
ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ

CALENDARUL RECOLTEI
O modificare operativă în 

uUtimele zile în structura pla- 
ffGilui pe culturi în județul 
PRAHOVA a readus pe agen
da campaniei, alături de recol
tatul porumbului și sfeclei de 
zahăr, semănatul a încă trei mii 
și ceva de hectare cu grîu și 
secară (planul inițial la semă
nat — 39.250 hectare — la sfîr- 
șitul săptămînii trecute era în 
întregime îndeplinit). încă un 
motiv în plus ca ritmul lucră
rilor să fie mult intensificat, 
la data de 21 octombrie fiind 
încă de recoltat porumbul de 
pe un sfert din cele 41 000 hec
tare cultivate și sfeclă de za
hăr de pe 40 la sută din su
prafața ocupată cu această cul
tură. Cu toate că îmbunătățirea 
timpului din ultimele zile a 
permis intensificarea lucrări- 
xtor. stadiul de executare în ma
joritatea unităților agricole din 
raza județului este departe de 
a putea fi considerat satisfăcă
tor. Chiar dacă pe global, ope
rativa arată că 
recoltat de pe 
sfecla de zahăr

Sibliotaca Municipiului
sala de lectura

La Festivalul internațio
nal al filmelor științifice și 
tehnice „Techfilm’68", des
fășurat recent la Pardubice, 
în Cehoslovacia, filmul ro-

PE SCURT • ACTUALITATEA PE SCURT

Proletari din toate țările, uniți-vă! Primirea de către președintele

• ACTUALITATEA PE SCURT • ACTUALITATEA

• In comuna Arcani, ju
dețul Gorj, a fost amenajat 
un muzeu sătesc în care sînt 
expuse cîteva sute de obiec
te ce înfățișază istoricul 
așezării, precum și ocupa
țiile, obiceiurile și portul 
localnicilor, de-a lungul 
veacurilor. în următorii ani 
se vor organiza asemenea 
muzee în majoritatea comu
nelor din județ.

Pe șantierul noului port 
minier Mahmudia — viitoa
rea sursă de aprovizionare 
cu calcar a Combinatului 
siderurgic din Galați — au 
fost terminate cheiurile de 
acostare a navelor și plat
forma de depozitare a cal
carului. Pentru ridicarea 
platformei deasupra nive
lului apelor s-au trans
portat circa 180 000 mc 
de pămînt. Cheiurile pie-

truite și betonate pe o 
lungime de 500 m vor dis
pune de cinci dane. La aces
tea au și început lucrările 
de amenajare și montare a 
macaralelor.

mâneso „Tehnică și peisaj" 
realizat anul acesta de Cen
trul de documentare pentru 

arhitectură și 
a fost distins 
Cupa de oris- 
orașul gazdă, 
au participat

construcții, 
sistematizare, 
cu Premiul și 
tal oferită de

La festival
24 de țări care au prezentat 
124 de filme tehnice și știin
țifice de scurt metraj.

porumbul este
75 la sută și 

de pe 60 la

N. COȘOVEANU
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Nicolae Ceausescu, a ambasadorului
Franței, Jean Louis Pons

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit luni 28 octombrie 1968, 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Franței la

București, Jean Louis Pons, în 
legătură cu plecarea definiti
vă a acestuia din țara noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Președintele Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer,

a primit pe ambasadorul Olandei

RECEPȚIE 
CU PRILEJUL 
ANIVERSĂRII 

PROCLAMĂRII 
REPUBLICII 

CEHOSLOVACE
50-a

Declarăm de Ia bun început, că nu este în intenția noastră 
să elucidăm problema „navetismului", cu toate implicațiile 
sale complexe. Abordarea lor, fie și publicistic, reclamă o 
atentă investigare — pe plan social și pe plan psihologic — 
pentru ca explorările să poată duce 
exterioare, impuse de statistici.

