 

merge pe același 
Drumul profesi-

care, 
conștient 
Gabriel 
„dacă-ar 
viața, aș 
drum".
unii, în primul rind. Dar 
și „drum", pur și simplu. 
Mi-o declara, de pildă, în

pe

trenul care ne ducea spre 
Suceava, doctorul Gheor- 
ghe Litinschi, de 31 de 
ani, specialist în psihiatrie 

’infantilă, care se îndrep
ta spre locul său de mun
că, la Șiret. Mi-o declara 
și un pacient care-și

(Continuare 
în pag. a ll-a)
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Dan Deșliu

Melania Alim&nescu

Emanuela Teodorescu

Lidia Bejan

Dima Iorga

Nicolae Tomescu

e

Geta Popescu

ani?
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cmri 
Mi

Sînt mai multe posi
bilități. In primul rind 
după filele calendaru
lui. Oricine îl privește 
azi, constată că se află 
în ziua solstițiului de 
primăvară.

Pentru fiecare din 
noi, primăvara are, to
tuși, amabasadori felu
riți. Iată părerea unui 
meteorolog :

1. Venirea primăverii 
coincide cu prelungi
rea duratei de strălu
cire a soarelui, fapt ca
racterizat prin crește
rea substanțială a tem
peraturii aerului, îndeo
sebi a acelor maxime 
zilnice care în această 
perioadă se distanțează 
mult de valorile mini
me din timpul nopților. 
Un alt semn al primă
verii îl arată creșterea 
instabilității atmosferei 
care se traduce 
formații 
furtună,
electrice și averse care 
duc chiar la grindină. 
(ȘUICĂ CONSTAN- 
TIN).

prin 
noroase de 

cu descărcări

2. DAN DEȘLIU. 
Sînt bucureștean — și, 
pentru mine, sosirea 
primăverii este marcată 
de un aer aparte al 
orașului : ceva care ți
ne de lumină, de adie
rea vîntului, de propa
garea zgomotelor în 
aerul limpede, de felul 
de a merge și de a 
privi al trecătorilor... 
Primăvara este, 
vreți, senzația 
poem, care va fi.

dacă 
unui

3. MELANIA 
MANESCU — 
toare la librăria 
hail Sadoveanu" : 
recunosc 
după faptul că încep 
să fie foarte căutate vo
lumele de versuri.

ALI- 
vinză- 

„Mi- 
Eu 

primăvara

4. O farmacistă : Știu 
de ce mă întrebați pe 
mine. Credeți că o să 
vă vorbesc de astenia 
de primăvară, de car- 
baxin și de vitamina C. 
Ei bine, nu. Sînt și eu 
un om ca toți ceilalți, 
deci primăvară înseam
nă soare, flori, plimbări 
prin Cișmigiu... (TEO
DORESCU EMANUE
LA).

5. O studentă la 
chimie : Primăvara vine 
atunci cînd încep să uit 
că fotosinteza și cloro
fila înseamnă compli
cate procese chimice și 
îmi vine mai ușor să 
le numesc: ghiocei, 
frunze, iarbă... (LIDIA 
BEJAN, anul II chi
mie).

6. DIMA IORGA, di
rectorul Întreprinderii 
cinematografice Bucu
rești : recunosc primă
vara după faptul că ss

Interviu fulger 
de ATANASIE TOMA

(Continuare 
in pag. a V-a)

RETORICA

SPORT

• VICTORIA VOINȚEI (de 
Dan Deșliu)

• PERFORMANȚE — DE CE 
NU ȘI LITERARE? (Conclu
zii la ancheta noastră despre 
cartea sportivă).

O prejudecată pe de o 
parte, și o demonetizare 
operată de demagogia pe 
care a drapat-o deseori, 
retorica se cere imperios 
reabilitată. Excrescența 
■a in vorbele Înflorite 
artificios, in vorba lungă 
atingind și 
smircurile, 
slobozind în fraze ___
te vorbe fără noimă este 
confundată de unii cu a- 
devărata retorică căreia 
îi este proprie in special 
elocvența, adică vorbirea 
frumoasă și convingătoa
re, bogăția de idei și pu
terea analitică, expresia 
aleasă și spiritul polemic, 
combativ. Intervenția ci
vică, deci politică și artă 
orală în egală măsură, 
oratoria românească a 
fost înălțată de un He- 
liade, Bălcescu și Russo, 
retori ghiciți cu ușurință 
în chiar scrierile lor li
terare ori publicistice, de 
un Kogălniceanu și Ma- 
iorescu, Delavrancea și 
Iorga, Pîrvan și Călines- 
cu, magnifici tribuni sau 
oameni de catedră. A ini
ția la noi un curs de re
torică n-ar fi deloc fără 
rost. Asupra reabilitării 
retoricei grevează și o 
altă prejudecată. Se con
fundă contrafăcutul, arti
ficiosul. cu premeditarea, 
cu edificarea anticipată a 
discursului, a intervenției 
ex-cathedra uitînd că ce
le mai răscolitoare tirade

V. ARACHELIAN

stelele și 
demagogia 

lătra-

(Continuare 
in pag. a V-a)
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începutul veacului XX 
este dominat în istoria pa
triei noastre de marea răs
coală a țăranilor din 1907. 
Față de șirul răscoalelor și 
frămîntărilor țărănești iz
bucnite necontenit intre 
1888 și 1906, ridicarea la 
luptă a țărănimii in 1907 
a constituit momentul de 
maximă încordare, punctul 
culminant.

în anii premergători lui 
1907 situația țărănimii se 
înrăutățise simțitor : la ne- 
justa repartiție a proprie
tății asupra pămîntului, 
care făcea ca 4 171 de 
moșieri să stăpînească mai 
mult de jumătate din su
prafața agricolă și silvică 
a României, se adăugau 
creșterea prețului arenzii și 
a dijmei datorate proprie
tarului, care ajunsese să 
fie una din două. Lipsită 
de pămînt. de cultură și 
de islaz, țărănimea de
pendentă economicește de 
moșierime era nevoită să 
accepte condițiile neome
noase de muncă impuse 
de aceasta prin învoielile 
agricole. La condițiile e- 
conomice grele ale țărăni
mii se adăugau starea 
de înapoiere culturală, lip
sa de drepturi politice, 
precum și caracterul abu
ziv al administrației de la 
sate.

Nemulțumirea generală 
a țărănimii, cauzată de 
reaua stare economică în 
care era nevoită să tră
iască, a făcut ca majorita
tea satelor României să se 
ridice — în primăvara lui 
1907 — la luptă împotriva 
moșierilor și arendașilor, 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de 
trai, pentru pămînt.

Conflictul izbucnit la 8 
februarie la Flămînzi (ju
dețul Botoșani), pe pro
prietatea prințului Sturdza, 
arendată lui M. Fischer, 
între țăranii învoiți și ad
ministrația moșiei, a aprins 
scînteia răscoalei. Eveni
mentele petrecute la Flă
mînzi au avut un puter
nic ecou în satele din jur. 
în decurs de cîteva zile, 
comunele județelor Boto
șani, Dorohoi și Iași au 
început să se agite. Ptnă 
la 28 februarie tot nordul 
Moldovei a fost cuprins 
de frămîntări țărănești. în 
perioada &—28 februarie, 
țăranii se adunau cu su
tele în fața primăriilor în
tocmind petiții prin care 
cereau scăderea prețului 
arenzii la pămîntul de cul
tură și de imaș. în ciuda 
încercărilor făcute de au
torități de a-i liniști, ță
ranii deveneau tot mai 
dîrzi. Incepînd din 28 fe
bruarie țăranii moldoveni 
au trecut la luptă deschisă 
împotriva moșierilor și a- 
rendașilor, la răscoală. A- 
tacînd conacele, răsculații 
izgoneau pe moșieri și a- 
rendași. distnigeau condi- 
cele de învoieli și uneori 
incendiau proprietățile. 
Din nordul Moldovei răs
coala se întindea, de la 
comună la comună, din- 
tr-un județ în cele vecine, 
mergînd către sud, astfel 
încît pînă în primele zile 
ale lunii martie toată pro
vincia a fost cuprinsă de 
răscoale. împotriva țărani
lor a fost trimisă armata, 
dar ea n-a putut stăvili iu
reșul răscoalei : cetele de 
răsculați pătrundeau în 
tîrguri (Bucecea, Bivolari, 
Sulița, Podu Iloaie, Tîrgu 
Frumos) amenințau orașe
le. Barierele lașului și Do- 
rohoiului au fost atacate 
necontenit, iar mii de răs

culați au pătruns în Vas
lui și Botoșani. în ciocni
rea care a avut loc la 4 
martie între cei peste 2 000 
de țărani intrați în Boto
șani și detașamentul de 
reprimare, au căzut 9 răs
culați — primii din cursul 
răscoalei care au plătit cu 
viața îndrăzneala de a se 
fi ridicat la luptă. Prin în
cercările de a pătrunde în 
orașe, țăranii urmăreau să 
se răfuiască cu moșierii și 
arendașii refugiați în ele, 
precum și să impună auto
rităților județene încheie
rea unor noi contracte de 
învoieli agricole. Atacarea 
și pătrunderea răsculaților 
în reședințele județelor 
dovedesc marea energie

răsculaților se aflau tot
deauna căpetenii — țăranii 
cei mai energici și cura
joși, care-i însuflețeau prin 
îndemnul și exemplul lor. 
Uneori, între capii răscoa
lei s-au aflat învățători și 
preoți și chiar unii repre
zentanți ai autorităților Co
munale — primari, notari, 
membri ai consiliilor co
munale. înainte de a trece 
la acțiune, răsculații dis
trugeau de obicei legătu
rile telegrafice, pentru a 
întîrzia astfel informarea 
autorităților centrale și 
deci sosirea armatei.

Tendința răsculaților de 
a intra în orașe s-a ma
nifestat și în Muntenia și 
Oltenia. Ei au pătruns în

man, Stănești-Vlașca, Vă
leni, Vîlcele, Comani-Olt, 
la podul peste Buzău) au 
provocat căderea guvernu
lui conservator care nu 
mai putea face față situa
ției. Puterea a fost prelua
tă, în 13 martie, de către 
guvernul liberal prezidat 
de D. A. Sturdza, care se 
angaja să „pacifice" țara, 
în zilele de 13 și 14 mar 
tie s-a întocmit planul de 
reprimare a răscoalei. Țara 
a fost împărțită în 12 zone 
de operații, s-au mobili
zat 127 000 de oameni, s-a 
alcătuit repartiția trupelor 
în raport cu gradul de in
tensitate al răscoalelor.

Reprimarea energică or
donată de noul guvern a

ros, după răscoală. în nu
mele restabilirii ordinei, 
s-au comis adevărate orori: 
ridicați de la casele loi 
țăranii au fost, unii împuș- 
cați la margine de drum, 
alții legați cot la cot și 
schingiuiți în bătăi. în pe
nitenciare, cazărmi sau în 
șlepuri pe Dunăre, miile 
de arestați au fost ținuți 
luni de zile, prost hrăniți 
și în condiții sanitare mi
zerabile, care au dus la 
izbucnirea tifosului exan- 
tematic. Tribunalele jude
țene au intentat țăranilor 
arestați procese care au 
durat toată vara anului 
1907. Prin sentințele date, 
țăranii au fost condamnați 
la îndelungi ani de temni-
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revoluționară a țărănimii, 
constituind momentele cul
minante de manifestare a 
răscoalei din Moldova.

Spre sfârșitul primei de
cade a lunii martie, răs
coala a izbucnit cu și mai 
mare intensitate în Mun
tenia, pornind aproape 
concomitent din două 
puncte: județul Teleor
man, situat în sud-vest și 
Rîmnicu-Sărat, aflat în 
partea de nord-est a pro
vinciei. Din aceste două 
județe, care au constituit 
adevărate focare, răscoala 
s-a întins la cele din jur, 
în perioada 9—17 martie.

Din punctul de vedere 
al modului de desfășurare 
a răscoalei în județele : 
Teleorman, Vlașca, Olt, 
Argeș, R. Sărat, Buzău ea 
a avut o largă arie de răs- 
pîndire, îmbrăcînd forme 
violente de luptă ; în Pra
hova, Brăila, Dîmbovița, 
răscoalele au fost mai pu
țin numeroase, iar în Mus
cel, Ilfov și Ialomița- ne
mulțumirile țăranilor s-au 
manifestat mai mult sub 
forma agitațiilor.

Curând după 9 martie, 
răscoala s-a declanșat și 
în Oltenia, cu mare vio
lență, întinzîndu-se cu re
peziciune în patru din cele 
cinci județe ale sale — 
Dolj, Romanați, Vîlcea și 
Mehedinți; în Gorj răs
coalele au fost de mai 
mică întindere.

în cea de a doua de
cadă a lunii martie, Mun
tenia și Oltenia erau cu
prinse de flăcări. Ca la un 
singur semn, țăranii s-au 
ridicat împotriva' exploata
torilor lor de veacuri, im- 
primînd răscoalelor din a- 
ceste provincii un caracter 
deosebit de violent. Cete 
de sute de oameni — al
cătuite din răsculații mai 
multor comune — cu ste
gari șl gorniști în frunte, 
după care urma masa răs
culaților înarmați cu unel
tele lor de muncă, atacau 
proprietățile moșierești și 
arendărești, primăriile și
— uneori — jandarmeriile. 
Țăranii își împărțeau pro
dusele aflate în hambare
— rod al muncii lor — 
incendiau conacele și pă- 
tulele, distrugeau contrac
tele de învoieli agricole. 
Cetele de răsculați acțio
nau mai eu seamă în 
timpul nopții. în fruntea

Alexandria și R. Sărat ; la 
barierele Buzăului și ale 
Turnului Măgurele s-au 
dat lupte între țărani și 
armată, iar Craiova, Slari- 
na, Giurgiu și Pitești au 
fost în permanență ame
nințate. Mai mult decît a- 
tît, telegramele anunțau că 
în 11 maitie două coloa
ne de peste 4 000 de răs
culați din Teleorman și 
Vlașca înaintau spre Ca
pitala țării.

Amploarea luată de răs
coală, înaintarea țăranilor 
către București, dîrzenia 
manifestată de răsculați 
care în multe locuri se 
angajaseră în luptă cu ar
mata (corn. Măgurele și 
Slobozia-Trăzni*u-Teleor-

început la 14 martie și a 
durat două săptămîni. Or
dinele drastice care cereau 
să se intervină prin focuri 
de armă din primul mo
ment și folosirea artileriei 
au făcut ca răscoala să fie 
înnăbușită în sînge. Nu
meroase comune din jude
țele : Vlașca, Olt, Dolj și 
Mehedinți au fost bombar
date, multe altele incen
diate de armată. In nenu
mărate comune s-au dat 
lupte sîngeroase între ță
rani și trupele de reprima
re : Băilești și Plenița 
(Dolj), Lăunele (Argeș), 
Laloșu (Vîlcea) și altele. 
Opera răzbunării de clasă 
s-a dezlănțuit însă nease
muit de puternic și sînge-

ță și chiar la muncă silni
că pe viață.

Modul în care a fost 
„pacificată" țara în 1907, 
a intrat în istoria noastră 
ca unul din cele mai gra
ve acte de acuzare în
dreptat împotriva claselor 
exploatatoare din România.

Răscoala țăranilor din 
1907 a dezvăluit principa
lul neajuns al mișcărilor 
țărănești ; lipsa lor de or
ganizare, caracterul Iot lo
cal. Răscoala din 1907 nu
a fost un asalt revoluțio
nar organizat cu o singură 
conducere, cu armată co
mună, plan unitar de ope
rații și program unic, ea a 
fost suma unor răscoale

locale, dar deosebit de vio
lente.

Răscoala a fost înfrîntă 
mai cu seamă din cauză 
că țărănimii i-a lipsit în 
luptă conducătorul ei fi
resc, proletariatul. în 
timpul răscoalei, muncito
rimea s-a solidarizat ade
seori cu acțiunile revolu
ționare ale țăranilor, la 
Buhuși, Pașcani, Galați, 
București și pe Valea Pra
hovei. Acestea au fost însă 
acțiuni sporadice și spon
tane, explicabile prin aceea 
că în 1907 noi nu aveam 
un proletariat industrial 
puternic, condus de un 
partid revoluționar care: 
să preia conștient și or
ganizat conducerea răs
coalei.

în schimb, statul bur
ghez dispunea de mijloace 
moderne și rapide de re
primare și, cu ajutorul ar
matei — deși în sînul tru
pei s-au manifestat cazuri 
de insubordonare la ordi
nul de a trage în țărani 
— răscoala a fost înnăbu
șită.

Deși înfrîntă, răscoala 
țăranilor din 1907 a in
fluențat dezvoltarea ulte
rioară a României : în do
meniul relațiilor agrare, is
toria socială a țării s-a des
fășurat în anii următori 
sub semnul luptei pentru 
rezolvarea problemelor pe 
care le ridicase răscoala.

Amploarea deosebită a 
răscoalei, combativitatea și 
dîrzenia dovedite de răs
culați în cursul ei, au dez
văluit uriașa energie revo
luționară de care era capa
bilă țărănimea, făcînd ca 
acest eveniment să con
stituie unul din momente
le memorabile din istoria 
patriei noastre.

CORALIA FOTINO

cercetător la Institutul 
de istorie „Nicolae lor- 
ga" al Academiei Repu
blicii Socialiste România

„La vîrsta 
marilor 

răspunderi”
ORADEA (de la corei- 

pondentul nostru).
Din inițiativa comite

tului orășenesc Oradea al 
U.T.C., în sala Teatmlui 
de stat din localitate a 
avut loc simpozionul „La 
vîrsta marilor răspun
deri" la care au partici
pat elevii claselor a Xl-a 
de la liceele din oraș. în 
fața acestora au vorbit 
despre profesiunea alea
să : profesoara Maria
Luncan, lectorul univer
sitar, Irina Dreuceanu de 
Ia Institutul pedagogic. 
Inginerul agronom Vasile 
Dragoș, președintele Uni
unii regionale a coopera
tivelor agricole de pro
ducție, doctor Nicolae 
Cirstea, medio șef al ora
șului Oradea, și Vasile 
Berinde, inginer la uzina 
„înfrățirea". Simpozio
nul s-a incheiat cu spec
tacolul „Simple coinci
dențe", de Pani Everac, 
în interpretarea actorilor 
de la teatrul orădean.

Măiestria cere studiu, concentrare».

NEOREALISM
In culori și cinemascop

Noutâfi la Muzeul 

de arta din Tg. Mureș
Specialiștii Muzeului de artă din 

orașul Tg. Mureș au achiziționat noi 
lucrări de pictură și grafică : „Pod la 
Veneția" și „Natură statică", de Vasile 
Popescu. „Curte țărănească" și „Fe
mele in pădure", de G. Petrașcu. Alte 
lucrări expuse zilele trecute in muzeu 
care se bucură de aprecierea unanimă 
a vizitatorilor, poartă semnăturile cu- 
noscuților pictori ștefan Luchian, Io
sif Iser, Francisc Șlrato, Rudolf 
Schweitzer-Cumpăna și alții.

ION VULCAN
Corespondent voluntar

Uzinele „î Mai" Ploiești. Pavilionul administrativ 
Foto : AGERPRES

Sorin Stoian

Ce-ați face dacă 
vi s-ar oferi ’arași 

vîrsta de 20 de ani?
(Urmare din pag. I)

cea, în aceleași zile, trata
mentul balnear la Vatra 
Dumei : inginerul Nicolae 
Frank, de 75 de ani. Voi 
mai reveni asupra lor ; 
fapt e că aceștia repe
tau, aproape aidoma cu
vintele : „nu regret ni
mic"... Primul beneficiase 
evident de alte condiții 
decît celălalt : absolvise 
în 1959, fusese medic în 
Deltă, apoi se întîlnise cu 
psihiatria (care nu-1 inte
resase deloc în facultate I), 
hotărând să i se dedice 
pînă la capăt. Dacă n-ar 
fi fireasca pudoare a „vor
belor mari' poate că doc
torul ar fi putut conchide 
de pe acum : „sînt feri
cit"... Cel de-al doilea stu
diase „construcțiile" la 
Paris, înainte de primul 
război mondial. De obicei 
„am studiat la Paris" se 
rostește cu mîndrie. El o 
spunea aproape cu jenă 
fiindcă, citez, „a trebuit 
să fug în străinătate pen
tru a găsi o amărâtă de 
bursă care mi se refuzase 
în țară". Inginerul Frank

trecuse, în anii de studii, 
prin greutăți materiale ne
închipuite, practic necu
noscute doctorului Litin- 
schi. La asemenea deose
biri de epocă, de genera
ții, de condiții sociale, mă 
așteptasem de la început. 
(Ele aveau să fie enunța
te de multe ori, de inter
locutori foarte diferiți). 
Dar dincolo de ele, ambii 
puneau, senin, un semn 
de egalitate între ceea ce 
năzuiseră și ceea ce rea
lizaseră. Medicul pome
nea de bucuria pe care o 
simte cînd un copil cu di
ficultăți psihice este rein
tegrat în viața socială. In
ginerul vorbea despre po
durile, șoselele și piețele 
din orașul de reședință 
(Tîrgu Mureș) care s-au 
născut din propria sa con
tribuție. „N-aș schimba 
nimic, aș face același lu
cru"...

La alții apărea „regre
tul". Cazurile semănau a- 
tît de bine, încît pot fi 
transcrise în comun, înlo
cuind doar numele, vîr- 
stele sau profesiile 
,,Pe-atunci nu puteam stu
dia. Eram sărac. A trebuit

să fac o meserie oarecare, 
pentru a-mi cîștiga pîinea, 
cît mai repede, pentru 
a-mi ajuta familia"... Eroii 
povestirii avuseseră 20 de 
ani în 1942 (funcționarul 
Mihai Elecheș din Cluj), 
sau în 1938 (muncitorul 
Ion Drăgan, din Suceava), 
sau în 1920 (pensionarul 
Alexandru Nicolae, din 
Năsăud). Și multe alte 
nume, alți ani, și aceleași 
concluzii. „Regretul" aces
tora era simplu, clar, ușo> 
de înțeles și de presupus 
Se părea că nu vorbesc 
biografiile, ci însăși isto
ria... Dar am căutat să 
trec dincolo de asemenea 
cazuri, dincolo de ideea 
finală care semăna, și ea 
leit : „n-aș vrea să am 
pur și simplu 20 de ani. 
ci 20 de ani azi, cînd vi
sele se pot împlini"... Am 
început, deci să-i caul pe 
cei care își împliniseră to
tuși un vis, măcar unul 
din multe, chiar în aceste 
condiții grele Iată, din 
nou un pensionar (63 de 
ani), Ștefan Magori, care 
a predat la catedrele in
stitutelor agronomice din 

I Timișoara și Cluj. Poves

tește ceea ce ne închipuim 
cu toții despre condițiile 
de studii de acum cîteva 
decenii : „Biblioteca „Șco
lii superioare de agricul
tură" (din București) era 
neîncălzită, bătea crivățul 
prin ferestre, studiam cu 
pături pe noi, cu căciuli, 
cu mănuși... întrebați-i pe 
academicienii Staicu sau 
Bordeianu, care mi-au 
fost colegi. Ambii s-au 
îmbolnăvit atunci... Și eu 
m-am îmbolnăvit... Era 
cît pe-aci să nu supravie
țuiesc... Noi ne-am salvat 
drumul profesional riscîn- 
du-ne sănătatea și viața"...

Aci am descoperit, cum 
era și firesc, sursa „regre
tului" principal. Unii îl 
aveau pentru ceea ce nu 
au putut împlini. Alții 
pentru prețul cu care au 
împlinit... Un caz mai pu
țin „tragic" dar elocvent: 
Dumitru Popescu, profe
sor din Oradea : n-a fost 
bolnav, n-a îndurat foa
mea, (cei 20 de ani îi a- 
vea în 1936), dar a trăit 
din meditații, lucrînd ca 
zilier, acceptînd orice 
muncă plătită, „și uite 
așa, n-am știut ce-i tine

MUGURII
Mugurii — sîmburi de smaragd 
Peste orașele cu palate și seară...
Noaptea mugurii iși șoptesc poeme de dor, 
Poeme de pace pline de muzică...

Am visat lingă muguri o noapte intreagă. 
I-am privit aplecind ramurile. Și frăgezimea 
Mi-a luminat sufletul. Mugurii,
La porțile lumii, mici căldări de argint.»

La miezul nopții, la miezul nopții cind, 
Cu armonie se clătinau, se roteau stelele 
Au Împodobit somnul poeților 
Cu laurii păcii strălucitori și bogați...

Numai mugurii vibrau, numai mugurii, 
Ca niște minuscule evantalii de argint — 
O, dacă toți oamenii ar iubi mugurii
Pacea ar înflori fermecată pe toate meridianele...

Un film care reunește, sub a- 
celași generic, numele de rezo
nanță ale lui Vittorio de Sica, 
Sophia Loren și Marcello Mastro- 
ianni, se impune atenției specta
torilor chiar și fără ca titlul să 
amintească, pe undeva, de ex
celentul „Divorț italian" al lui 
Pietro Germi. Poate cineastul 
italian cel mai des văzut pe e- 
cranele noastre — în dublă cali
tate, de regizor și interpret — de 
Sica nu se constituie totuși pen
tru cei mai mulți dintre spectatori 
în reala sa valoare. Aceasta pen
tru faptul că multe din aparițiile 
sale actoricești n-au acreditat — 
dincolo de talentul tumultuos — 
o creație memorabilă. Cineva 
spunea odată că de Sica acceptă 
bufonerii actoricești pentru ca, 
apoi, cu banii cîștigați, să-și 
poată permite luxul și temeritatea 
unei opere cinematografice care 
să-l reprezinte. Dualitatea intre 
comercial și arta autentică a lui 
de Sica, a făcut ca unii spec
tatori să fie, pur și simplu, de
rutați in catalogarea acestuia în 
panteonul cinematografic. Cert 
este insă că, fără „Hoții de bi
ciclete", „Sciuscia", „Vmberto 
D", „Miracol la Milan" sau „A- 
coperișul" (filme văzute de spec
tatorii noștri la vremea cuveni
tă), neorealismul italian poate fi 
cu greu conceput. Ceea ce unește 
filmele lui de Sica (inclusiv cele 
în care e numai actor) este imen
sa sa sete de tandrețe și dra- 
foste, prietenia și afecțiunea ne- 

isimulată pentru personajele 
sale. Criticul francez, Andre Ba
sin, scria în 1954 despre de Sica 
„Gentilețea sa napolitană devine 
grație cinematografului, cel mai 
vast mesaj de dragoste pe care 
timpurile noastre au avut șansa

să-l realizeze de la Chaplin pînă 
acum". După aproape 30 de ani 
de cinematograf, _ de Sica chiar 
dacă nu și-a „reînnoit" mijloa
cele cinematografice, așa cum îl 
acuză unii din criticii săi, că
mine același poet al umanismului 
pe care l-am cunoscut cu unul 
sau două decenii în urmă. E 
drept, nici „Sechestrații din Alto
na" și nici „Ciociara" nu s-au re
levat prin inovații formale, dar 
clasicismul, soliditatea ideilor,

„CĂSĂTORIE 
ÎN STIL ITALIAN"

generozitatea pledoariei au făcut 
din două filme cu teme socotite 
necomerciale două mari succese 
de casă. Un de Sica veritabil îl 
avem în față și în cazul adaptării 
pentru ecran a piesei concetățea
nului său napolitan, Eduardo de 
Filippo, „Filomena Marturano" 
(jucată cu mult succes și pe sce
nele noastre, în urmă cu vreo 
zece ani, într-o excelentă creație 
a actriței Ana Barcan). Dar, dacă 
de Sica n-ar proceda așa și și-ar 
schimba stilul după fiecare modă 
mai mult sau mai puțin durabilă, 
n-am mai putea vorbi nici o dată 
despre de Sica, ci de un epigon 
oarecare. Transcrierea pe ecran 
a piesei lui de Filippo, deși îm
părțită vizibil în acte ți tablouri, 
are un stil cinematografic pro
fund filmic. De Sica s-a ferit, în 
secvențele de interior — al căror 
decor ar putea fi ușor confundat 
cu pereții scenei — să monteze

planuri lungi. El schimbă în 
permanență planurile ți pune a- 
paratul să se miște astfel încît 
sugestia cinematografică să do
mine inevitabilul dialog volu
minos pe care îl reclamă de obi
cei ecranizarea lucrărilor drama
tice. Povestea Filomenei, drumul 
ei către demnitate, sînt tratate 
de regizor intr-o totală înțelege- " 
re, iubire și tandrețe. Pe 
alocuri poate că tandrețea 
autorului vizează melodrama, 
mai ales către final, dar de 
Sica și-a conceput filmul nu 
numai ca un spectacol popular 
ci și ca o confesiune a unui na
politan despre cea mai napoli
tană femeie pe care a cunoscut-o 
pînă acum ecranul italian. Senti
mentalismul regizorului e de a- 
ceea scuzat de greutatea detașării 
acestuia de domeniile și situațiile 
cunoscute nu numai din litera sce
nariului. Sophia Loren, aproape 
nelipsită în filmele din ultimul 
deceniu de activitate cinemato
grafică a lui de Sica, o naște pen
tru a doua oară pe Filomena Mar
turano. Actrița, am putea spune 
că a investit în eroina aceasta toa
te resursele pe care ptnă acum le 
văzusem pe „felii" : verva din 
„Madame Sans-Gene", tragismul 
din „Sechestrații din Altona", op- J 
timismul robust al femeii simple 
care chiar în împrejurări drama
tice rămtne încrezătoare în viață 
și sensurile ei frumoase. In tan
dem cu Marcello Mastroianni — 
al cărui registru actoricesc are un 
diapazon atît de variat (se poate 
spune că nici unul din rolurile 
sale nu seamănă cu cele dina
inte), Sophia Loren acreditează 
un cuplu ideal, de altfel verificat 
pînă acum și în alte filme. O 
notă de puternică autenticitate — 
amintind vehemența neorealismu
lui — o are in filmul lui de Sica 
sublinierea permanentă a mediului 
social, adeseori printr-o simplă 
apariție de figurație, o replică 
sau un element de decor. Oricum, 
de Sica probează în acest film că 
tradiția novatoare a neorealismu
lui, virulența sa socială, sinceri
tatea, dragostea și înțelegerea 
pentru oameni, nu au rămas de 
domeniul amintirilor, chiar dacă, 
fideli mersului înainte al tehnicii 
cinematografice, maeștrii de a- 
cum 15 ani adoptă culoarea și 
cinemascopul.

ATANASIE TOMA

rețea... Nu m-am distrat, 
n-am fost la spectacole, 
am făcut lecturi pe apu
cate (lecturile în afara 
specialității), acum cultu
ra mea generală suferă, și 
mai suferă și acea parte 
din mine care nu s-a pu.- 
tut hrăni din bucuriile ti
nereții". Profesorul acuza 
transformări suferite în 
caracterul său "(morocănos, 
înclinat spre izolare), din 
pricina acestui tribut de 
austeritate plătit nobilelor 
ambiții. Și adăuga, grav : 
„tinerețea e un raport 
dintre ceea ce dai și ceea 
ce primești ; eu am dat 
mult, tot ce puteam, am 
primit, din cauza împre
jurărilor trecutului prea 
puțin. Mă bucur cînd ti
neretul de azi primește. 
Mă bucur cînd rîde, cînd 
dansează, cînd e voios 
Dac-aș avea azi 20 de 
ani, tocmai pentru că aș fi 
conștient de ceea ce pri
mesc aș da la fel de mult"

Important e ceea 
ce dai...

Ori cit aș fi fost de ten 
tat să circumscriu aci sfe

ra investigațiilor, să mă 
opresc la raportul strict 
dintre condițiile trecutului 
și cele ale prezentului, am 
încercat să trec, cu inter
locutorii mei, dincolo de 
el. Să descopăr pe aceia 
care, independent de: con
diții, se consideră intr-o 
măsură vinovați ei înșiși 
de „pierderea trenului". 
Pe primul l-am găsit 
chiar... în tren. Era tehni
cian la C.F.R., și plecase 
de la Iași, unde locuiește, 
spre șantierul feroviar de 
la Grădinița. Fiu de ță
ran, la 20 de ani (1937) 
era sărac lipit. Fuseseră 8 
frați. Suficiente motive 
de „scuză"... Dar nu... „E 
vina mea", declară Petre 
Albu. „Trebuia să am mai 
multă voință... Nu e vor
ba de „diplomă" — sînt 
mulțumit de funcția mea 
actuală — dar la vîrsta 
marilor puteri nu mi-arn 
pretins destul, mie în
sumi"... Petre argumenta 
prin comparația cu tatăl 
său. Nicolae Albu, de 83 
de ani. venit „cu carul cu 
boi" să lucreze la G.F.R 
cu multe decenii în urmă, 
azi pensionar. „Bătrânului"

nu i s-a astâmpărat nici
odată — nici azi I — se
tea de a realiza mai mult. 
Citește enorm (mult mai 
mult decît fiul) știe „tot", 
și mereu vrea să afle cîte 
ceva. Scrie versuri și le 
recită el însuși la clubul 
C.F.R. Iași, le recită pe 
dinafară, fiindcă „nu uită 
nimic, nici din ce-a scris, 
nici din ce-a citit". „Te
ribil, tata", declară fiul de 
55 de ani și revine la 
propria sa persoană cu un 
zîmbet vag. „Eu... nu a- 
veam ambiții din astea... 
nici la vîrsta ambițiilor... 
Mi s-au trezit mai tîrziu. 
Prea tîrziu : la 38 de ani 
am încercat să urmez 
„construcțiile" la „fără 
frecvență". M-am oprit în 
anul III. Nu mai am me
morie... Nu mi-am exer
sat-o"... Apoi încearcă, to
tuși, o scuză : „cînd eu e- 
ram tînăr, nu se punea a- 
tîta preț pe cunoștințe, pe 
pregătire"... Presimte în
trebarea mea și adaugă 
singur • „dar uite că tata... 
Ce mai, eu sînt de vină"...

Tot în tren întîlnesc o 
„casnică" de 66 de ani 
Raluca Popa, din Sebeș.

O femeie care a citit mult, 
cunoaște perfect o limbă 
străină (germana) și are 
două fete „cu studii" (ști
ințe economice și biolo
gie). In cazul ei propriu, 
revine același argument : 
„pe atunci nu se punea 
atîta preț, pe..." Raluca 
Popa nici nu și-ar fi în
chipuit că poate deveni 
altceva decît o casnică. A- 
ceastă „vocație" și-a îm
plinit o total : căsnicie fe
ricită, copii buni, trai tih
nit... Nu poate regreta 
nici lipsa de cunoștințe 
intelectuale. . Dar regretă 
că nu a dat mai mult vie
ții. Nuanță semnificativă, 
înrudită cu cea din măr
turisirile lui Albu. Ar fi 
vrut să fie... știți ce ? Far
macistă. „Pentru că far
maciștii, ziua și noaptea, 
stau la dispoziția bolnavi
lor, oferindu-le medica
mentele trebuincioase"... 
Fiicele, mai puțin sensi
bile la o asemenea poezie 
profesională, au ales, cum 
am văzut, alte profesii 
Dai și ele „dau"...

Și încă o femeie, cu 
care am avut o lungă dis
cuție, dar care nu a con

simțit cu nici un chip să 
i se publice numele. Poate 
„cazul" ei o justifică... 
Are 37 de ani. E din Satu 
Mare. Timp de 15 ani a 
fost soția unui intelectual 
cu o mare cultură și su
prafață, care a făcut-o să 
iubească, alături de el, 
cărțile lui, știința lui, arta 
lui... S-a identificat cu el 
în toate aceste pasiuni, 
devenite comune. Azi, fe
meia care în 1945 descin
sese direct de la țară, tre
ce ușor, în discuții, de la 
Bach la Shakespeare... Bi
blioteca lui este acolo, în 
camera ei, plină de cărți 
și amintiri. Dar bărbatul a 
murit pe neașteptate, a- 
cum vreo 6 ani. Și, nu 
mult mai tîrziu, femeia 
și-a dat seama că toate 
bogățiile ei spirituale erau 
de fapt „împrumutate" 
Pregătirea sa proprie : 6
clase. Profesia ei, nici 
una... Putea firește, să-și 
continue viața cu „pensia 
de urmaș", cu amintirile 
din rafturi... Putea să „ia" 
mai departe din hrana 
spirituală al cărei gust îl 
descoperise lîngă el. Dar

ce mai putea să dea ? 
I se păruse că are o sin
gură menire, să-i dea lui 
prezența ei. Intervenția 
brutală a destinului nimi
cise această iluzie. Acum 
e muncitoare. La confec
ții. I-a fost greu, foarte 
greu, dar trebuia să facă 
ceva. Ar mai trebui poa
te să încerce, de-aci îna
inte „să meargă mai de
parte". Dar nu e prea tîr
ziu ? Deocamdată, nu 
știe. în orice caz, nu poa
te. încă... „Dacă aveam 
acum 20 de ani ?... Aș fi 
înțeles că oricît de depli
nă e o unire între doi oa
meni, fiecare trebuie să-și 
aibă drumul lui propriu 
de dezvoltare... Pe atunci 
nu știam asta... Nici eu... 
nici el..." Nu poate conti
nua, ochii i se umplu de 
lacrimi. Adaugă încet : 
„de fapt tot ce-mi umple 
viața am furat de la el"... 
N-am curaj să răspund 
(căci i-aș jigni memoria) : 
...„Nu cumva... și el ?... 
Nu ți-a furat și el o par
te din viața dumitale ?“... 

tSfirșit.ul anchetei in
tr-un număr viitori



„Și la sate, problema creșterii și educării tineretului 
este foarte complexă. Perspectiva fiecărui tînăr în viață, 
rolul și locul lui în societatea socialistă, se definitivează, 
ca oriunde, numai pe o bază serioasă de pregătire pro
fesională, de sănătate și de educație nouă. In fiecare 
tînăr avem datoria să vedem pe cetățeanul de mîine al 
patriei : constructor militant, om de nădejde, competent, 
cu dorința sinceră de a se pregăti continuu. Pentru 
că, ceea ce caracterizează mai mult tineretul de azi al 
țării este cutezanța, setea de a cunoaște, dorința de a 
se afirma, de a fi util și capabil".