Se știe — și lucrul acesta s-a spus 
tismul e un fenomen social propriu 
masiv în orbita dezvoltării rapide, un 
cerințele legice ale civilizației. Mutațiile care au loc — spre 
mediul urban, prin cadre solicitate spre o nouă îndeletnicire, 
spre calificarea și specializarea cerute de dezvoltarea tehnică 
și științifică ; spre mediul rural prin cadre specializate, capa
bile să ajute direct procesul de civilizație continuă — 
fiind în continuă creștere, generează noi relații psihologice

dincolo de concluziile

nu o dată — că nave- 
tuturor țărilor intrate 
dat obiectiv, impus de

NAVETISMUL
Șl IMPLICAȚIILE LUI

și sociale, creînd și unele probleme de un fel deosebit, pe 
care statul nostru se străduiește să le rezolve in condiții 
optime.

Navetismul, studiat ca parte integrantă a bugetului de timp 
al omului — timp consumat cu deplasarea de la locui de mun
că la locul de domiciliu, și invers — are, repetăm, prin însăși 
structura sa, aspecte complexe.

Principalul aspect care se impune atenției, in momentul de 
față, rămîne educația. De aici apar o serie de implicații in 
viața și activitatea obștească. Ne referim, in speță, la viața 
organizațiilor U.T.C., Ia acțiunile pe care le organizează, 
precum și la activitatea instituțiilor de cultură — cluburi, 
cămine culturale, biblioteci — care au de făcut față unor 
situații noi, prin apariția unei noi categorii de consumatori 
de cultură, o categorie care nu aparține integral nici mediului 
urban și nici mediului rural.

în ancheta noastră, întreprinsă recent în trei județe — 
Timiș, Arad și Bihor — am vizitat peste 60 de organizații 
U.T.C. și peste 40 de unități culturale, atît din mediul urban 
cît și din mediul rural. Dacă nu consemnăm toate constatările 
și toate opiniile culese cu această ocazie (au fost purtate dis
cuții cu peste 300 de persoane — sociologi, psihologi, pro
fesori, ingineri, medici, activiști culturali, activiști U.T.C„ 
muncitori, cadre de conducere din aparatul de partid și de 
stat, este pentru că, cu mici deosebiri de formulare, situația 
este asemănătoare, iar opiniile identice.

MIRCEA LERIAN

(Continuare în pag. a IV-a)

COMPETENȚĂ
Oricit ar părea de curios. în 

contextul muncii didactice poa
te fi intilnită. totuși, la unii pro
fesori. o concepție conform că
reia ora educativă în școli ar fi 
un fel de obligație fără contu
ruri precise, o îndeletnicire mai 
mult sau mai puțin plictisitoare 
care trebuie însă justificată 
«criptologie, în cel mai bun caz 
o activitate prea puțin motiva
tă, paralelă cu munca educativă 
generală.

„Prea multă bătaie de cap 
și prea multă s criptologie pen
tru o sută de lei- — este o con
cepție _sui generis- a unora.

se pretind ore educative 
judicios organizate și eficiente, 
dar nu avem după ce să ne ghi
dăm- — se plîng alții.

..Am ținut ore educative po
trivit botăririlor și programelor 
în vigoare și totuși, la analiza
rea lor. aceste ore au fost con
siderate necorespunzătoare sau 
sl2be“ — arată nedumeriți 
alții. Și lista observațiilor de a- 
ceastâ natură și a „nedumeriri
lor- ar putea continua în diver
se variante, izvoarele lor fiind 
însă totdeauna aceleași : indife-

renta, comoditatea, lipsa de fan
tezie. Or, adevărul care ar tre
bui să fie cunoscut tuturor pro- 
fesorilor-diriginți sau nu — 
este câ ora educativă, departe de 
a fi o activitate cu conținut e- 
terogen și obiectiv-anonimă, 
constituie un prețios element 
coordonat al muncii general- 
educative ; adecvat instrument 
de cunoaștere și apropiere reci
procă, nu numat itrofesor-elevj 
și între elevii înșiși — instru
ment cu ajutorul căruia respec
tul. prețuirea, afecțiunea își ca
pătă adevăratele lor valențe. 
Ea este totodată un mijloc de a 
familiariza elevii cu unele no
țiuni care, la alt nivel de învă
țământ, constituie obiectul unor 
lecții sau cursuri (etică, estetică, 
igienă) și de a se asigura și pe 
această cale educația spirituală 
și cetățenească.