Așa începe scrisoarea trimisă redacției de către to
varășii CONSTANTIN CIOROIANU, directorul gospo
dăriei de stat din Rastu, regiunea Oltenia, și JEAN 
PLEȘEA, secretar al organizației de bază U.T.C., cu ru
gămintea de a fi publicată Ia rubrica „Cum semnezi în 
marea carte a satului socialist". Cu deosebită plăcere le 
îndeplinim dorința, convinși fiind că ideile, faptele, în
tregul conținut al răspunsurilor reușesc să cuprindă, 
sintetic și argumentele desprinse din opiniile celorlalți 
semnatari și participanți la dezbaterile anchetei. Fără 
îndoială, concluziile la această confruntare de puncte de 
vedere ar putea fi amplificate. Marea carte a satului 
socialist rămîne veșnic deschisă, oferindu-și filele pen
tru noi semnături.

In răspunsul la întrebările formulate In ancheta noas
tră, lucrători ai ogoarelor au adus în bogate buchete 
proaspete, multiple argumente la concluzia unică : înțe
legerea conștientă că în marea familie a satului, munca 
unită rămîne izvorul nesecat al bunăstării. Prin pagina 
de față nu avem intenția să tragem o linie de adunare 
după opiniile publicate în cadrul rubricii, deoarece, fie
care cuprindea, la rîndul său, noi adrese și direcții care 
merită să fie dezvoltate în monografia contemporană a 
satului și agriculturii socialiste. In contextul altor ar
ticole se va urmări adîncirea ideilor generate în cadrul 
schimbului de opinii din cadrul anchetei.

1

1. Care considerați cfi sînt trăsăturile de caracter definitorii 
pentru tînărul de azi al satului?

2. Ce înțelegeți prin a fi azi cooperator (sau mecanizator în 
S.M.T., muncitor în G.A.S.) ? Ce faceți pentru a dovedi acest lucru ?

3. Ce deosebește - ca suport al gîndirii, al preocupărilor 
cotidiene - pe tînarul satului contemporan de cel de acum 25 
de ani?

4. Ce îndatoriri v-ați stabilit pentru viitorul apropiat și în 

perspectivă, pe plan personal și pe planul intereselor generale de 
dezvoltare al unității unde lucrați?

5. După părerea dv., care este rolul organizației U.T.C. în 
viața satului? Și-I exercită? Și-a pus, suficient de pregnant, am
prenta în conștiința și orientarea în viață a tinerilor ?

6. E o cerință a vieții, a timpului pe care-1 trăim și, îndeosebi, 
a viitorului ca țăranul (sau mecanizatorul din S.M.T., muncitorul 
din G.A.S.) să cunoască tot mai mult despre cultură, artă, despre 
știință, el însuși să devină un om cult, să știe ce să pretindă de 
la viață, de la tot ceea ce îl înconjoară. Cum se răspunde acestei 
cerințe ?

6 ÎNTREBĂRI
LA ANCHETA

NOASTRĂ

— Răspundem la an
cheta ziarului „Scînteia 
tineretului" în legătură 
cu semnatarii din marea 
carte a satului socialist. 
Vom explica pe rînd 
problemele puse în fișa 
anchetei, referindu-ne 
îndeosebi la tinerii din 
gospodăriile agricole de 
stat, domeniu binecu
noscut de noi, unde ne 
desfășurăm zâ de zi 
munca.

Gospodăria agricolă 
de stat Rastu a luat fi
ință în anul 1981 și este 
situată în zona de bal
tă, în incinta îndiguită 
Ghidiciu — Rastu — 
Negoîu — Catanele — 
Bistrețu. Greutățile ine
rente începutului, ge
nerate îndeosebi de 
condițiile noi de 
muncă impuse de re
gimul Îndiguirii, au fost 
însă depășite cu succes. 
Acest succes de seamă 
pentru noi — cu toată 
răspunderea o spunem
— în bună parte s-a îm
plinit prin munca de
pusă, uneori prin ade
vărate acte de eroism, 
de tinerii ce alcătuiesc 
peste optzeci și cinei la 
sută din lucrătorii gos
podăriei.

Preponderent ca nu
măr în rîndurile meca
nizatorilor, tineretul o- 
cupă de dimineața și 
pînă seara un loc im
portant în complexul 
mecanism ce asigură re
alizarea planului în bri
găzi, înfăptuirea obiecti
velor de producție ale 
gospodăriei. Se știe că 
munca mecanizatorului 
nu este deloc ușoară. 
Dacă ne gîndim, acești 
lucrători ai ogoarelor, 
deși tineri, petrec, fără 
să se clintească de 
la volanul tractorului, 
campaniile din anotim
purile cu vânturi tăioa
se sau cu arșiță ; la 17, 
18, 20 de ani, cu mus
tața abia mijită, gospo
dăresc mașini și trac-1 
toare care valorează zeci 
de mii de lei fiecare, 
poartă pe umerii lor 
răspunderea recoltelor, o 
părticică din avutul ob
ștesc. Or, pentru ca pre
zența lor să constituie 
garanția realizărilor si
gure — și o constituie
— e nevoie ca fiecare 
să fie caracterizat cu : 
are răspunderea a tot 
ce realizează, e priceput, 
harnic. Și, în general, 
așa sînt caracterizați ti
nerii noștri, ori unde 
lucrează ei.

Privind prin prisma 
realității din unitatea 
noastră, afirmăm că 
prima și cea mai im
portantă trăsătură de 
caracter a tineretului 
este dragostea de 
muncă, spiritul de abne
gație fi devotament. 
Pentru oricare dintre 
tinerii de azi ai satului 
a munci este o onoare. 
Prin întreaga lor com
portare în producție, u- 
teciștii Ion Dăbuleanu, 
Iancu Barbu, Ion Mito- 
iu șl Marin Giolea ne-au 
autorizat, o dată în plus, 
să subliniem această 
trăsătură definitorie. în
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că tineri. Ion Dăbulea
nu și Ștefan Stănciuge- 
lu au fost numiți șefi de 
brigadă. La început 
n-au primit. Nu ca să-și 
asigure o viață mai li
niștită, ci din modestie. 
Ii cunoșteam însă bine 
și eram siguri că nu 
vom da greș. Intr-ade
văr. dînd dovadă de 
mult spirit de răspun
dere, și-au luat serviciul 
în serios și s-au achi
tat cu cinste de sarci
nile încredințate. Pen
tru că — și aceasta este 
o altă importantă trăsă
tură de caracter — ti
nerii noștri meca
nizatori, șl nu
numai ei, posedă temei
nice cunoștințe profe
sionale, dobîndite în 
școli. Dar tehnica în 
producție devansează de 
multe ori materialul di
dactic din școlile profe
sionale. Și atunci, pentru 
ca să-și desăvârșească 
pregătirea profesională 
în producție, intervine 
necesitatea studiului in
dividual permanent. Am 
avut cazuri cînd cu doi 
sau trei ani în urmă ti
neri ca Vasile Marin și 
Badea Ion erau socotiți 
mediocri ca meseriași. 
Ambiția însă și îndru
marea primită au făcut 
ca în cîțiva ani de zile 
din rîndul celor de pe 
urmă să ajungă frun
tași. Vasile Marin a 
terminat școala de 
maiștri mecanici și lu
crează acum la altă gos
podărie de stat din re
giune.

Desigur, asemenea e- 
xemple există nu numai 
printre mecanizatori, 
ci și printre cei ce lu
crează în zootehnie, și în 
rîndul cel rlalți salariați, 
tehnicieni, contabili, in
gineri. Munca, preocu
pările cotidiene își pun 
amprenta pe felul lor de 
fi, de a gîndi. Aspira
țiile diferă însă în func
ție de posibilitățile fie
căruia, de educația pe 
care a primit-o pînă în 
prezent și de multe al
tele. întreaga lor activi
tate — indiferent despre 
care este vorba — are 
însă un numitor comun : 
cinstea, devotamentul și 
dragostea pentru colec
tivul în care lucrează, 
pasiunea pentru muncă, 
dorința de a trăi pe pro
priile picioare.

— Rezolvarea proble
melor de producție, me
reu mai complexe, nu o 
putem înfăptui fără con
tribuția activă a tinerilor, 
fără promovarea lor în 
toate sectoarele. In ca
drul unității avem însă 
și mulți oameni mai în 
vîrstă, cu experiență, de 
la care tinerii au foarte 
multe de învățat în pro
cesul complex al for
mării lor ca oameni 
maturi.

Nu putem spune 
că nu mai avem cazuri 
de indisciplină, dar ni
ciodată n-am căutat să 
rezolvăm astfel de situa
ții pe calea cea mai 
simplă — desfacerea 
contractului de muncă, 
convinși fiind din pro
pria experiență că cine 

a înțeles ajutorul a- 
cordat de colectiv, a 
muncit zi de zi și s-a ri
dicat din rîndul celor 
criticați în rîndul celor 
evidențiați. întotdeauna 
ne-am pus problema : 
Bine, îi desfacem con
tractul de muncă, dar cui 
îl dăm? Unde-1 trimi
tem ? Nu se poate face 
nimic cu el ? La vîrsta 
cînd acestui tînăr i se 
cristalizează concepțiile 
despre viață, despre 
muncă, despre societate 
este nevoie de un co
lectiv, de o organizație, 
de o întreprindere, care 
să-1 modeleze, să-1 în
drume pe drumul cel 
bun. Noi am pus la bază 
educația prin muncă. 
Față de tineri, mai ales, 
față de acești oameni a- 
flați la vîrsta de desă- 
vîrșire a personalității 
lor ca oameni, ca me
seriași, n-ai voie să gre
șești. înainte de a face 
o observație, de orice 
natură ar fi ea, trebuie 
să gîndești : cum să 
procedez ca ceea ce spun 
eu să fie înțeles exact ? 
Exagerările, fie în sens 
pozitiv, fie negativ, sînt 
dăunătoare ; omul de 
azi al satului, prin con
dițiile noi în care s-a 
format, este mai sensi
bil, mult mai perspicace.

Prin tînăr muncitor 
în gospodăria agricolă 
de stat înțelegem un 
constructor, un om al vi
itorului. Toți sînt utili, 
indiferent unde lucrează. 
Trebuie însă ca toți să 
devină productivi — 
munca depusă de ei să 
fie eficientă, să aducă 
economii, beneficii. Pen
tru aceasta trebuie să 
învețe. Tot timpul tre
buie să învețe. Din cărți 
sau din experiența 
fruntașilor. Cursurile a- 
grozootehnice, consfătui
rile de producție, munca 
de zi cu zi sînt doar 
cîteva căi prin care 
acționăm.

— Problema care era 
pe timpuri, de a face 
avere, de cele mai mul
te ori pe căi meschine 
— a dispărut. In rîndul 
tinerilor de azi s-a dez
voltat mult spiritul de 
colectivitate, de intr-aju
torare, dorința de a reuși 
în viață prin muncă, 
prin învățătură. Avînd 
asigurată ziua de mîine, 
stabilitatea locului de 
muncă, toate condițiile 
create ca orice aspirație 
să devină realitate, 
preocupările sînt de altă 
natură : cantitatea și ca
litatea aportului perso
nal la dezvoltarea coo
perativei agricole, Ia în
tărirea gospodăriei de 
stat, la îndeplinirea in
dicatorilor de plan ai 
stațiunii de mașini și 
tractoare, cît am învățat 
e suficient pentru ca 
mîine sau poimîine să 
nu fiu depășit in viață? 
Ca probleme personale, 
sînt preocupați să-și 
construiască sau să-și 
renoveze casa, să și-o 
înzestreze cu strictul 
necesar și util, la nivelul 
vieții de azi. Cu venitu
rile realizate de pe urma 
muncii lor, a familiilor, 

se îmbracă mal bine, 
mănîncă mai bine. A- 
proape toți și-au luat 
biciclete, alții motorete 
sau motociclete.

— Să-i ridicăm pe toți 
tinerii la nivelul celor 
fruntași; să-i formăm în 
permanență ; să-i creș
tem ea să ajungă toți oa
meni de nădejde.

— Să le creăm con
diții bune de muncă și 
de odihnă pentru că, ne 
dăm bine seama, încă 
nu sînt la nivelul cerin
țelor și posibilităților 
actuale. In realizarea a- 
cestor obiective, nu ne 
uităm numai spre fon
durile primite din partea 
statului, pentru că și noi, 
pe plan local, putem 
realiza unele lucruri 
bune.

— Să-i ajutăm pe toți 
tinerii — și întreg co
lectivul de muncitori din 
gospodărie — să-și rea
lizeze normele zilnice de 
lucru, condiție primor
dială pentru îndeplini
rea și depășirea planu
lui ; să le dezvoltăm 
răspunderea pentru păs
trarea și îngrijirea bu
nurilor proprietate de 
stat.

— Să promovăm în 
diverse munci de răs
pundere pe oricare tînăr 
care are perspective și 
dă dovadă că se pregă
tește să obțină rezultate 
bune în producție. De 
altfel, în ultimii cinci 
ani, peste treizeci de ti
neri din cadrul gospodă
riei noastre de stat au 
fost promovați în dife
rite categorii de muncă 
superioare celor în care 
s-au încadrat inițial.

— Să-i facem pe toți 
să-și iubească gospodă
ria și să fie model în 
fața celorlalți tineri 
prin disciplină și con
duită morală.

Am avut și cîteva ca
zuri în care, cu toate 
insistențele, nu am reu
șit încă să găsim rezol
vările corespunzătoare. 
Așa au fost Mircea Bel- 
cineanu, Florea Ostană, 
Valentin Bistriceanu. 
Am observat la acești 
tineri ceva mutilat. Și a- 
ceasta întrucît aproape 
cu fiecare dintre ei s-a 
petrecut ceva în viața 
de familie — fie că n-au 
avut mamă sau tată, fie 
că proveneau din fami
lii dezorganizate. Lipsiți 
de dragostea părinteas
că, de căldura familiei, 
aceștia au avut o atitu
dine stranie față de 
muncă, de colectiv. în 
asemenea cazuri este ne
voie de mult tact; este 
nevoie ca, prin atitudi
nea sa, întregul colectiv 
să completeze acele go
luri destul de mari din 
educația pe care acești 
tineri au nevoie — și au 
dreptul — s-o primeas
că în perioada copilă
riei.

— în fiecare an, fa
milia, școala predă so

cietății, producției, o 
nouă generație de tineri, 
oameni aflați într-un 
complex proces de for
mare, în perioada cri
tică de fixare sau de 
formare a caracterelor. 
După părerea noastră 
rolul și datoria organi
zației U.T.C. este nu nu
mai de a nu întrerupe 
acest proces ci de a-1 in
tensifica. Și, de ce să nu 
recunoaștem, muncă s-a 
depus. S-au obținut și 
rezultate. Cu toate aces
tea organizația U.T.C. 
din G.A.S. are încă nu
meroase probleme pe 
care poate și trebuie să 
le rezolve. Rezultatele 
sînt în strânsă depen
dență de stilul de mun
că al organului ales, al 
comitetului U.T.C. pe u- 
nitate, al organizațiilor 
de bază. Interesul mani
festat pentru desfășura
rea muncii politice și e- 
ducative se observă în 
preocupările și ținuta ti
nerilor, în conștiința lor. 
Aceasta, credem noi, 
și pentru că avem 
de-a face cu oa
meni la o vînstă frage
dă, cînd pentru întîia 
dată ies de sub influența 
și oblăduirea familiei, 
sau a dirigintelui, cînd 
colectivul, opinia sa au 
puterea busolei în orien
tarea de viitor. Și, mai 
des la sate, unde s-a 
pornit de la diferite ni
vele de pregătire a oa
menilor, unde sînt încă 
foarte multe de făcut 
pentru formarea u- 
nei conștiințe înaintate, 
munca politică și edu
cativă trebuie să țină 
seama de aceste parti
cularități.

Vorbind prin prisma a 
ceea ce s-a realizat la noi, 
putem spune că organi
zațiile U.T.C. n-au făcut 
în acest sens cît trebuia, 
cît se putea face. Tinerii 
lucrează pe sute de hec
tare în fiecare zi — 
zece aici, douăzeci din
colo, patru-cinci pe o 
tarla, la cîțiva kilometri 
depărtare. Mobilizarea 
la acțiuni, indiferent de 
ce natură, este mai grea. 
Seara, cînd vin în sat, 
merge fiecare la el aca
să. Foarte rar — și a- 
ceasta numai cînd se 
desfășoară un program 
cultural-artistic deosebit 
— tinerii au putut fi 
văzuți la căminul cul
tural. Or, tocmai 
în direcția organi
zării permanente a 
unor acțiuni interesante 
organizațiile U.T.C. tre
buie să intervină. Ceea 
ce nu prea s-a făcut. 
Foarte rar programul 
căminului cultural adu
ce o noutate în organi
zarea plăcută a serilor 
pentru locuitorii comu
nei. In afară de filme, 
altceva, practic, nu se 
realizează din progra
mul alcătuit pentru o 
săptămînă. Dacă s-ar in
terveni în acest sens, 
dacă fiecare adunare 
generală sau altă acțiu
ne s-ar încheia cu dans, 
cu un concurs de reci
tări, de cîntece etc., si
gur tinerii ar fi atrași, 
ar participa cu mai mul
tă tragere de inimă. 
Pentru a se realiza a- 
cest lucru, părerea noas
tră este că, în fruntea 
organizației U.T.C. să se 
aleagă tineri inimoși, 

bine pregătiți profesio
nal, de acțiune. Aceștia 
să fie îndrumați, ajutați 
să capete experiență și 
în organizarea unor 
acțiuni. Să nu fie 
schimbați des, deoarece 
permanența unui secre
tar, doi-trei ani face 
mult. Se înțelege că cei 
care nu și-au făcut da
toria nu trebuie să 
fie menținuți numai de 
dragul permanentizării.
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— Nivelul de cultură, 
gradul de cunoștințe al 
tineretului au crescut. 
Aproape toți tinerii care 
lucrează în gospodăriile 
agricole de stat au ab
solvit școli profesionale, 
școli medii și superioare. 
Viața impune însă fie
căruia să țină pasul cu 
noutățile apărute în do
meniul de care se ocupă. 
Cunoștințele profesiona
le și le completează 
practic și teoretic, cele 
de cultură generală de
pind de felul de a fi al 
tînărului și de preocu
parea biroului U.T.C. în 
această direcție. In fie
care sat, în fiecare uni
tate agricolă există bi
blioteci. Cărți sî-nt des
tul de multe și utile; 
ziare, reviste, de aseme
nea. In fiecare comună 
există cinematograf, sînt 
formații artistice de a- 
matori, specialiști, oa
meni care, solicitați, pot 
contribui la clarificarea 
oricăror nedumeriri. 
Există, deci, sursele ne
cesare formării și com
pletării cunoștințelor de 
cultură generală.

în campaniile agricole 
se simte uneori însă lip
sa timpului necesar citi
rii unor cărți, a pregăti
rii și prezentării unui 
program artistic. Pentru 
remedierea acestor nea
junsuri, îndeosebi con
ducerilor de unități a- 
gricole le revin obligații 
în ceea ce privește 
mai buna organizare a 
muncii, utilizarea rațio
nală a mașinilor și a 
timpului. Pentru că, oda
tă satisfăcute aceste de
ziderate ale producției, 
crește operativitatea în 
executarea lucrărilor, se 
scurtează perioada soco
tită „vîrf de campanie", 
întregul colectiv putînd 
beneficia, mai mult, de 
timpul liber. De aseme
nea, credem că ar fi 
bine să se renunțe defi
nitiv la practica tele
gramelor prin care, de 
la trustul Gostat sîntem 
înștiințați că va trebui 
să lucrăm duminica, in
diferent dacă situația 
reală impune sau nu a- 
cest lucru. Noi o con
siderăm ca o for
mă a birocrației 
care în nici un caz nu 
are darul să oblige la o 
gîndire profundă în ce 
privește mai buna orga
nizare a muncii, la valo
rificarea mai deplină a 
resurselor de care se dis
pune. Și apoi, din prac
tica noastră am desprins 
că niciodată, cînd oame
nii au fost solicitați să 
lucreze suplimentar, 
mare lucru n-au reali
zat. Condiția care se 
impune, este — încă o- 
dată repetăm — să ne 
organizăm forțele de așa 
manieră, incit să se în
deplinească graficul de 
lucru și normele de luni 
și pînă sîmbătă. Totoda
tă, activitatea distractiv- 
recreativă trebuie mal 
bine organizată și de că
tre organizația U.T.C. Se 
pot organiza vizionări de 
filme, întreceri sporti
ve, culturale.

Formațiile artistice de 
profesioniști să prezinte 
mai des programe și pe 
scenele căminelor cultu
rale de la sate. Catego
ric că acest lucru cere 
timp, condiții etc. El to
tuși este necesar...

O asociere de idei, de caractere, de fapte.
Citindu-le poți intui personalitatea co
lectivului, a acelora ce din primăvară ți 

pînă... primăvara parcurg nu numai niște 
campanii agricole, dar, prin munca lor, influ
ențează rodnicia pămîntului, măresc bogăția 
adunată in hambare.

Am cunoscut la fața locului pe aceia ce 
au dat seva răspunsurilor la ancheta „Scîn- 
teii tineretului". Pe tovarășul Cioroianu și pe 
tovarășul Pleșca, pe Ion Dăbuleanu, Iancu 
Barbu, Ion Mitoiu, Marin Giolea, Ștefan 
Stănciugelu, Ion Badea și pe toți ceilalți 
pînă la 300, care acum șase ani au pornit la 
drum hotărîți să depășească greutățile ine
rente oricărui început, să practice cu succes 
agricultura acolo unde, cu puțin timp în urmă, 
înainte de îndiguiri, se întindeau bălțile și 
păduri de stuf și sălcii. Șase ani înseamnă 
de-acum ceva: maturizare, experiență, un 
plus de responsabilitate pentru propria faptă, 
pentru realizarea raportată ca bilanț.

S-a început de la 1 200 kilograme porumb 
boabe la hectar, de la producții medii neîn

semnate de grîu și plante furajere. „Pămîn- 
tul era nou, în bună parte fără structură. 
Noi nu-l cunoșteam îndeajuns" (Jean Pleșea). 
Dar exista la acest colectiv, deși tînăr sudat, 
ceva ce dădea forță: atașamentul față 
de gospodărie, dorința de afirmare, pasiunea 
pentru muncă. Și pași mari au fost făcuți 
spre ceea ce ei numeau atunci „scopul nos
tru". Spre producțiile ridicate. Tractoarele au 
mers într-una și niciodată altfel decît cu 
folos, în cîmp, fiecare vizită a unui specialist 
însemna acumulare de competență în al
cătuirea programului de lucru pentru zi
lele următoare; fiecare an parcurs aducea 
concluziile altor experiențe întreprinse în con
dițiile cultivării porumbului, a plantelor fu
rajere în regim de irigare, pe terenuri noi, 
luate în cultură în urma desecărilor. 1966 a 
însemnat pentru cei de la gospodăria agricolă 
de stat nu- numai record local de producție la 
grîu și porumb, dar șl depășirea propriilor 
angajamente: 2 602 kilograme grîu la hec
tar, 5 570 kilograme porumb boabe (cu a- 
proape o tonă mai mult decît se planificase); 

depășirea eu cîteva procente a producției glo
bale; economii la cheltuielile de producție 
in valoare de peste un milion lei.

Propriile realizări recomandă ți ele- repre
zintă, în același timp, suportul afirmațiilor to
varășului Cioroianu și ale secretarului comi
tetului U.T.C., cărora le dă, prin puterea lor 
de sintetizare, profunzime. Băieții din brigada 
lui Ion Dăbuleanu au realizat anul trecut 
aproape două planuri; Iancu Barbu a lucrat 
șase campanii cu tractorul, ridicînd piese de 
la magazie în valoare de numai două sute 
treizeci lei; de pe tarlalele unde au lucrat 
ortacii din brigada lui Ștefan Stănciugelu, 
s-au obținut producții cu pînă la 80 la sută 
mai mari decît cele planificate. Afirmația că 
„deși tineri, mecanizatorii poartă pe umerii 
lor răspunderea recoltelor, că gospodăresc 
mașini valorînd zeci de mii de lei", are deci 
o confirmare în viața gospodăriei agricole 
de stat.

Oamenii muncesc și cîștigă bine. Adică se 
bucură văzînd în urma lor lanurile încăr
cate de rod și chibzuiesc cîștigul. La gospo

dăria agricolă de stat Rastu toți salariațil gos
podăriei sînt cel puțin absolvenți ai școlii 
profesionale, 62 la sută dintre ei au realizat 
anul trecut un cîștig mediu lunar de 
peste o mie de lei. Mai bine de o treime 
locuiesc în case nou construite sau reno
vate, au tot ce le trebuie; foarte mulți și-au 
cumpărat motociclete și motorete. Versurile 
lui Eminescu, ale lui Arghezi sau Maiacovschi 
sînt recitite în clipele de odihnă; se citesc 
romane. In această permanentă încleștare om 
— pămînt, cei de la gospodăria de stat Rastu, 
au înțeles că pot ieși victorioși numai dacă 
sînt pregătiți, dacă pasiunea lor pentru mun
că, atașamentul pentru gospodărie au un aliat 
comun în setea pentru citit, pentru acumu
larea a noi cunoștințe. Cîțiva mecanizatori 
s-au înscris și urmează cursurile fără frec
vență la liceul din Băilești, iar cursurile agro
zootehnice și de ridicarea calificării sînt pri
vite cu maximă atenție. Numai așa se explică 
faptul că anul trecut productivitatea muncii, 
pe gospodărie, a fost depășită considerabil. 
Fiecare opt oameni au realizat în plus, sar
cina de plan a celui de al nouălea.

— Ceea ce am realizat, am realizat, acum 
ne gîndim la ce urmează. Colectivul nostru 
s-a angajat ca anul acesta producțiile medii 
obținute să fie superioare celor cu care ne-am 
mîndrit în '66. Și angajamentul n-a rămas 
numai pe hîrtie.

Dorind parcă să-și demonstreze în primul 
rînd sieși, tovarășul Cioroianu a deschis car
nețelul citind răspicat: „400 hectare culti
vate cu orz — în întregime fertilizate în mus
tul zăpezii; 50 de hectare masă verde — la 
fel, fertilizate; pentru cultura porumbului: 
toată suprafața arată din toamnă, trei sute 
și ceva de hectare, grăpate in primăvară. 
Toată sămânța se află în magaziile gospodă
riei, tratată și ambalată în saci etichetați pe 
soiuri; toate mașinile gata de lucru, fiecare 
primind certificatul de garanție de la ingi
nerul șef-mecanic, care le-a verificat personal. 
In plus o hotărîre: să folosim mai bine pă- 
mîntul, să-1 „determinăm" să producă mal 
mult și mai ieftin.

I Pagină realizată de Ing. GH. FECIORU



Fotbal, Handbal, Volei,
Scrimă, Canoiaj, 
Box, 
Șah.,

Baschet,
Oină, 

Popice,
Ciclism, Polo, Tenis,

Natație, Box, Tir, Șah

Prima panii uta fi 

o primi departajare 

in plutonul fruntaș 

al crosiștilor juniori 

din „Cupa Dinamo“
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• Duminică seara la 

Copenhaga în meci retur 
pentru sferturile de fina
lă ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal mas
culin echipa H. G. Co
penhaga a învins cu sco
rul de 21—16 (13—6) pe 
Dinamo București. După 
cum se știe în primul joc 
desfășurat la București, 
handbaliștii români cîști- 
gaseră cu 24—16. Datori
tă unui gol-averaj supe
rior ei s-au calificat în se
mifinalele competiției.

• Luni dimineața a pă
răsit Capitala plecînd cu 
avionul la Paris selecțio
nata de fotbal a țării noas
tre care va întîlni miercuri 
în meci amical 
Franței. Au făcut depla
sarea următorii 18 
tori : Ionescu, 
Popa, Nunweiller III, Săt- 
măreanu, D. Nicolaie, Dan 
Coe, Mocanu, Dobrin, 
Ghergheli, Năftănăilă, Lu- 
cescu, Dridea, Frățilă, Ba
dea, C. Radu, Iancu, 
Sorin Avram.

• Astăzi după-amiază 
stadionul Republicii 
găzdui un interesant 
plaj internațional de fot
bal. De la ora 16,00 Pro
gresul București va întîlni 
echipa bulgară Dunav 
Ruse, iar în continuare va 
avea loc meciul amical 
dintre echipele selecționa
te de juniori ale Români
ei și Turciei, care 
gătesc în vederea 
lui U.E.F.A.

echipa

jucă- 
Datcu,

va
cu-

se pre- 
tumeu-

început• La Halle a î 
turneul zonal de șah mas
culin la care participă 20 
de jucători din 15 țări. în 
prima rundă reprezentan
tul României, Victor Cio- 
cîltea l-a întîlnit pe islan- 
dezul Kristinsson cu care 
a întrerupt.

• Duminică pe traseul 
din dealul Muscelului de 
la Cîmpina s-au desfășu
rat întrecerile primei etape 
a „Cupei României" la 
motoci clism. 
cmc victoria 
M. Dănescu 
a totalizat 8 
mat de O. , 
gul Roșu Brașov) cu 
puncte și P. Paxino (Stea
ua) cu 4 puncte. La clasa 
500 cmc locul întîi a fost 
ocupat de E. Keresteș 
(Steaua) cu 8 puncte.

la
La clasa 250 
a revenit lui 
(Steaua) care 
puncte, ur- 

Ștefani (Stea- 
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• La Budapesta, în meci 
retur din 
de finală 
pionilor 
handbal 
Moscova 
rul de 21—19 (9—11) for
mația maghiară Honved 
Budapesta.

învingători și în primul 
joc (scor : 15—13), hand- 
baliștii sovietici s-au cali
ficat pentru sefinalele 
competiției.

cadrul sferturilor 
ale „Cupei cam- 

europeni" la 
masculin, Trud 
a învins cu sco-

Horia Mălușel finalizează un nou atac pentru 
echipa I.C.F. (I.C.F.—Politehnica 57—54)

Opiniile unor specialiști, publi
cate de „Scînteia tineretului" sub 
titlul „Și totuși juniorii mici nu 
ajung seniori mari", confirmă o 
situație existentă în atletismul 
nostru de cîțiva ani. In fapt este 
vorba de o problemă destul de 
acută care suscită un interes ma
jor, dezbătută de altfel cu diver
se prilejuri și în cadrul federa
ției de specialitate : dispariția 
unor speranțe atletice care la 
vîrsta juniorilor mici au obținut 
performanțe valoroase neconfir
mate apoi nici măcar în parte. 
Situația nu este deloc miracu
loasă ci se datorește unor cau
ze — unele amintite în suita res
pectivelor opinii — cunoscute a- 
cum aproape pînă la amănunt și 
pentru înlăturarea cărora s-au 
preconizat măsuri eficace.

De aceea socotim oportună in
tervenția ziarului în coloanele 
căreia s-au mai dezbătut și alte 
interesante probleme care frămîn- 
tă pe aceia ce se ocupă de ac
tivitatea atletică. De data aceasta 
mi se pare de stringentă actuali
tate, mai ales că ne aflăm oare
cum la startul acestei dezbateri, 
să începem așa cum este firesc

însemnătatea sportului, a educației fizice în 
viața omului contemporan, este un fapt incon
testabil. Aceasta se explică nu numai prin in
fluența ce o exercită asupra dezvoltării fizice, 
formării și perfecționării omului, prin caracterul 
lor recreativ și distractiv, ci și prin acea in
fluență pozitivă remarcabilă asupra cultivării u- 
nor atribute de caracter : puterea de luptă, voința, 
dîrzenia, sinceritatea, cinstea. Preocupînd într-o 
așa de mare măsură oamenii zilelor noastre, avînd 
asemenea implicații sociale, acest domeniu de 
activitate merită toată atenția literei scrise, se 
impune chiar ca o activitate ce are tot dreptul 
să fie reflectată în literatură. Așa se explică 
și de ce problema literaturii sportive a fost a- 
bordată nu numai teoretic ci și 
practic de mari personalități ale 
culturii românești : Al. Macedon- “ 
schi, Ionel Teodoreanu, Camil 
Petrescu, Gh. Țițeica, Elie Ca- 
rafoli, Traian Vuia, Liviu Re- 
breanu, C. Hogaș, Ștefan Lu- 
chian, M. Sadoveanu, Al. Vlahu- 
ță și atîția alții. Marele om de 
literatură George 
pe care cititorii l-au 
cut și în ipostaza de cronicar 
sportiv, spunea : „Publicul mo
dem, obosit de problemă, vrea 
senzația violentă a vieții, vrea 
dragostea fizică și călătorie, vrea 
sport și faptul senzațional, 
vrea în definitiv ce toată omeni
rea a căutat de mii de ani și 
ceea ce în fond literatura a cău
tat să-i dea... De altfel, totdea
una literatura și arta au fost a- 
proape exclusiv sportive, sportul 
reprezentînd vigoarea vitală a 
umanității".

Pornind de la funcția socială 
a sportului și exercițiilor fizice, 
de la necesitățile și cerințele 
actuale ce vizează acest domeniu 
ziarul nostru a organizat 
tema cărții sportive. Nu 
aceste sumare concluzii să 
vedere, opiniile exprimate 
luat cuvîntul în cadrul dezbaterii noastre privind 
literatura sportivă : a) de popularizare, b) tehnică 
de specialitate și c) beletristică — departajarea 
este absolut arbitrară — dar cîteva sublinieri în 
încheierea discuției, se impun cu necesitate.

In primul rînd s-au remarcat unele vagi și spo
radice succese, dar s-a discutat mult despre 
sărăcia, seceta acestui gen de literatură ; în li
brării nici cititorul de rînd, nici sportivul sau

antrenorul, nici specialistul nu găsesc suficiente 
titluri care să le satisfacă setea de cunoștințe, 
curiozitatea, cerințele de informare și specialitate. 
Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte și cele 
existente nu abordează acele probleme de strin
gentă actualitate, reclamate de progresul acestui 
domeniu, nu sînt scrise într-o limbă și acura- 
teță stilistică corespunzătoare și de către cei mai 
competenți oameni. Din această cauză și puținul 
care este zace în magaziile librăriilor.

Vorbind despre literatura de specialitate, de 
tehnică sportivă, s-a subliniat lipsa unor cărți 
pentru anumite ramuri sportive, în vreme ce în 
alte discipline s-a făcut exces, și tirajul redus pen
tru altele apărute care au suscitat interes. Deci

CARTEA SPORTIVĂ

Gălinescu,
cunos- PERFORMANTE

DE CE NU
Șl LITERARE?

de activitate, 
dezbatere peo largă

ne propunem ca în 
repetăm punctele de 

de către cei care au

nu există o echilibrare a tematicii pe ramuri 
sportive. Nu există, în general, un echilibru pe 
genuri : în planul Editurii U.C.F.S. pe anul în 
curs procentul cel mai mare îl dețin cărțile de 
tehnică și specialitate : 34 de titluri. Cea mai 
slab reprezentată în planul editurii este exact 
literatura cea mai mult solicitată de cititori, și în 
cadrul dezbaterilor a fost subliniat cu precădere 
acest lucru ; este vorba de beletristica sportiva, 
(4 titluri). Situația acestui capitol mi se pare pre
cară. Lipsesc cărțile, atît de necesare învățăto
rilor și profesorilor, de pedagogia educației fizi
ce, de sport pentru diferitele categorii de școlari. 
Or, baza de masă a sportului, în primul rînd, se

„Și totuși, juniorii mici nu ajung seniori mari**

CAMPIONATUL DE TINERET
TREBUIE REORGANIZAT

cu... începutul fi anume cu rolul 
școlii, al orei de educație fizică 
în stimularea la elevi a pasiunii 
pentru atletism, rolul profesorilor 
și antrenorilor în depistarea ce
lor mai talentate elemente și de 
certă perspectivă. Aceasta este 
o problemă căci atletismul, ase
menea notației și gimnasticii, re
clamă mai întîi o descoperire și 
apoi o pregătire timpurie. Unde, 
dacă nu în școală, se află viitorii 
atleți de performanță ? Unde, 
dacă nu în școală la ora de edu
cație fizică, viitorii atleți de per
formanță fac cunoștință cu abece
darul sportiv, plin cu atrăgătoare 
întreceri ?