Sînt binecunoscute cele trei 
probleme principale ale orelor

• •••••••• •••
E greu să-ți amintești poezia 

pe care ai auzit-o prima oară în 
viață, dar, șocul auzirii ei stăruie 
de undeva din copilărie pînă a- 
cum ; niște ritmuri ciudate care 
nu țineau seama de auzul nos
tru primar, ca o apă sacadată 
care cade din munți în trepte 
și-ți rupe timpanele cu vibrația 
ei.

Nici un cuvînt din ea nu ne 
mai amintim ci simpla prezență, 
mișcarea, trăirea care nu au fost 
neînsemnate, ca prezenta tul
burătoare a unui animal sau ca 
vecinătatea odihnitoare a unei 
plante, ori ca prezența firească 
a unui om necunoscut al cărui 
nume nu-1 știm dar căruia îi 
auzim vocea, îi vedem buzele 
mișeîndu-se. zîmbetul. culoarea 
ochilor.

Prin viata noastră există poe
zia, respiră, se hrănește, se miș-

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit luni la amiază pe am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al Olandei în Repu
blica Socialistă România, Jonk- 
heer Dr. Dirk Van Eysinga, în

tr-o vizită protocolară de pre
zentare.

A participat Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

Cu prilejul. celei de a___
aniversări a proclamării statu
lui independent cehoslovac, am
basadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, Ka
rel Kurka, a oferit luni seara 
o recepție.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Gheorghe Gaston Marin, 
Gheorghe Necula, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, prim ad
junct al ministrului afacerilof 
externe, membri ai guvernu
lui, conducători ai unor insti
tuții centrale și 
obștești, generali și 
periori, oameni de 
cultură.

Au fost prezenti ... ____
veterani români care au luat 
parte la luptele pentru inde
pendența statului cehoslovac.

Au luat parte șefi ai misiuni- 
nilor diplomatice acreditați Ia 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

organizații 
ofițeri su- 
știință și

la recepție

GABRIELA MELINESCU

Din noul peisaj al Capitalei. (Cartierul Balta Albă)

că elastic, suplă, excepțională, 
ea consumă, dăruiește, ne naște 
mereu și moare tot de atîtea 
ort

Poezia e un organism viu. cu 
identitatea precisă. Puterea ei 
curată ne influențează. Există 
poezie în afara poetului așa 
cum există poeții în afara poe
ziei. Relația poet-poezie mi se 
pare pură ea intre un copil si 
alt copil căci nu e firesc ea 
numai poetul să creeze poezie, 
poezia creează poeții, asemenea 
unei ființe care îi asimilează 
pe oameni. îi poartă în ea. pen
tru ca apoi să-i

In legătură cu 
poeziile populare 
un bărbat sau de 
s-au îmbolnăvit_
altul care «-a fericit cintind. de 
altul care tei duce viata în cîn
tec.

Dintre marile versuri care 
ne-au influențat destinul, exis
tența „Ce-ți doresc eu tie. dulce 
Românie / Tara mea de glorii, 
țara mea de dor ? / Brațele 
nervoase, arma de tărie. * La 
trecutu-ți mare, mare viitor 1 / 
în afară de măreția și curajul 
care ni l-au dat către eternita
te a fost senzația că acest vers 
este o ființă al cărei destin ve
ritabil ne-a cuprins în ea însăși 
asemenea mamelor noastre, ti* 
nîndu-ne și asteptind ora naște
rii noastre ca poeți, ora așteptată 
a clarității cînd lucrurile si fi
ințele se smulg din întuneric, 
la început basoreliefuri păs- 
trfr.d întă o jumătate necunos
cută. si în sfirșit ființa sau o- 
biectul întreg

Claritate este vizibilitate to
tală. sinceritate, brusc adevăr 
și bucurie pentru cel apărut în 
lumină.

MASURILE STABILITE DE PARTID PENTRU PERFECTIONAREA 
ASISTENȚEI SANITARE, LA INIMA POPORULUI

nască.
această idee, 
amintesc de 

o femeie care 
de cîntec, de

(Continuare în pag. a V-a)
• ••••••••••••

ELISABETA NIȚESCC

Un ceteran al șantierului — Jugânaru Iulian, sudor Combinatul 
Siderurgic din Galați

Foto: O. PLEC AN

Circumscripția - celula
• •apărăm sănătății

Am urmărit cu multa atenție 
dezbaterile Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român prisind analiza stării de 
sănătate a populația și măsurile 
privind perfecționarea organizării 
rebelei sanitare și îmbunătățirea 
asistentei medicale în Republica 
Socialistă România.