Și dacă puțini sînt chemați să 
practice atletismul și mai puțini 
sînt cei care trec prin sita selec
ției, dovedind că au reale cali
tăți pentru performanțe. Este 
limpede, acțiunea de selecție se 
desfășoară deficitar, tocmai pen
tru că nu dispunem, mai ales în 
școli, de o bază de masă a atle-

S-a dat plecarea în proba inaugurală rezervată juniorilor

tismului care ar permite descope
rirea viitorilor performeri.

La sate, mai ales în ora de e- 
ducație fizică, abecedarul atletic 
rămîne cu filele neîntoarse și 
astfel copiii ajung în liceu fără 
o pregătire fizică corespunzătoa
re. Aici concurează deopotrivă 
lipsa unor cadre de specialitate 
(din care cauză catedra de educa
ție fizică este împărțită între pro
fesori și învățători de cu totul 
alte materii), ca și faptul că nu 
sînt îndeplinite măsurile comune 
ale Ministerului Invățămîntului 
și U.C.F.S. Un singur exemplu 
dar edificator: la școlile din ra
ionul Pașcani funcționează 122 
profesori de educație fizică din 
care doar 8 sînt de specialitate.

Oricîtă experiență pedagogică 
ar avea un cadru didactic ne- 
specialist nu poate suplini cerin
țele disciplinei, necesitățile spor
tului, al atletismului în cazul 
de față. Și-apoi mai este vorba 
ți de altceva: nu poți pretinde 
tuturor profesorilor de istorie sau 
matematici să dovedească pasiu
ne pentru atletism: în procesul 
de depistare și formare a viitori
lor atleți, pasiunea pînă la dă
ruire este în ultimă instanță ho- 
tărîtoare.

Startul pe... loc al unor juniori 
care nu confirmă promisiunile, 
speranțele, este în același timp un 
tribut pe care-l plătim unor de
ficiențe în sistemul nostru com- 
petițional, care nu asigură o tre
cere treptată de la juniori la se
niori. A existat pînă anul trecut 
o competiție, campionatul de ti
neret, dar care programat greșit 
în calendarul întrecerilor noastre,

la sfîrșitul lui septembrie, s-a do
vedit neavenit și fără eficacitate. 
O asemenea întrecere se face 
simțită și reorganizarea concursu
rilor, pentru atleți între 20—23 
ani se află din nou la ordinea 
zilei. De altfel ea va fi reorgani
zată in lunile iunie—iulie 1968. 
La fel de actuală este mereu — 
și astăzi mai mult ca oricînd — 
problema atît de dificilă a selec
ției tinerilor atleți. Aici nici co
misia de juniori a federației noa
stre, a cărei activitate este în an
samblu bună, n-a dovedit su
ficientă exigență. In ultima vre
me această comisie n-a reușit să 
dirijeze și să cunoască atent pre
gătirea ți evoluția speranțelor 
noastre. Nu-i vorbă, nici comisiile 
regionale de juniori nu s-au o- 
cupat cu răspundere de această 
problemă. Unele, cum sînt cele 
din Dobrogea, Banat, Crișana, 
Mureș-Autonomă Maghiară sînt 
total inexistente. Federația, comi
sia de juniori va lua mă
suri de activizare a acestor orga
nisme, dar ele trebuie dublate 
de intervenția consiliilor regionale 
U.C.F.S., direct răspunzătoare 
pentru activitatea comisiilor pe 
ramură de sport. Evident, ches
tiunea în discuție are multiple fa
țete și am convingerea că opi
niile care urmează a fi publi
cate în „Scînteia tineretului" vor 
elucida problema din toate un
ghiurile de vedere, găsind în a- 
celași timp soluția ca, în curînd, 

putem afirma că juniorii mici 
crescut seniori mari.

O tușă clasică din partida de rugbi, Progre
sul—Grivița Roșie, disputată duminică

Duminica

să
au

Prof. VICTOR FIREA 
secretar general 

al Federației române 
de atletism

Duminică s-a desfă
șurat, în Capitală și 
provincie, cea de-a 
doua etapă a campio
natului categoriei A la 
rugbi. Surpriza o con
stituie rezultatul de 
egalitate, 3—3, obținut 
de echipa Progresul în 
compania Griviței Roșii 
— deținătoarea titlului 
de campioană. Celelalte 
două meciuri din Capi-

tală, desfășurate pe 
stadionul Giulești, s-au 
încheiat cu rezultate 
scontate : Steaua — 
Rapid '13—0 ; Dinamo 
— Gloria 24—3. în 
țară : Precizia Săcele — 
Politehnica Iași 3—3 ; 
Știința Petroșeni — 
Agronomia Cluj 8—0 ; 
Rulmentul
Farul

Bîrlad — 
Constanța 6—3.

DINCOLO DE STADION
...O ezitare imperceptibilă, de fracțiuni de secundă, în co- 

borîrea blocajului, și directa a găsit punctul vulnerabil, în 
dreapta, sub ultima coastă... Boxerul lovit se prăbușește, 
arbitrul trimite pe adversar spre colțul neutru și începe să 
numere, calm, sacadat, în vacarmul formidabil al sălii. 
Toate privirile sînt ațintite spre omul acela, ghemuit în mij
locul ringului, care se uită ca prin ceață, cu un aer buimac, 
la conducătorul luptei și face eforturi să soarbă o în
ghițitură de aer printre buze. Acum, soarta întîlnirii pare pe
cetluită : peste cîteva clipe va răsuna nedoritul „aut /“, con
sfințind infrîngerea înainte de limită, lată-l însă, atunci cînd 
nimeni nu se mai așteaptă, ridieîndu-se greoi, șovăielnic, ca
pabil totuși să țină garda sus și să respingă primul atac, ba 
chiar să riposteze... Și, deodată, spre stupefacția generală, 
prezumtiva victimă se destinde fulgerător, cu un upercut 
sec, care inversează rolurile și hotărăște deznodămîntul con
fruntării l Obișnuiții reuniunilor pugilistice au asistat, de-a 
lungul anilor, la asemenea răsturnări dramatice : faze simi
lare se întîlnesc și în alte ramuri sportive — de pildă, în at
letism, cînd fondistul rămas mult în urmă revine spectaculos 
și cîștigă cu un piept, chiar pe linia de sosire — sau în ci
clismul rutier, cînd un singur concurent reușește să obțină și 
să conserve un avans decisiv, în ciuda eforturilor conjugate, 
ale plutonului care-l „vînează" cu înverșunare, zeci și zeci de 
kilometri — sau, oricît de paradoxal at părea, chiat pe te-

VECTORTA
d« Dan

renul cu 64 de pătrate, cînd jucătorul aflat în netă inferiori
tate găsește, cu un suprem efort de concentrare, portița tainică 
spre remiza prin șah-etern... Foarte puțini spectatori, chiar 
dintre cei mai avizați vor înțelege exact intensitatea și na
tura tensiunii la care este supus eroul unui asemenea episod. 
Pentru a rezista, în condiții vitrege, pentru a transforma 
virtuala înfrîngere în victorie strălucită, nu-i deajuns doar 
înzestrarea fizică, oricît de generoasă ar fi fost natura. Aici 
intervine, obligatoriu, o însușire deosebită, o trăsătură ex
cepțională, căreia i se spune tenacitate, dîrzenie, putere de 
luptă ți al cărei „motor" este, invariabil, voința fermă de a 
învinge. Această forță morală mi se pare a fi apanajul (nu, 
însă exclusiv) marilor campioni, al formațiilor de anvergură. 
Indiferent de disciplina practică, indiferent de împrejurarea 
că avem de-a face cu un sport individual sau colectiv, pre
zența sau absența acestei trăsături (trăsătură de caracter, în 
ultimă analiză), gradul ei de intensitate, determină înclinarea 
balanței într-o parte sau în cealaltă.

Sportivii noștri fruntași ne-au oferit, nu odată, satisfacția 
unor performanțe răsunătoare, in obținerea cărora forța mo-

VOENȚEI
Dețllu

rală a jucat un rol precumpănitor. Mă gîndesc la victoria lui 
Linca, în finala olimpică de la Melbourne, după trei reprize de 
luptă acerbă — cu degetul fracturat... Îmi amintesc succesele 
prestigioase ale handbaliștilor români, campioni mondiali la 
Dortmund ți Praga, datorită în bună măsură, capacității de 
supra-rezistență, de depășire a punctului critic în care ma/ori- 
tatea competitorilor ar fi cedat; cînd această capacitate — 
îndelung solicitată n-a mai atins nivelul maxim, a survenit 
eșecul de la Stockholm, în fața unui adversar pe care-l întrecu
sem, nu de mult, pe propriul său teren... Bevăd, de asemenea, 
senzaționala răsturnare a scorului în meciul de fotbal cu se
lecționata R. D. Germane, cînd, de la 0—2 la pauză, re
prezentanții noștri au reușit să cîștige finalmente cu 3—2, 
printr-o încordare titanică de-a lungul întregii reprize secunde, 
Adaug, la întîmplare, șiragul de medalii olimpice, mondiale 
și europene, colecționate de canotorii români, în frunte cu 
Vernescu, apoi „seriile" voleibaliștilor de la Rapid și Dinamo 
în Cupa Campionilor Europeni, apoi titlul suprem cucerit de 
Olga Orhan în confruntarea cu cele mai bune florete femi
nine de pe glob — acolo, departe, la Buenos Aires... S-ar

află în școli. Nu e mai puțin adevărat că și cela 
care există, puține la număr, cu totul insufi
ciente, au un tiraj mult prea restrîns din care 
pricină ele nu ajung în mîinile celor căror* 
le sînt destinate. Problema în speță vizează fac
torii care decid tirajul — Centrala Editurilor din 
Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, con
ducerea U.C.F.S. Mai e nevoie să arătăm că lu
crările extrem de solicitate cum ai fi „Biochimie 
și sport", „Almanahul voleiului românesc", 
„Handbalul", au apărut în tiraje respectiv de 
1 500 exemplare, 3 000 și 5 000 ? Nu credeți că 
cele 1500 de exemplare se pierd pur și simplu, 
prin librării ?

Dezbaterea ia apreciat că literatura de populari
zare, de inițiere în tainele spor
tului, și literatura beletristică — 
ale cărei personaje să fie eroii 
stadioanelor — este cea mai să
racă. Lipsesc romanele, cărțile 
de proză scurtă ale căror perso
naje să fie sportivii, biografiile 
romanțate, însemnările din. călă
toriile marilor vedete ale sportu
lui scrise de acestea sau redacta
te de publiciști de talent ; ar fi 
utile unele lucrări despre istori
cul sportului, a sportului româ
nesc, a unor discipline, precum 
și cărți cu caracter magazinistic, 
de informare și cultură sportivă, 
cum ar fi : almanahurile, enciclo
pediile, culegerile, antologiile etc. 

Iată, deci, că există o arie în
tinsă de teme neconsumate, cam 
odată tratate în cărți, la un bun 
nivel, ar umple goluri, și sîntem 
siguri, prin succesul de librărie, 
ar face dovada că investițiile au 
avut o eficiență bună. Pentru că 
la ora actuală, mulți se întreabă, 
și pe bună dreptate, de ce des
pre istoria unor sporturi în care 

noi ne-am cîștigat un binemeritat prestigiu nu a- 
vem cărți : rugbi, tenis de masă și de cîmp, fotbal 
și nici chiar în handbal ?

Probleme importante au ridicat, în cadrul dez
baterilor, autorii cărților sportive. Concluzia este 
că se impune o mai judicioasă selecție în rân
durile acelora care scriu cărți și lucrări sportive ; 
să fie chemați, la o asemenea muncă nobilă, 
oamenii cei mai competenți, buni cunoscători, 
persoane care stăpînesc bine condeiul, scriitori 
și publiciști reputați, specialiști cu o înaltă ca
lificare, într-un cuvînt oameni care prin presti
giul muncii și scrisului lor, să ridice și prestigiul, 
ținuta artistică și stilul cărții sportive. Nu trebuie, 
în nici un chip și în nici o împrejurare, să se 
facă rabat artei numai pentru că e vorba de cărți 
pe teme de sport.

E necesar ca Editura U.C.F.S. să apeleze cu 
mai multă consecvență și convingere la oamenii 
care au chemare pentru scris, să invite să colabo
reze, scriitori cunoscuți pentru pasiunile lor spor
tive (Eugen Barbu, Dan Deșliu, C. Chiriță, Al. 
Mirodan, Fănuș Neagu, Ion Băieșu, Teodor Ma- 
zilu, și nu sînt numai aceștia) — jurnaliștii cei 
mai dotați, care au făcut dovada unor caltiăți 
ce-i recomandă pentru o asemenea muncă.

Insuficiența, în acest domeniu, e generată și 
de lipsa traducerilor. într-o perioadă, poate de 
10 ani, s-au tradus din literatura sportivă străină 
mai ales beletristică, un număr restrîns de cărți. 
Or, se știe, scriitori și publiciști celebri din 
numeroase țări au scris lucrări remarcabile de 
istorie a sportului, au redactat memoriile unor 
mari sportivi, au creat eroi literari, ai căror pro
totipuri sînt oamenii stadioanelor. Cine n-ar vrea 
să citească „Vară primejdioasă" de E. Hemingway, 
„Olimpicele" lui Montherlant, poeziile de inspi
rație sportivă ale lui Umberto Saba, popularele 
cărți ale lui E. Caldwell, Antoine de Saint Exu- 
pery, Paul Vialar, Roland Barthes, Robert Musil, 
Siegfried Lenz, însemnările biografice „Eu sînt 
Pele" și „Mă numesc Eusebio", cărțile despre 
campionatul mondial de fotbal, olimpiade. Iată 
și cîteva titluri indispensabile pentru specialiști : 
„Nervi slabi" de Dr. Kaltenbach, „Stilul și tehnica 
în ciclism" de Pierro Taruffi, „Joacă, luptă, în
vinge" de E. Heyda, „Valoarea, scopul și adevărul 
jocurilor olimpice moderne" de Hans Lenk.

Se pare că există unele inconveniente determi
nate și de baza materială insuficientă, la ora 
actuală, pentru editarea cărților solicitate de masa 
de cititori într-o tematică variată și tiraje su
ficiente ; posibilitățile Editurii U.C.F.S., din acest 
punct de vedere, fiind departe de nevoi. Factorii 
de răspundere, în rezolvarea acestei probleme, 
trebuie să găsească soluțiile cele mai bune și 
eficiente. în acest context, sugerăm studierea 
posibilității ca și celelalte edituri, mai ales Edi
tura tineretului și Editura didactică (ultima obli
gată prin profilul ei să ofere cărți pentru cadrele 
didactice cu specialitatea în educație 
sport) care deja lucrează cu o serie de 
tori cărora le sînt familiare atari teme 
gească sfera de preocupări, în sensul
în planurile lor anuale a apariției unor cărți cu 
tematică sportivă mai ales a celor beletristice. în 
felul acesta, prin eforturi comune se vor putea 
înlătura neajunsurile semnalate și în dezbaterea 
noastră, și mai ales se va putea favoriza acel 
reviriment — obișnuit în ansamblul muncii noas- 
stre, în preocupările cotidiene pentru calitate și 
randament — și în acest domeniu de activitate 
al literaturii sportive.

fizică și 
colabora- 
să-și lăr- 
includerii

VASILE CĂBULEA

putea evoca și împrejurări mai modeste — une.le de dată re
centă — care ilustrează tema în discuție. Presupun că su
porterii Progresului se resimt încă de pe urma emoțiilor în
durate în partida cu Universitatea Cluj. Ieșind pe teren cu 
sentimentul că are de îndeplinit o formalitate, echipa bucu- 
reșteană s-a văzut condusă pînă-n ultimul sfert de oră și han
dicapată, în plus, de eliminarea lui Constantinescu. Cine ar 
mai fi crezut că „albaștrii" pot restabili echilibrul p Și totuși, 
cu o tresărire de energie pe care ne-am bucura s-o obser
văm tot mai adesea, ei au reușit nu numai egalarea, ci și 
victoria — ceea ce, în condițiile amintite, mi se pare un fapt 
vrednic de a fi menționat la capitolul ce ne interesează.

Incontestabil, voința de a învinge, chiar exacerbată, nu poate 
suplini radical inferioritatea de pregătire, lipsa utilajului ne
cesar, a unei baze tehnice corespunzătoare. Așa stînd lu
crurile, ar fi absurd să cerem hocheițtilor noștri (dau un exem
plu între altele), să pună probleme dificile celor din Cehoslo
vacia sau Canada, știut fiind că hocheiul pe gheață este o 
disciplină în care dotarea tehnică deține o pondere însem
nată, ca și în ciclism, tenis de cîmp, sporturi mecanice și ac
vatice etc. Totuși, forța morală izbutește, uneori, să facă ade
vărate „minuni". Țiriac dispune de tenismeni celebri pe 
toate meridianele și paralelele, echipajul condus de Panțuru cu

lege laurii întîietății la „europenele" de bob din acest m, 
cicliștii români au dobîndit (ce-i drept, cam de mult) cîteva 
galoane meritorii în marile competiții rutiere rezervate ama
torilor...

Fără a ignora celelalte coordonate ale performanței, putem 
afirma că, o bună parte din rezultatele de excepție sînt rodul 
direct al remarcabilei forțe numite dîrzenie, tenacitate, voință 
de a învinge. Sportivii noștri ne rezervă încă — sînt sigur 
— numeroase argumente în favoarea acestei afirmații.

K MM
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A APĂRUT BROȘURA

„BACALAUREATUL

Șl ADMITEREA

in Învățămîntul
SUPERIOR"

Insușindu-și observațiile 
critice privitoare la inoperati- 
vitatea cu 
anii trecuți 
admiterea 
superior, Ministerul 
mîntului le-o oferă în acest 
an mai devreme celor intere
sați.

Broșura „Bacalaureatul și 
admiterea în învățămîntul su
perior — 1967“ a apărut in
tr-un tiraj de 100 140 exem
plare și se găsește în librării. 
Ea cuprinde condițiile de 
prezentare, disciplinele și pro
gramele examenului de baca
laureat, rețeaua instituțiilor 
de învățămînt superior în a- 
nul universitar 1967—1968, 
condițiile de admitere și pro-

care a editat în 
Broșura privind 

in învățămîntul 
Învăță-

gramele disciplinelor pentru 
concursul de admitere în în
vățămîntul superior.

Reamintim cu această oca
zie că examenul de bacalau
reat, sesiunea de vară, se va 
desfășura între 25 mai și 6 iu
nie, iar sesiunea de toamnă 
Intre 18 august și 28 august. 
Concursul de admitere in 
învățămîntul superior se va 
ține, pentru toate facultățile, 
intre 1 și 10 iulie.

*

INFORMA TU
■*'*V

CUM RECUNOAȘTEȚI PRIMĂVARA ?

Urmare din pag. I) 
produce un transfer 
masiv de spectatori ti
neri din sălile cu filme

de aventuri spre sălile 
cu filme de dragoste...

7. Pentru mine pri
măvara este și anotim
pul acțiunilor de mun
că patriotică. Am par
ticipat pînă acum la 
plantări de arbuști pe 
șoseaua București- 
Ploiești. nivelări de te
ren la Pipera și în fața 
întreprinderii „Automa
tica", amenajări în in
cinta întreprinderii (TO- 
MESCU NICOLAE, 
sudor).

8. Noi știm că a ve
nit primăvara atunci 
cînd bunicile noastre 
ne duc în fiecare zi în 
Cișmigiu. 
CORNEL, 
ADI).

(IONUȚ, 
ANCA,

grăbit:9. Un tînăr
Au venit fîșuri la „Con
fecția". ’Deci : a venit 
primăvara I

10. în magazine se 
găsesc galoși. Pe străzi 
nu se mai fac săpături, 
IPROFIL anunță că

ACTUAL
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică 
și tehnico-științifică dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, a 
plecat luni dimineața la Berlin, 
unde va avea convorbiri cu 
Julius Balkow, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
președintele părții germane în 
Comisia mixtă guvernamentală, 
privind dezvoltarea cooperării 
economice și tehnico-științifice 
dintre cele două țări.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri este însoțit de cadre de 
conducere din unele ministere 
economice.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți Petre 
Blajovici, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Constantin 
Scarlat, ministrul industriei chi
mice, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
precum și Ewald Moldt, amba
sadorul R.D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

La Casa de cultură a studen
ților din Capitală a avut loc 
sîmbătă după-amiază un miting 
la care au participat numeroși 
oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureștene.

Mitingul a fost deschis de 
Traian lonașcu, membru al Co
mitetului Național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. Au 
luat cuvîntul Aurelian Nestor, 
membru al Biroului Comitetului 
Național de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, secretar ge
neral al Uniunii Ziariștilor din

Pregătirea
viitorilor învățători

(Urmare din pag. I)

gică și metodică, 
dă înțelegere și 
a lumii spirituale a copii
lor, a specificului muncii 
cu aceștia. Se cere învățătoru
lui să fie înarmat și cu o se
rie de priceperi și deprinderi, 
fără de care nu se poate con
cepe o activitate rodnică. Ne 
gîndim la priceperi și deprin
deri muzicale (vocală și instru
mentală). în afară de un re
pertoriu bogat, învățătorul tre
buie să fie pregătit practic 
pentru organizarea și dirijarea 
unui cor, să cînte la un instru
ment muzical (la vioară, de 
exemplu) etc. Multe priceperi 
și deprinderi reclamă artele 
(desenul, în primul rînd) cali
grafia, disciplina „lucru ma
nual" și altele.

Școala în care se pregătește 
viitorul învățător poate fi, 
așadar, asemuită cu o univer
sitate, care-i dă tînărului uce
nic într-ale apostolatului vo
lumul de cunoștințe, acea re
zervă de cultură generală din 
care la rîndu-i să poată da, 
deci preda, la „scara" vîrstei 
de 7—11 ani copiilor.

Consider că acestei pregătiri 
variate și multilaterale îi cores
pund planurile și programele 
de învățămînt ale liceelor pe
dagogice. Măsura întemeierii 
lor pe profilul vechilor școli 
normale, a fost la timpul cu
venit salutată cu bucurie, ca 
un act de mare însemnătate.

Față de institutele pedago
gice de învățători de doi ani, 
în planul cărora de asemenea 
sînt cuprinse discipline peda
gogice și psihologice, liceele 
pedagogice prezintă un avan
taj apreciabil ; ele oferă posi- 
lități mult mai favorabile pen
tru familiarizarea elevilor cu 
specificul muncii lor viitoare, 
pentru dezvoltarea dragostei 
față de profesie și. mai ales, 
pentru formarea priceperilor 
și deprinderilor sus amintite. 
E un adevăr recunoscut, de 
exemplu, că formarea deprin
derilor la vioară sau la desen 
cere un timp îndelungat. Eșa
lonarea exercițiilor de acest 
fel pe o perioadă de cinci ani 
duce la rezultate mult supe
rioare față de concentrarea lor 
pe doi ani (în cadrul institu
telor de 
ceva în 
dagogice 
practica

o profun- 
sunoaștere

învățători). Și încă 
favoarea liceelor pe- 
în condițiile actuale, 

ne arată că selecția-

narea candidaților pentru li
ceele pedagogice este mult mai 
bună decît cea pentru insti
tutele pedagogice de învăță
tori. Dacă în primul caz există 
o afluență mare din partea 
absolvenților școlii generale 
de 8 ani, în cel de-al doilea 
caz, dintre absolvenții liceului 
se prezintă de obicei elemente 
mai slabe și nu întotdeauna cu 
o clară vocație pentru profe
sia de dascăl.

Deși consider «ă, în general, 
programul de pregătire a vii
torilor învățători în liceele 
pedagogice este corespunzător, 
totuși cred că unele îmbună
tățiri ar fi necesare. în aceas
tă privință merită să fie stu
diată atent și experiența ve
chilor școli normale, care, în 
condițiile de atunci, au dat 
generații de dascăli bine pre
gătiți și strîns legați de popor. 
Mă gîndesc la o mai bună or
ganizare a școlilor de aplicație 
(în prezent sînt licee pedago
gice care nici nu au școli de 
aplicație proprii). Cred că e 
necesar ca fiecare liceu peda
gogic să aibă școli de aplicație 
bine înzestrate, unde întreaga 
activitate instructiv-educativă 
să se desfășoare la un înalt 
nivel, constituind un model 
pentru munca viitorilor învă
țători. Ar fi necesar, de exem
plu, ca selecționarea învățăto
rilor la școlile de aplicație să 
aibă loc pe bază de concurs, 
ca în felul acesta ele să fie în
cadrate cu cele mai bune ele
mente. De asemenea viitorii 
învățători ar trebui să pri
mească o și mai temeinică pre
gătire privind activitățile cul- 
tural-artistice desfășurate atît 
în rîndurile elevilor, ale orga
nizațiilor de pionieri cît și în 
rîndul adulților. Aici trebuie 
să se pună un accent mai mare 
nu numai pe conținutul aces
tor activități, ci și pe metodica 
organizării lor. pe dobîndirea 
unei experiențe practice cît 
mai bogate.

Nu în ultimul rînd este ne
cesară o activitate mai variată 
și mai susținută a cadrelor di
dactice din liceele pedagogice 
în vederea dezvoltării dragos
tei elevilor pentru profesia de 
dascăl, dezvăluindu-se în fața 
lor în mod convingător frumu
sețile și importanta socială a 
acestei profesii, marea respon
sabilitate pe care ea o im
plică.

/. STRADA ATENIANA

vinde deșeuri de lemn, 
la depozitele de com
bustibil sînt camioane 
suficiente. într-un cu- 
vînt. a venit primăvara I 
(HORIA ȘERBĂNES- 
CU).

11. Cînd pe masa 
mea de lucru încep să 
apară în fiecare dimi
neață ghiocei aduși de 
colegii de muncă, e un 
semn clar : a venit 
primăvara ! (POPESCU 
GETA — funcționară).

lntr-o imaginație nutri
tă de mirajul ilustratelor 
— aceste „vederi" ale 
locurilor nevăzute — cu 
greu își poate face loc ta
bloul real, autentic, sau, 
atunci cînd el se impune, 
un imperiu se prăbușește 
cu vuiet nostalgic, lată, 
de sus, din grota albă a 
norilor, zărim ochiul de 
un albastru pur al mării 
Egee, năpădită de hectare 
întregi de bumbac, mari 
pînze moi ce înfășoară 
parcă nevăzuta gleznă a 
zeiței. Ușoara înclinare a 
navei de zbor pregătită 
de aterizare ne ridică în 
față, ca un uriaș zid din 
cuburi albe, Atena. Reve
nind, zidul își așterne al
bul orbitor pe suprafața 
pămîntului înconjurat de 
ape. De sus, imaginea își 
păstrează sugestia știutu
lui spațiu clasic de per

fectă unitate și ordine, ar- 
monizînd într-un ton unic 
— albul — contrastele a- 
parente. Ansamblul pictu
ral ne-a fulgerat o clipă cu 
fantoma perfecțiunii idea
lului clasic grecesc. Dar 
jos, în acest aeroport, pe 
malul mării, pe această 
lungă, somptuoasă prome
nadă a Phaleronului care 
ne poartă, în ondulările 
țărmului, în inima agita
tului oraș modern care 
este Atena ?

Șoseaua largă vine din- 
pre est, de la capul Su- 
nion, situai în extremita
tea Aticii scăldată de al
bastra Egee, acolo unde 
stau singuratice coloanele 
templului lui Poseidon, 
zeul mării. Ne-am imagi
nat că intrăm în Atena 
modernă venind dinspre 
tăcuta somnolentă a tem
plului de la Sunion. Am

ITATEA
România, muncitorul Gheorghe 
Dobrescu, de la Uzinele „Grivița 
Roșie", Elisabea Dordea, inginer 
la Fabrica de medicamente 
„Galenica", studentul Gheorghe 
Hostea, de la Institutul de petrol, 
gaze și geologie. Vorbitorii au 
arătat că poporul român, profund 
îngrijorat de agresiunea S.U.A., 
condamnă cu vehemență și 
indignare crimele săvîrșite de 
imperialiștii americani pe pămîn- 
tul bravului popor vietnamez, 
care cu arma în mînă își apără 
eroic ființa națională și liberta
tea.

A luat apoi cuvîntul ambasado
rul Republicii Democrate Vietnam 
la București, Hoang Tu.

Participanții Ia miting au 
adoptat o moțiune de solidari
tate cu lupta poporului vietna
mez.

Televiziune
MARȚI 21 MARTIE 1967

18,00 : Pentru cei mici : A fost 
odată... : „Fata și soarele". (Fan
tezie coregrafică pe versuri popu- 

; 19,25 : Pentru tineretul 
1001 de întrebări";

lare) ; 
școlar : „ivui ue intreDari ; 
19,00 : Telejurnalul de seară; 
19,12 . - • -
19,15: _____
Călătoria căpitanului Cook (V) ; 
19,40 : Seară de teatru : „Hipno
za" de Ștefan Berciu. (Interpre
tează un colectiv —
„C. I. Nottara"); 
pionatul mondial 
S.U.A. — R. S.

Buletinul meteorologic ; 
Călătorii geografice :

al Teatrului 
21,55 : Cam- 
de hochei : 

Cehoslovacă ; 
23,50 : închiderea emisiunii.

RETORICA
(Urmare din pag. I)

dramatice sint rodul nu 
numai al Îndelungatei 
elaborări dramatice dar 
nu și al mai puțin trudi
te! premeditări actori
cești.

O altă prejudecată care 
a dus la compromiterea 
oratoriei și de aici la ivi
rea altor prejudecăți care 
au negat-o total e aceea 
a falsei erudiții, snobul 
ce se revendica orator a- 
duclnd in discuție, indi
ferent de obiectul ple
doariei o mulțime de au
tori străini de cunoștința 
auditorilor, autori reali 
sau prin mistificare pre-

supuși. Nu numai că mo
dalitatea aceasta compro
mite prin faptul că cel ce 
împrumută prea mult de 
la alții pune prea puțin 
de Ia sine, dar alunecă 
divagant ascultindu-se 
singur și mirîndu-se de 
propria sa deșteptăciune. 
E maniera avocatului, a- 
părătorul unui hoț de cai 
invocîndu-1 pe Seneea.

A reabilita retorica nu 
înseamnă însă a-I face . 
mai vizibile, mai mult 
sau mai puțin, și denatu
rările sale ? Intr-un fel 
da. Riscurile există, dar 
binefacerile sînt înzecite.

Instantaneu la șantierul naval Galați

Organizarea științifică 
a producției și a muncii

(Urmare din pag. I)

Pentru a se asigura buna des
fășurare a acțiunii de analiză a 
activității economice a întreprin
derilor s-a constituit un colectiv 
coordonator pe economie, format 
din reprezentanți ai organelor 
centrale de sinteză economică și 
ai principalelor ministere.

Colectivul coordonator a ela
borat o tematică cu principalele 
probleme ce urmează a fi anali
zate în întreprinderi, care defini
tivată pe baza propunerilor mi
nisterelor, a fost transmisă minis
terelor și organelor centrale, care 
au adăptat-o la specificul ramu
rilor și subramurilor de producție 
pe care le coordonează.

Pentru organizarea, urmărirea 
și controlul întregii acțiuni la ni
velul fiecărui minister și organ 
centra], s-au format colective de 
lucru în care au fost cuprinse 
cadre tehnice și economice cu 
experiență, cu aptitudini orga
nizatorice.

Conducătorii colectivelor de 
lucru din ministere și organe 
centrale s-au pregătit în detaliu 
asupra acțiunii de organizare și 
desfășurare a analizelor în între
prinderi, și au instruit în cadrul 
ministerelor pe membrii colecti-

velor de lucru și pe responsabilii 
stabiliți pe regiuni și pe între
prinderi, precum și specialiștii 
din institutele de cercetări și 
proiectări care vor participa efec
tiv la analizele din întreprinderi.

în întreprinderi, sub conduce
rea directorului, s-au format co
lective de lucru, în care au fost 
cuprinși ingineri, economiști și 
tehnicieni, cadre cu aptitudini 
organizatorice, buni cunoscători 
ai tehnologiei, ai întreprinderii 
și ai problemelor de organizare 
a producției și a muncii.

în prezent, colectivele din în
treprinderi sînt în stadiul în care 
și-au însușit problemele din te
matică și pregătesc materialul 
documentar necesar. Pentru reu
șita activității de analiză, însă, 
este necesar să-și elaboreze în 
mod judicios un program desfă
șurat pe etape și faze de lucru, 
pe baza cerințelor practice și a 
concluziilor pe care le oferă in
strumentele științifice și tehnica 
modernă. Scopul principal a) a- 
cestui program trebuie să fie 
coordonarea rațională a activită
ții de documentare, studiu și

In Plaka — vechiul cartier atenian — aținea e decorul casei

Piața Syndagma desface 
ghemul unor străzi în care 
tronează slujitorii lui Her
mes. După ce te îndepăr
tezi doar cîteva sute de 
metri de hotelurile cu 
morgă aristocratică și cu 
nume englezești, decorul 
se schimbă fulgerător. 
Prăvăliile își înghesuie 'vi
trinele încercind să ade
menească pe trecător. Fie
care unghet, fiecare me
tru pătrat este pus in va
loare. Goana febrilă pen
tru captarea clienților 
cultivă ingeniozitatea co
mercială Gangul a deve
nit prăvălie : un raft prins 
într-un perete, fără tej
ghele, fără casierițe și fără 
ambalaj imprimat. Subso
lurile au căpătat aceeași 
destinație. Doar marfa 
plasată pe trepte și, even
tual, un ochi de fereastră 
te face să ghicești maga
zinul subpămîntean. Iată 
și o prăvălie amenajată 
în... portbagajul unui au
tomobil. Marfa: cîțiva 
tranzistori, un ochean, a- 
parate foto.

Mulți privesc, puțini 
cumpără Cheia reușitei 
stă în abilitatea neguțăto
rului, în arta de a convin
ge prin frază și gestică pe 
cel ce a trecut pragul ma
gazinului. Operațiunea de 
seducție începe din stradă. 
Marfa este adusă pe tro
tuar : în coșuri, pe tarabe 
improvizate sau agățate 
de frînghii. Un zgomot 
obsedant se amplifică, 
pune stăpînire pe arterele 
înguste prin care cu greu 
se strecoară oameni, ma
șini, motorete — strigătele 
vînzătorilor. Fraze frînte, 
chemări insistente. Străzi 
de strigăte. în dezordinea 
aceasta aparentă, în văl- 
mășeala care zăpăcește 
pe proaspătul venit, e- 
xistă un ritual deprins 
la școala negoțului ori
ental. Vînzătorul intră 
dezinvolt în rolul pe 
care, cotidian, îl inter
pretează de mii de ori : 

marfa o vinde la... prețul
V-

trecut de aeroport, sîntem 
din nou pe Phaleron, spri
jinit pe dreapta de șirul 
neîntrerupt al vilelor ele
gante și părînd singurati
ce și în sfîrșit, trecînd de 
piața Syndagma, sîntem 
în centrul acestei Atene 
zgomotoase, cu un puls 
extraordinar de viu, de a- 
gitat, într-o viguroasă sim
fonie de clacsoane, strigă
te de vînzători și văcsui- 
tori, și, ca o pedală neîn
treruptă, zumzetul confuz 
al conversației citadine. 
Amînăm deci iluzia naivă 
a clasicității grecești, con- 
templînd ceea ce avem 
sub ochi: strada ateniană.

★
Spiritul edilitar între- 

prid, vizibil în oricare 
parte a Atenei, reprezin
tă, desigur, o salutară ca
racteristică a orașului. 
Mulțimea construcțiilor 
noi este explicată și de si
guranța venitului pe ca- 
re-l asigură un bloc de 
locuit, în comparație cu 
nesiguranța altor investiții. 
Goana după utilizare ne
riscantă și imediată n-a 
ocolit nici locurile de adă
postit mașinile atenienilor. 
Garajele și, mai ales, 
parkingurile apar peste 
noapte, dovedindu-se o a- 
facere pe cît de rentabilă 
pe atît de comodă. Ceea 
ce se construiește în acest 
oraș cu rare oaze de ver
deață nu face excepție cu 
nimic de la stilul modem, 
poate chiar exagerat utili
tar. Totuși, o excepție : 
ansamblul monumental si
tuat pe strada Panepisti- 
miou, între piața Syndag
ma și piața Omonia. Uni
versitatea, Academia și 
Biblioteca Națională, trei 
impunătoare edificii în stil

clasic, flancate de stilul 
monocord lipsit de măre
ție al construcțiilor obiș
nuite. Un colț al clasici
tății grecești care, în ciu
da monumentalității, pare 
stingher, apariție intrusă 
într-un ansamblu de altă 
factură. De altfel, atenia
nul de rînd nu pare a se 
conforma spiritului care 
ar trebui să guverneze în 
preajma acestor clădiri 
prin fața cărora trece la 
fel de grăbit, înfundai 
pînă la gît în conversație. 
Plăcerea comunicării ora
le, cu pauze în mers pen
tru o mai lejeră gesticu
lație explicativă, această 
arguție al cărei adevărat 
spectacol sfîrșește prin a 
te subjuga, e aceeași pes
te tot: pe stradă, la 
chioșcurile încărcate ea 
niște sorcove cu ziare, re
viste și cărți, în holul ci
nematografelor, la poarta 
hotelelor, în cafenele (o 
ceașcă de cafea în două 
ore). Plăcerea de a vorbi 
oricînd și pretutindeni ar 
reprezenta modul în care 
a evoluat (?) gustul sobru 
al oratoriei antice, spiritul 
responsabil al locuitorilor 
polisului grecesc. Intr-o a- 
locuțiune rămasă celebră, 
Pericle însuși cerea con
cetățenilor săi să lase liber 
spiritul polemic oral, aces
ta fiind un mod diurn de 
a interveni, de a te inte
resa de treburile publice, 
de a face, într-un cuvînt, 
politică. Agora, marea 
piață de sub piciorul A- 
cropolei, e simbolul aces
tei atitudini. In epoca 
noastră, modernă, ea și-a 
lăsat valea Acropolei plină 
de ruinele acelor vremt, 
mutîndu-se, în olt spirit 
desigur, în marea piață 
Omonia, locul mitingurilor 
electorale, al demonstra
țiilor Atenei de azi.