Dezbaterea în Plenara Comite
tului Central al Partidului a aces
tor probleme reprezintă o dovadă 
grăitoare a consecvenței cu care 
partidul, conducerea sa, se ocupă 
de rezolvarea unor probleme vi
tale pentru asigurarea bunăstării 
poporului. înscriindu-se pe linia 
ansamblului de măsuri de deose
bită importantă luate după al 
LX-lea Congres al partidului pen-

tru dezvoltarea și întărirea orîn- 
duirii noastre socialiste.

Ocrotirea sănătății în țara noas
tră a atins un nivel ridicat și 
s-au obținut succese importante 
în acest domeniu. Studiul elabo
rat de Ministerul Sănătății prezin
tă pe larg aceste realizări. Dezba
terile din Plenară au scos însă în 
evidență și lipsurile care au apă
rut în acest sector de activitate, 
arătînd că nivelul atins în dezvol
tarea ocrotirii sănătății pe plan 
mondial și experiența acumulată 
în condițiile noii etape de desă- 
vîrșire a construcției socialismu
lui impun o substanțială îmbună
tățire a activității de organizare 
sanitară.

Ca medic cu o vechime de 21

de ani pe frontul apărării sănă
tății oamenilor, am constatat per
sonal existenta unor anumite lip
suri în deservirea bolnavilor care 
necesită ajutor medical. Asupra 
unora din aceste carențe din ac
tivitatea sanitară aș vrea să insist 
și eu în rîndurile acestui articol 
de ziar.

Rolul circumscripției sanitare se 
rezumă într-adevăr de cele mai 
multe ori la trimiterea bolnavu
lui spre... spital. Policlinica, deși 
încadrată cu specialiști, nu rezol
vă totdeauna cazul fie din lipsa 
posibilității de a efectua anumite 
analize care ar fi absolut nece
sare, fie că medicii respectivi s-au 
șablonizat în rezolvarea unor ca
zuri clasice, și astfel bolnavul 
este trimis la spital pentru pre
cizarea diagnosticului.

Spitalul cu un număr limitat 
de locuri nu poate face față desi
gur tuturor solicitatorilor. De

Ascuțiți-vă creioanele! Vom publica in curind chestionarul anchetei
FETELE DESPRE BĂIEȚI BĂIEȚII DESPRE FETE

Spicuim din întrebări:
— Cu cine preferi sâ te împrietenești? Cu o fata sau cu 

un bâiat ?

ASCUTITI-VA CREIOANELE !
RĂSPUNSUL FIECĂRUIA MĂREȘTE EXACTITATEA CONCLU- 

ZIILOR NOASTRE...

în curind chestionarul anchetei:
— Crezi în superioritatea băieților? Din ce punct de ve

dere : putere, rezistența fizica, inteligență, curaj etc ?

— La ce vîrstâ crezi că apare, pentru prima data, dragos
tea ?

„FETELE DESPRE BĂIEȚIw >
7/BĂIEȚII DESPRE FETE

din profe
siunile cele mai 
șinoase pe care 
să le numim 
au dispărut. Din 
cate lista 
s-a epuizat, 
zia nocivă 
forme noi, 
de o perfectă inven
tivitate și trebuiesc 
denunțate ca atare. 
Citesc la rubricile 
de fapte diverse 
cele mai interesan
te forme ale imagi
nației 
Escrocii 
filat. Ei 
vînt și 
din bună 
Cum e 
Foarte bine. Ăi dum
neata nevoie de o 
odaie în plus ? S-a 
găsit omul ! Nici o 
grijă. De obicei in
divizii de speța a- 
ceasta au un aspect 
cît se poate de ono
rabil. se poartă bi
ne, își calcă cămă
șile singuri la pă
rinți, afectează un 
perfect imobilism

ru- 
n-o 
aici 
pă- 
nulor

fante- 
a luat 

ele sînt

delicvente, 
s-au repro- 
trăiesc din 

fac averi 
credință, 
posibil ?

in ce privește 
tențiile. Ei cer 
mai avansuri, 
dumneata cev 
dacă n-oi fi mulțu
mit să-mi zici cuțu! 
Vrei să-ți între sora 
la facultate ? Știe 
dumnealui pe cine
va. Au făcut armata

panie, despre
cotlet, omul nu mă- 
nîncă mult, poate 
puțintel pește, poa
le o gustare cu icre 
negre, nn desert, se 
ridică...