Slujitorii lui Hermes
de cost, ba chiar în pa
gubă. Amabilitatea lui a- 
gresivă te învăluie ca un 
laț. „Poftiți să priviți". Și 
intri fără intenția de a 
cumpăra. Vînzătorul nu 
obosește răscolind toate 
rafturile, scoțînd pe tej
ghea întreaga marfă, te 
duce chiar și în de
pozit. Nu își pierde 
răbdarea, n-are nervi. 
Zîmbetul și-l păstrează 
pînă în clipa cînd, învins, 
cumperi. Corrida s-a is
prăvit. Toreadorul reintră 
în arenă agitînd muleta 
chilipirului.

Chiar și pe bulevardele 
centrale, în vecinătatea 
magazinelor de lux cu 
produse „Made in France" 
și cu vînzători care vor
besc perfect englezește, 
își fac apariția negustorii 
ambulanți. Șuvoiul ome
nesc care se scurge pe 
trotuarele largi nu-i de
ranjează. Produsele le-au 
azvîrlit nepăsători pe cal- 
darîm: ciorapi, batiste, 
pulovere. în loc de tarabă 
— o bucată mai groasă 
de hîrtie. Răgușiți, laudă 
calitățile mărfii, prețul 
(„numai astăzi, dar numai 
astăzi vindem la acest 
preț...") te asigură că pu
loverul pe care ai pus 
mina este cel mai potrivit 
pentru dimensiunea ta, se 
chinuie să-ți biruie șovă
iala printr-o revărsare de 
fraze pe care le repetă 
mereu în viteză. Graba a- 
ceasta face parte din sce
nariu, forțează decizia tre
cătorului. Neveste, copii, 
rude apropiate îl acompa
niază pe negustor, îi re
produc frazele, gesturile. 
La un colț de stradă, a- 
proape de piața Omonia, 
un bărbat tînăr agită mîi- 
nile, trece prin aer o cra
vată și apoi o prinde în
tr-un cerculeț de lemn. , 
Dă explicații cu același 
ritm febril al frazei, se 
mișcă ca un balerin, adu
nă în jurul lui zeci de cu
rioși, iar privirea, rugătoa
re parcă, caută un client.

Un colț din piața Syndagma

Omul acesta care nu a 
trecut de 25 de ani își ri
sipește energiile spre a 
vinde cîteva duzini de su
porți pentru conservarea... 
nodurilor de cravată.

Înserează. Mii de re
clame luminoase schimbă 
aspectul străzii. Atena 
cîntă, dansează, se distrea
ză. Tradiționalul carnaval 
de primăvară e în toi. Dom
nește o atmosferă de bal, 
cu măști și confete, cu 
ceasuri de uitare. Cortina 
policromă acoperă ridu
rile, face, s-ar putea spu
ne, din fiecare chip un 
chip de Afrodită. Clădirile

în stil clasic de pe Pane- 
pistimiou se imaterializea- 
ză, planează pe un tărîm 
al legendei. Proporțiile se 
schimbă, întunericul am
plifică dimensiunile, con- 
ferindu-le o măreție pe 
care ziua, cu necruțarea 
luminii, o dijmuiește.

Cinematografele pe e- 
cranele cărora abundă fil
mele „sexy" și „westernu
rile" înghit destul de pu
țini spectatori. (Pe recla
mele din vitrine sînt in
terzise decolteurile femi
nine exagerate și armele 
de foc. O bucățică de hîr
tie străvezie acoperă pe 
fotografii pistoalele și păr
țile prea dezgolite ale tru
purilor care, firește, pot fi 
văzute pe ecran fără o- 
preliști. Hîrtiuța „morali
zatoare" nu e, firește, de
cît o pudică invitație...). In 
ceasurile serii, mulți sînt 
cei ademeniți de mirosul 
gustoaselor „suflaki" pe 
care ospătari ce au ame
najat grataragerii prin 
ganguri le servesc împa
chetați într-o lipie lilipu
tană.

La întretăierea străzilor, 
pînă tîrziu în noapte, 
pîlpîie luminițe palide. Pe 
o plită înnegrită de fum 
cîteva castane se rume
nesc. Vînzătorii înghebo- 
șați par niște umbre care 
își fac loc, stinghere, în 
orașul cuprins de frenezia 
nocturnă.

în zori, orașul se tre
zește mahmur. Fardul 
neonului s-a șters. A ră
mas un chip puțin vlăguit, 
lipsit de exuberanța din 
urmă cu cîteva ceasurt. 
Strada pare o sală de hal 
răvășită, după o noapte 
de petrecere. Vor urma 
altele la rînd, pentru că, 
la Atena, carnavalul de pri
măvară n-a ajuns încă la 
scena finală,

C. STANESCU 
EUGENIU OBREA

Atena, martie 1967.

experimentare în producție pen
tru elaborarea celor mai potri
vite măsuri de îmbunătățire a 
organizării producției și a muncii.

Acțiunea de organizare știin
țifică a producției și a muncii se 
va desfășura pe mai multe direc
ții, în cadrul cărora se studiază 
un complex de aspecte.

în domeniul organizării con
ducerii producției vor fi anali
zate în special structura organi
zatorică a întreprinderii, delimi
tarea competențelor și stabilirea 
răspunderilor, regulamentele de 
organizare și funcționare a aces
tora, gradul de ocupare al perso
nalului tebnic-administrativ, sis
temul informațional etc. Pentru 
fiecare dintre aceste probleme se 
vor stabili măsurile necesare de 
perfecționare a conducerii pro
ducției la toate verigile organiza
torice ale întreprinderilor, de eli
minare a paralelismelor, de sim
plificare și modernizare a siste
mului informațional, de respecta
re și aplicare operativă a deci
ziilor luate în legătură cu buna 
desfășurare a activității întreprin
derilor etc.

în direcția organizării produc

ției, analiza se va referi la : ca
pacitățile de producție și gradul 
de utilizare a acestora, pregătirea 
tehnică a producției, metodele 
practice de organizare a produc
ției, programarea și urmărirea 
operativă a producției, organiza
rea mișcării și manipulării mate
rialelor, problemele organizării a- 
provizionării cu materii prime, 
materiale etc. în legătură cu 
aceste aspecte se vor face pro
puneri de organizare științifică a 
proceselor de producție prin care 
să se asigure ritmicitatea necesa
ră realizării planului de produc
ție în mod exemplar, de care de
pinde atît aprovizionarea între
prinderilor beneficiare, cît și rea
lizarea sarcinilor la export.

Cu privire la organizarea mun
cii, se va studia modul de utili
zare a forței de muncă prin ana
liza gradului de ocupare al mun
citorilor, consumul suplimentar 
de muncă, utilizarea fondului de 
timp de muncă, variația produc
tivității muncii în cadrul schim
bului. între schimburi și în ca
drul lunii, organizarea locului de 
muncă, calificarea și ridicarea

pregătirii profesionale a tuturor 
categoriilor de salariați, precum 
și organizarea lucrului pe schim
buri, elemente de care depinde 
în foarte mare măsură nivelul 
productivității muncii în între
prindere.

în legătură cu normarea mun
cii, se va urmări identificarea 
deficiențelor existente în elabora
rea și aplicarea normelor de 
muncă și se vor stabili măsurile 
necesare pentru înlăturarea lor 
în vederea practicării de norme 
de muncă corecte, care să ex
prime real volumul de muncă 
necesar executării lucrărilor ; se 
va face o comparație a nivelului 
normelor de muncă și de perso
nal, a manoperei specifice, pre
cum și a productivității muncii, 
cu cele realizate în țările dezvol
tate industrial, în special în in
stalațiile importate, precum și în
tre întreprinderile din țară, stabi
lind măsurile de generalizare a si
tuației optime rezultate din com
parare. Se va analiza și situația ca
drelor de normare, atît ca număr,

cît și ca nivel de califi
care, stabilindu-se măsuri pentru 
asigurarea întreprinderilor cu 
cadrele de normatori necesare.

Pe baza realizărilor obținute 
de colectivele de lucru din între
prinderi, prin studiile elaborate 
și pe baza concluziilor reieșite 
din aplicarea acestora în perioa
da analizei, se va stabili ansam
blul de măsuri ce trebuie intro
duse în practică în mod eșalonat 
pînă în anul 1970, precum și re
zultatele economice ce se vor 
realiza.

în încheiere, este necesar de 
subliniat că analiza problemelor 
organizării științifice a producției 
și a muncii în întreprinderile in
dustriale, nu trebuie să aibă un 
caracter de campanie. Pentru a- 
ceasta, colectivele de lucru, în 
concluziile lor, vor stabili cadrul 
organizatoric necesar întreprin
derii, în raport cu mărimea și 
specificul producției, ca în viitor 
să se ocupe permanent și eficient 
de organizarea producției și 
muncii.
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Vietnamul de sud

Grele pierderi americane
Unitățile Frontului Națio

nal de Eliberare și populația 
din provincia sud-vietnameză 
Quang Tri au declanșat nu
meroase atacuri împotriva 
pozițiilor artileriei grele 
mericane, garnizoanelor 
aeroporturilor. Agenția 
presă Eliberarea relatează
în decursul a 13 zile, patrio- 
ții sud-vietnamezi au scos din 
luptă 2 730 soldați inamici, 
au distrus 20 de tancuri și 
blindate, au doborît ți avari
at 13 elicoptere.

In ultimele 24 de ore, uni-

a-
ți 

de 
că

tați alt F.N.E. au surprins o 
unitate americană in provincia 
Tay Ninh și au atacat-o cu un 
puternic foc de mortiere. 12 
soldați americani au fost scoși 
din luptă. La rindul lor ți for
țele militare saigoneze, acolo 
unde au intrat în contact cu 
unitățile F.N.E., au suferit 
pierderi grele. O puternică 
companie guvernamentală, for
mată din 120 de oameni, ce 
activau în provincia Quang 
Ngai, surprinsă de partizani a 
fost decimată, arată agenția 
Reuter.

O declarație a F. N. E.
R. P. D. COREEANA. — Tinere muncitoare la țesătoriile Koosung din Phenian

Revendicări
studențești

la Rio

„A patra rundă“
Reluarea tratativelor tripartite

Agenția V.N.A. anunță că un 
purtător de cuvînt al Comitetu
lui Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud a dat publicității o declara
ție în care se spune că reuniu
nea de la Guam, la care partici
pă președintele Johnson fi șefii 
regimului de la Saigon — Ky și 
Thieu — are ca scop punerea la 
punct a unor planuri de intensi
ficare și extindere a războiului 
de agresiune din Vietnam.

Continuînd să facă noi pași pe 
calea escaladării războiului împo
triva Republicii Democrate Viet
nam — se spune în declarația 
citată — Statele Unite și-au in
tensificat și extins atacurile lor 
asupra centrelor industriale, ora
șelor și regiunilor dens populate, 
iar recent și-au dezvăluit cu ci
nism intenția de a distruge partea 
sudică a țării.

Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud se adre
sează tuturor guvernelor ți po
poarelor iubitoare de pace din 
lume, inclusiv cercurilor progre-

siste din S.U.A., în vederea ini
țierii unor acțiuni viguroase pen
tru dejucarea noilor planuri ale 
imperialiștilor americani.

F.N.E. avertizează pe imperia
liștii americani că noile planuri 
de escaladare a războiului nu-i 
vor scuti de înfrîngeri și mai gre
le în Vietnamul de sud.

★
Președintele Johnson * sosit 

luni dimineața in Insula Guam, 
principala bază a S.U.A. din 
Pacific, pentru a participa la con
ferința strategică privind desfă
șurarea războiului în Vietnam. El 
este însoțit de secretarul de 
stat, Dean Rusk, și ministrul apă
rării, Robert McNamara. împre
ună cu generalul Westmoreland, 
comandatul trupelor americane 
din Vietnamul de sud și Cabot 
Lodge, ambasadorul S.U.A. la 
Saigon, care după cum se știe 
și-a înaintat deja demisia din 
acest post, Johnson va face, po
trivit anunțurilor oficiale, o a- 
mănunțită trecere în revistă a si
tuației din Vietnam.

1.

PE

„PSIHO-
mi
M!CH“
Este automobilul e- 

lectric mai aproape de 
realizare decît au pre- 
văzut-o chiar și cei 
mai optimiști specia
liști ? O ultimă infor
mație din culisele la
boratoarelor ameri
cane pare s-o indice.

Inima automobilu
lui viitorului a și fost 
experimentată. Ea se 
numește „pila sodiu- 
sulf". Pusă la punct 
de doi savanți 
Statele Unite, 
Melil Weber și dr. 
Joseph T. Kummer, 
această pilă furnizea
ză 300 wați — oră la 
kilogram/greutate. Ea 
se bazează pe pro
prietățile ciudate ale 
unei noi ceramici. 
Proprietăți atit de pa
radoxale incit unii 
tehnicieni americani 
au botezat-o „psiho- 
ceramica" sau „cera
mica minune". In 
timp ce o ceramică o- 
bișnuită e impermea
bilă și nu lasă să 
treacă curentul elec
tric, o „psihocerami- 
căH lasă să treacă 
perfect curentul elec
tric de indată ce e 
încălzită la 300 grade 
Celsius. Ea lasă să 
treacă unii atomi cu 
condiția ca aceștia să 
fi pierdut unul sau 
doi electroni. Ceea ce 
se știe este că noua 
„ceramică minune" 
are la bază aluminiul 
cu adăugarea unor 
pămîntnri rare și a al
tor elemente catali
tice.

Experimentată 
laboratoarele 
pila sodiu-sulf 
mite acționarea 
mobilelor pe o 
de 500 km cu i 
teză de 80 km pe oră. 
Această rază și vite
ză sint perfect satis
făcătoare pentru cir
culația urbană. Pentru 
trasee mai lungi nu 
se întrevede, mo
mentan, înlocuitorul 
motorului cu explo
zie. Dar dacă se poa
te de pe acum rezol
va problema circula
ției urbane cu auto
mobile care nu fac 
zgomot suple, frinind 
instantaneu prin in
versiunea curentului, 
automobile care nu 
degajă nici un fel de 
gaze, sintem in pra
gul unei adevărate 
revoluții în domeniul 
automobilisticii.

din 
dr.

• CERCURI autorizate vest-germane, 
citate de corespondentul ziarului „DAI
LY TELEGRAPH", au declarat că guver
nul vest-german a recomandat guvernu
lui englez, prin intermediul ambasadoru
lui britanic de la Bonn, să prezinte la 
toamnă cererea oficială pentru aderarea 
Angliei la Piața comună. După părerea 
guvernului vest-german, scrie ziarul, 
prezentarea acestei cereri în primăvară 
ar -fi o greșeală de tactică, ținînd seama 
că tratativele rundei Kennedy de la Ge
neva nu se încheie înainte de 30 iunie, 
că redresarea balanței de plăți a Angliei 
a început abia in ultimul trimestru al 
anului 1966 și pînă la toamnă acest pro
ces va putea deveni mai convingător, mai 
ales pentru Franța, că, în sfîrșit, guver
nul vest-german va avea posibilitatea să 
cunoască mai amănunțit intențiile 
gliei, pentru a le putea susține față 
■•ranta.

■ PE BAZA unul telefon anonim primit 
de poliție, a fost găsit manuscrisul origi
nal al partiturii operei „Don Juan" de 
Mozart, furat din Biblioteca națională a 
Franței la 18 ianuarie. Manuscrisul se afla 
ascuns în subsolul clădirii bibliotecii și 
se crede că a fost adus înapoi de hoț, de
oarece valoarea lui extraordinară îl fă
cea imposibil de vîndut pe piața liberă.

An- 
de

de 
al 
de

• GEORGE THOMSON, ministru 
stat la Ministerul Afacerilor Externe 
Marii Britanii care a făcut o vizită 
două zile in Federația Arabiei de sud,
s-a reîntors la Londra. Referindu-se la 
această călătorie „surpriză", ziarul „Ti
mes" scrie că guvernul britanic intențio
nează să acorde Independența Adenului 
la 1 noiembrie 1967, și nu in 1968 cum se 
prevăzuse inițial. Problema Adenului ur
mează să fie 
lor de către 
nlo, George

evocată in Camera Comune- 
ministrul de externe brita- 
Brown.

•

• LUIND CUVINTUL la un miting al 
Uniunii Sindicatelor muncitorilor, You
ssef Zeayyen, primul ministru al Siriei, 
s-a referit la unele probleme economice 
interne. Vorbitorul a relevat în primul 
rînd necesitatea creării unei baze econo
mice Independente șl sporirea volumului 
producției. Vorbind despre Importanța 
barajului care se construiește peste flu
viul Eufrat, el a declarat că acest baraj 
va deveni o școală de pregătire a cadre
lor naționale de specialiști șl va consti
tui o temelie a economiei naționale 
tării.

• IERI la prînz, agenția FRANCE PRE- 
SSE a făcut cunoscute rezultatele defi
nitive (cu excepția celor din 4 circum
scripții electorale) ale referendumului 
desfășurat ieri în Somalia Franceză. In 
favoarea rămînerii teritoriului în com
ponența Republicii Franceze s-au pronun
țat 23 014 persoane iar 14 719 împotrivă. 
De remarcat că alegătorii din capitala 
teritoriului, Djibouti, în cea mai mare 
parte a lor au respins prin „nu“ actualul 
statut.

în cursul dimineții de ieri, la Djibouti 
s-au produs 
calnici fiind 
strictă pază

o serie de incidente, doi lo- 
uciși. Capitala se află sub o 
a trupelor și poliției.

• PLENARA Comitetului național al 
Partidului Socialist Unificat din Franța, 
care și-a desfășurat lucrările la Paris, s-a 
pronunțat pentru continuarea colaborării 
tuturor forțelor de stingă din Franța și 
după Încheierea alegerilor în Adunarea 
Națională.

Intr-un interviu acordat presei, după 
încheierea plenarei, Edouard Depreux, 
secretar național al partidului, a decla
rat : „Nu putem să ne mulțumim cu cele 
realizate, ci trebuie să mergem înainte. 
Tocmai de aceea, Partidul Socialist Uni
ficat se pronunță in favoarea elaborării 
unui program comun al tuturor partide
lor de stingă din țară". Plenara a hotă
rit să ceară deputaților săi să intre in 
grupul parlamentar al Federației Stingii 
Democrate și Socialiste.

• ARHEOLOGII sovietici au descoperit, 
la 160 de kilometri de Alma-Ata, capita
la Republicii Kazahstan, o întreagă „ga
lerie de artă" cuprinzînd aproximativ 
1 000 de tablouri sculptate In stlncă. Une
le din aceste imagini, provin din perioada 
secolului VII ți V î.e.n.

ZAMBIA. — Centrala electrică de la Kanba

i la 
Ford, 

per- 
auto- 
rază 

o vi-

Feste 2 000 de studenți au 
manifestat pe străzile princi
pale ale orașului Rio de Ja
neiro in favoarea sporirii nu
mărului de școli și a fonduri
lor bugetare destinate invăță- 
mintului in Brazilia. Manifes
tația s-a desfășurat fără nici 
un fel de incidente și fără in
tervenția poliției, ceea ce, 
după cum apreciază agenția 
U.P.I., marchează „o schim
bare semnificativă in climatul 
politic brazilian". Agenția a- 
mintește că in urmă cu două 
săptămini, in perioada fostu
lui guvern al președintelui 
Humberto Castello Branco 
(care a fost înlocuit de mare
șalul Costa e Silva la 15 mar
tie)., poliția a împiedicat cu 
forța organizarea unei reu
niuni studențești la Rio.

La Washington au fost reluate 
ieri tratativele tripartite dintre 
reprezentanții S.U.A., Marii Bri
tanii și R.F.G. privind menține
rea și finanțarea trupelor ameri
cane și engleze staționate pe te
ritoriul R.F.G. Se apreciază că 
această „a patra rundă" dintre 
John McCloy (S.U.A.), George 
Thomson (Marea Britanie) și 
Georg Duckwitz (R.F.G.) va fi 
probabil ultima. Acest grup de 
lucru a fost înființat la ultima 
întrevedere a reprezentanților ță
rilor amintite, cînd devenise clar 
de fapt că, pe de o parte guver
nul vest-german nu va acoperi 
în întregime costul cheltuielilor 
pentru întreținerea trupelor ame
ricane și engleze pe teritoriul 
R.F.G., iar pe de altă parte, nici 
Washingtonul și Londra nu sînt 
pregătite să accepte noi sume la 
deficitele balanțelor lor de plăți 
externe.

DIZIDENTE
LABURISTE

Odată turneul euro
pean încheiat, premierul 
Wilson s-a întors la Lon
dra cu speranța că va 
reuși să creeze pină la 
urmă o atmosferă de „op
timism rezonabil" care 
să-i permită desfășurarea 
nestingherită a politicii 
sale interne. Mai ales că 
urmau evenimente mar
cante care ar fi necesitat 
o adeziune generală, bine 
înțeles in primul rind din 
partea colegilor săi de 
partid. Speranțe insă to
tal nerealizate, controver
sele din rindurile labu
riștilor luind, dimpotrivă 
o amplificare nescontată 
de către primul ministru 
iritante.

Punctul de plecare l-a 
constituit dezbaterea legii 
cu privire la apărare, 
care a suscitat grave ne
mulțumiri in rindul celor 
ce au acordat credit pro- 
misunilor guvernamentale 
de scădere a cheltuielilor 
militare. Cele 50 milioane 
lire adăugate acestor sco
puri, cit și perspectiva 
sporirii lor în urma obli
gațiilor asumate față de 
Statele Unite, au stirnit o 
răsunătoare furtună de 
proteste, concretizată in 
opoziția celor 60 depu- 
tați laburiști din aripa de 
stingă și de centru care 
s-au abținut de la vot. 
Ulterior, alți 25 deputați 
laburiști și-au anunțat in
tenția de a se abține de 
la vot in chestiunea mă
surilor militare, ridicind 
Ia aproape 90 numărul 
oponenților, cifră sufi
cientă pentru ca în anu
mite circumstanțe să poa
tă fi provocată chiar o 
înfrîngere a guvernului.

La început, premierul 
Wilson, obișnuit ca nu 
toate inițiativele sale po

litice să întrunească una
nimitatea partenerilor, nu 
s-a neliniștit. Dar dezba
terile din partidul labu
rist, in care aripa de stin
gă șl-a manifestat răspi
cat și violent dezaproba
rea față de politica 
vernului, 
Harold 
afirmă 
GEL", 
masa 
tea 
rial nemaiuzitat in An
glia din 1649, vremea 
domniei lui Charles I". In 
faimoasa sa cuvintare de 
răspuns el i-a comparat 
pe deputății laburiști re
beli cu „clinii răi care 
mușcă prea adesea ca să 
nu li se impună interdic
ția de a repeta", metafo
ră care conținea de fapt 
amenințarea organizării 
unor noi alegeri genera
le și îndepărtarea „recal
citranților". Departe de 
a „restabili ordinea" ad
monestările premierului 
au incitat și mai mult frac
țiunea parlamentară opo
nentă, iritind totodată 
opinia publică britanică. 
Alegerile parțiale pentru 
cele trei locuri vacante 

Comunelor, 
săptămîna 

care prilej 
au ciștigat 

man-

gu-
1-au făcut pe 

Wilson, așa cum 
„DER SPIE- 

„să arunce pe 
discuțiilor car

tonului dictato-

in Camera 
desfășurate 
trecută, cu 
conservatorii 
de la laburiști un 
dat, au fost apreciate de 
mulți observatori ca o 
manifestare a dezaprobă
rii față de actuala politi
că a guvernului. Se pare 
că premierul Wilson a 
intenționat să demonstre
ze că asemenea rezultate 
sînt rezultatul dezbinării, 
sperînd că exemplul In 
speță ii va . determina pe 
„rebeli" să renunțe Ia 
„indisciplină". Calculul 
său, insă, a apărut ero-

nat, căci Imediat după a- 
ceste alegeri s-a anunțat 
spectaculoasa demisie din 
postul de președinte al 
grupului parlamentar la
burist ai lui Emmanuel 
Shinwell, veteran de a- 
proape o jumătate de 
veac al partidului său. 
Shinwell, renumit prin 
agresivitatea sa parlamen
tară și caracterul incisiv 
al intervențiilor e consi
derat port-drapelul fracți
unii laburiste care se opu
ne intrării Marii Britanii 
în Piața comună. împu
țind premierului Intenția 
de a pune parlamentul, 
ca și țara Întreagă, în fa
ța unui fapt împlinit, el 
a strins peste o sută de 
semnături ale deputaților 
laburiști pe un document 
care cere guvernului să 
nu ia nici o decizie în 
privința aderării la CEE, 
fără dezbateri parlamen
tare.

Wilson, a anunțat re
cent la televiziune că in 
cursul săptăminilor 
toare, guvernul său 
hotări dacă urmează
prezinte sau nu cererea 
oficială pentru intrarea 
Angliei în Piața comună, 
în care scop vor avea loc 
citeva ședințe de cabinet 
și vor fi organizate trei 
reuniuni cu deputății la
buriști. Ședințe și reu
niuni ce se anunță extrem 
de controversate, ținind 
seama de faptul că in gu
vern 9 membri sînt par
tizani ai intrării în Pia
ța comună, 9 adversari, 2 
neutri, plus... dl. 
Wilson.

Reacția in lanț 
dențelor laburiste 
nuă și în domeniul aface
rilor externe — fapt relie
fat cu prilejul aceluiași 
interviu televizat săptă-

vli- 
va 
să

Harold

a dizl- 
contl-

mina trecută, cind pre
mierul britanic a reafir
mat atitudinea guvernu
lui său de șprijinre a po
liticii S.U.A. în Vietnam, 
atitudine reprobată de 
numeroase cercuri labu
riste.

Sidney Silverman, li
derul stingii laburiste, 
realiza recent, in citeva 
fraze, sinteza acuității di
vergențelor persistente 
in Labour-Party : „Refe
ritor la Vietnam — eu nu 
cred că Wilson e convins 
cu sinceritate de justețea 
politicii americane ; el 
consideră poate că n-ar 
ajuta la nimlo să-1 de
nunțăm pe americani. 
Dar nici nu servește Ia 
nimio să-i susținem. Re
feritor la Piața comună 
— trebuie menținută po
ziția adoptată in trecut 
de Wilson și pe care, de 
fapt, încă n-a abandona
t-o oficial (poziția de ne- 
aderare n.n.). Referitor la 
înarmare — cheltuielile 
actuale sint tot atit de 
mari ca cele care în 1950 
l-au determinat pe Wil
son să demisioneze din- 
tr-un guvern laburist".

Critici severe la adresa 
șefului de guvern, aduse 
insă in circumstanțe po
litice speciale, după cum 
observa și „NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG" : „No
rocul premierului e că a- 
semenea acuzații ies la 
lumină intr-un moment 
cind practic conservatorii 
sînt reduși la neputință". 
Situație pe care, in ulti
mă instanță — cu toată 
complexitatea controver
selor existente in partidul 
laburist — contează de 
fapt primul ministru bri
tanic.

VIORICA TANASESCU

FRAMÎNTĂRILE
NIGERIENE

„De neînțeles In actuala 
situație politică din Nige
ria, sint atitudinile, cind 
conolllante, cind violente, 
ale conducătorilor mili
tari". Așa scria recent, 
săptămînaiul „AFRIQUE 
NOUVELLE", și se pare 
că aprecierea este in bu
nă măsură exactă. Fluc
tuațiile în luările de po
ziție ale liderilor politici 
sint destul de mari de la 
o zi Ia alta, fapt care in
troduce in ansamblu un 
mare coeficient de nesi
guranță in politica cu
rentă. Totuși, in spatele 
acestor fluctuații, orien
tările de bază rămin vizi
bile.

Neînțelegerea de căpe
tenie rămine aceea din- 
re guvernul federal din 
Lagos, pe de o parte, și 
guvernatorul provinciei 
Orientale, Odumegwu O- 
jukwu, pe de alta. Se știe 
că pentru aplanarea aces
tui conflict în ianuarie a 
avut loo la Aburi (Gha
na) o Întrunire a lideri
lor militari nigerieni, la 
care s-au adoptat anumi
te hotăriri. Cum acestea 
n-au fost puse in practi
că — ba mai mult, nici 
n-au fost măcar date pu
blicității — de către gu
vernul lui Gowon, neîn
țelegerile, care păreau că 
se îndreaptă spre o de
plină reglementare, au 
Izbucnit din nou. Ojuk
wu a adresat guvernului 
din Lagos un ultimatum, 
cerind ca pină la sfirșitul 
lui martie acordurile de

la Aburi să fie puse In 
aplicare.

După ce Gowon I-a a- 
cuzat cu sete pe Ojukwu 
că ar fl secesionist, după 
ce l-a amenințat cu in
tervenția armată, șeful 
guvernului federal a tre
buit să organizeze o nouă 
reuniune a șefilor mili
tari (fără guvernatorul 
provinciei Orientale) pen
tru a vedea ce este de fă
cut cu ultimatumul. Re
uniunea, care s-a ținut 
cu citeva zile în urmă in 
orașul nigerian Benin, a 
hotărit să publice și să 
aplice hotărîrlle de la A- 
buri, „cu unele amenda
mente". Observatorii po
litici africani se Întrebau 
dacă guvernul provinciei 
Orientale va accepta mo
dificările. Enugu n-a în- 
tirziat cu răspunsul : 
„nici un fel de amenda
ment care ar denatura 
Înțelegerea de la Aburi". 
Potrivit celor susținute 
de conducătorii de la 
Enugu, acordurile din ia
nuarie prevedeau regio- 
nalizarea armatei, reale
gerea șefului Consiliului 
Suprem (deci nerecunoa- 
șterea lui Gowon ca titu
lar al acestui post), și re
gula unanimității, in vir
tutea căreia nu se poate 
lua nici un fel de hotăriri 
pe ansamblul 
fără aprobarea 
guvernelor 
Forma de 
pe care i 
acordurile 
rația.

Dacă toate

ar
ar

Nigeriei 
tuturor 

regionale, 
guvernămint 
precouiza-o 
fl confede-

aceste pre-

vederi sînt cuprinse, In
tr-adevăr, In documentul 
de la Aburi, ezitarea lui 
Yakubu Gowon este ex
plicabilă : el n-ar mai fi 
sigur de postul său și ar 
trebui să înfrunte riscul 
unor alegeri. Și apoi, in 
fruntea unei confederații, 
n-ar putea obține puteri 
depline asupra țării. De 
aceea, el a îmbrățișat lo
zinca unității naționale și 
a tras concluzia că acor
durile citate, împreună cu 
amendamentele propuse, 
permit menținerea unui 
guvern federal și a actua
lei organizări a armatei. 
Totodată, pentru a-șl 
consolida poziția, Gowon 
a inițiat crearea așa-nu- 
mitului Consiliu execu
tiv federal, al cărui pre
ședinte a și 
Noul organism este 
mat din membrii 
liulul militar 
(„cea mal înaltă 
tate legislativă și 
tivă a statului") 
alte personalități, 
țiunlle Consiliului 
tiv, federal vor fi stabi
lite, firește, de Consiliul 
militar suprem.

Agențiile de presă s-au 
arătat zilele trecute foar
te alarmate de evoluția 
situației din Nigeria. S-a 
vorbit de stare de alarmă 
în provincia de est, de a- 
menințări reciproce, de 
posibilitatea unei înfrun
tări armate. Se pare insă, 
că evenimentele nu evo
luează în această direcție. 
De fapt, nu trebuie să se 
uite că principalii opo-

devenit. 
: for- 
Consi- 

suprem 
autori- 
execu

ți din 
Func- 

execu-

nenți susțin că acționează 
in numele ideii unității 
naționale. Iar reticiențele 
celor din provincia Orien
tală (aparținind, in marea 
lor majoritate triburilor 
Ibo) sînt explicabile prin 
prizma evenimentelor din 
toamna trecută. „Sint de 
înțeles, în această situație
— scrie AFRIQUE NOU- 
VELLE — amărăciunea și 
neîncrederea manifestată 
de populația Ibo care a 
avut mult de suferit".

Ojukwu a ținut să pre
cizeze că nu urmărește 
secesiunea, dar că nu va 
accepta noi presiuni șl sa
mavolnicii 
populației din est.
— a declarat 
va desprinde 
ția nigeriană 
triva lui nu 
la acțiuni armate sau se 
va institui o blocadă eco
nomică din partea guver
nului centrai de la La
gos". Guvernatorul de la 
Enugu și-a manifestat do
rința de a trata conflic
tul la o masă rotundă, 
arătind că „situația poa
te fi rezolvată", cu spri
jinul prietenilor săi.

Pentru nigerieni, apla
narea conflictului în ju
rul unei mese rotunde re
prezintă soluția optimă. 
Rămine de văzut dacă li
derii din Lagos și Enugu 
vor merge pină la capăt 
și vor transforma decla
rațiile de intenții — re
feritoare Ia soluționarea 
divergențelor prin trata
tive — în fapte.

împotriva 
„Estul 

el — nu se 
din Federa- 
dacă impo
se va trece
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Problema finanțării cheltuieli
lor de menținere a trupelor ame
ricane și engleze în R.F.G., care 
de mai multe luni constituie un 
punct de încordare între parte
nerii N.A.T.O., a rămas, așadar, 
nerezolvată. Se așteaptă ca și de 
această dată să fie subliniate po
zițiile cunoscute față de cererile 
Londrei și Washingtonului. 
Duckwitz, afirmă ASSOCIATED 
PRESS, va repeta, probabil, o- 
ferta guvernului vest-german de 
a achiziționa bonuri de tezaur de 
la băncile americane în valoare 
de 500 milioane de dolari, ceea 
ce se pare că satisface pretențiile 
guvernului american și de a 
menține suma propusă anterior 
Angliei, care nu acoperă decît 
aproape jumătate din pretențiile 
Londrei. Neîndeplinirea dorinței 
premierului Wilson, de a fi aco
perită în întregime cheltuiala fă
cută cu trupele britanice va de
termina guvernul englez, după 
cum se apreciază la Washington, 
să-și retragă o brigadă din 
R.F.G.
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R. P. BULGARIA. — Secvență 
din noul peisaj arhitectonic al 
Spfiei — blocuri din complexul 

de locuințe „Barovo"

Pentru eliminarea

discriminării

rasiale

Ca o formă de acțiune pe 
plan mondial împotriva ra
sismului, cea de a XXI-a se
siune a Adunării Generale 
a O.N.U. a instituit marca
rea in flecare an, la 21 mar
tie a Zilei internaționale 
pentru eliminarea discrimi
nării rasiale. Această iniția
tivă este organic legată de 
promovarea ideilor care stau 
la baza „Declarației cu pri
vire la lichidarea tuturor 
formelor de discriminare ra
sială" — unul din documen
tele fundamentale ale Orga
nizației Națiunilor Unite.

Politica de discriminare 
rasială și de segregare con
tinuă să mai fie promovată 
in unele țări. O manifestare 
cinică de rasism, o sfidare 
adusă conștiinței umane o 
constituie sistemul barbar al 
apartheidului in Republica 
Sud-Africană. Milioane de 
oameni de culoare sud-afri- 
canl sint, in fapt, menținuți 
într-o imensă „rezervație", 
lipsiți de cele mai elementa
re drepturi. Este bine cunos
cută, de asemenea, situația 
din Rhodesia, unde rasiștii 
de la Salisbury neagă drep
tul la libertate al poporului 
african Zimbabwe, ii supune 
unui regim de discriminare 
rasială după modelul celui 
de Ia Pretoria.

împreună cu întreaga o- 
menire progresistă, poporul, 
tineretul român își ridică 
glasul de protest împotriva 
rasismului, afirmindu-și so
lidaritatea cu toți cei care 
luptă împotriva rinduleliloi 
rasiste anacronice.

România socialistă, în 
Constituția căreia este cons
fințită traducerea în viață a 
drepturilor omului fără nici 
o discriminare, condamnă 
cu fermitate manifestările 
de apartheid, rasism, segre
gație rasială. Delegația ro
mână la O.N.U., reprezen
tanții țării noastre la diferi
te reuniuni internaționale 
au sprijinit șl sprijină ac
țiunile pentru înlăturarea 
rasismului.
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