Se ridică, sigur că 
se ridică, costă, ne 
costă pe toți. Nu

PROFESIUNI
EUGEN BARBU

împreună, au iubit 
aceeași femeie și 
sînt ca frații. Nu-ți 
mai face nici o gri
jă, totul se aranjea
ză, dar pentru asta 
știi ce trebuie, niți
că mișcare din u- 
rechi. Dacă vrei să 
nu te doară capul, 
înțelege că e nevoie 
de o masă la un res
taurant bun, nu stri
că nici nițică șam-

o dată am asis
tat la intrări în 
viață pe ușa din 
dos și credeți-mă, 
cit am reputația că 
nu suport, că 
nu am reușit 
mai nimic. E 
făcut. Omul 
stă retras în 
cea Iui metafizică, 
strîmbă din nas, în
jură la el acasă, dar 
nu se adună unul

le zic, 
să fac
ca un 
cinstit 
găoa-

cu altul și rabda. 
Rabdă să-i ia altul 
înainte, să-i ocupe 
locul la masa vieții 
pentru că cei ce re
ușesc ca in bunele 
romane ale lui Bal
zac (de la Rastignac 
citire!), sînt mai 
„perseverenți", mai 
neobosiți. Există și 
in aceste reușite ce 
devin cu vremea 
enigmatice, mișiți, 
negustori de influ
ență. Ei trăiesc în
tre sardele și mizi- 
licuri, ei sînt stîlpi 
de cafenea, vînd și 
cumpără relații utile 
pe cafele și mititei, 
pe o ciorbă de bur
tă și pe trei coni
acuri. Este o mese
rie. Ai nevoie de o 
relație utilă în cuta
re meserie ? Lasă la 
neică ! Numai că 
costă, mă înțelegi, 
scoate plicul, omul 
știe s-o-ntoarcă, dar 
frate să-i fii. mamă. 
...E și asta o mese
rie. De ce ? Pînă 
cînd ?

Dr. C. D1MITRIU
medic primar, clinica chirurgicală 

Spitalul Brîncovenesc-București

(Continuare în pag. a V-a)
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\ORA DE 
•DIRI- 
-genție-

ducativă — bune rezultate la 
învățătură, bună disciplină, 
buna asimilare a unor e- 
levi mai slabi, veniți din 
alte colective, la nivelul 
noilor clase — se bazează 
tocmai pe efortul continuu 
de cunoaștere. E drept însă că 
eu am un mare avantaj : sînt 
profesor de educație fizică și se 
știe ce cadru excelent oferă în 
această privință competiția 
sportivă..." Dar care profesor 
nu are „avantajele1* sale, confe
rite de suma de cunoștințe acu
mulate. de specialitatea îmbrăi 
fișată, de temperamentul său ?

..Poate că reușitele mele în 
ceea ce privește munca de diri
gintă se datorează. printre •!-

pe sexe, și tovarășa Crișan este 
diriginta unei clase de fete). Or
ganizarea orei ? Tot... simplă ! 
Pornind de la dorința elevilor 
de a învăța unele puncte de 
broderie, (profesoara este cu
noscută ca avînd o deosebită în- 
demînare în arta cusăturilor) 
s-au stabilit, într-o oră premer
gătoare, cîteva tipuri de bro
derii și s-a fixat materialul ne
cesar. Ora propriu-zisă s-a des
fășurat într-o accentuată at
mosferă de destindere, de voio
șie și de... hărnicie. ..Poate că 
numai una sau două eleve și-au 
însușit temeinic un punct sau 
un model — conchide tovarășa 
profesoară. Ora pe care am pe
trecut-o împreună a fost însă

Xll-a ridică și probleme aparte. 
In clasa a Xl-a elev,ii se cred 
de acum mari, formați, și de 
aici manifestări de teribilism, 
în clasa a Xll-a, se pune cu a- 
cuitate problema alegerii pro
fesiunii, a drumului în viață. Și 
se poate întîmpla ca tocmai în 
acest ceas, al... 12-lea, să fie
necesară o nouă hotărîre. Ce 
bogat izvor de discuții consti
tuie aceste probleme, cred că nu 
mai trebuie să fie demonstrat. 
De asemenea, trebuie să se țină 
seama de nivelul cultural-știin- 
țific și intelectual al elevilor, in 
continuă creștere de la o clasă 
la alta, trebuie să li se ofere 
teme de discuții interesante și 
corespunzătoare. Orele educați-

O PROBLEMĂ DE CON-
(Urmare din pag. I)
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Mă întrebați de ce creează po
porul. Aș vrea să vă spun că el 
nu serie sau în orice caz n-a 
scris atunci cînd și-a creat lite
ratura. Literatura lui este orală, 
potrivire a cuvintelor prin «rai 
viu. A început să potrivească 
în chip nou cuvintele pe care 
le folosea pentru comunicarea 
zilnică, atunci cînd a înțeles că 
potrivite in alte chipuri decît 
ctle uzuale, cuvintele capătă 
putere magică.

Cuvîntul dintr-un act magic 
nu se adresează însă numai 
forțelor invocate, el este un pu
ternic mijloc de persuadarea 
omului pentru care se săvîr- 
șește acel act. El capătă deci în 
continuare putere de convin
gere, devine din mijloc de co
municare. mijloc de convingere, 
important mediator al relațiilor 
dintre oameni, în situații ce ies 
din comun.

Literatura orală se întemeiază 
deci pe credința în valoarea 
magică a cuvintelor potrivite, 
pe jocul cu cuvintele vorbirii 
curente, cu toate mijloacele ei 
de expresie, pe situarea acestui 
joc pe alt plan decît cel al coti
dianului. pe plan sacral, cere* 
monial, artistic.

Cînd au înțeles puterea ma
gică a cuvintelor potrivite cu 
sonoritatea graiului viu nu a 
literei moarte si le-au îmbinat 
adesea cu muzica, le-au susținut 
prin gesturi și mimică, le-au 
integrat în acte complexe de'co
municare, sacrală, cerembnială 
sau artistică, oamenii au creat

del pentru stilul eroic de a con
cepe și trăi viața. în folclorul 
obiceiurilor fiecare text literar 
spus sau cîntat marchează un 
prag în desfășurarea ceremo- 
nială, este un semn cu adinei 
semnificații în cadrul unui rit. 
Valoarea literaturii orale privite 
ca un sistem de argumentare, 
ca o strategie în ansamblul cul
turii populare, crește prin trăi
nicia pe care i-o oferă caracte
rul tradițional. Rostul ei crea
tor de bună rinduială, se mani
festă atît pe plan social în rela
țiile dintre oameni cit și pe 
plan individual în relațiile din
tre om și viață, dintre om și 
lume.

Sub acest aspect zeci de 
exemple ar putea fi citate din 
folclorul obiceiurilor, din lite
ratura populară narativă sau 
din cea gnomică. Cel pe care 
vreau să-1 evoc de data aceasta 
este însă un vechi cîntec liric, 
un dialog al oșanului năpăstuit 
cu sine însuși.
Frunză verde a codrului. 
Jelui-m-aș și n-am cui, 
Că supărat ca mine nu-i. 
M-aș jelui codrului. 
Codru are frunza lui 
Și nu crede nimănui. 
Pînă-i frunză pă dînsu. 
Nu vrea crede la altu.
Dacă frunza i-o pica. 
Nu știu crede-rr.-a o ba. 
— Crede-mi codrule și mie. 
C-am fost om de omenie.
Prea mult rău mi s-o dat mie. 
Cînd s-o-mpărțit năcazu.
Eram la cîmp la lucru.

• educative cuprinse în progra
mele de învățămînt : organiza
rea și educarea colectivului de 
elevi, educația moral-cetățeneas- 

9 că, educația sanitai^. Transpu
nerea acestor obiective princi
pale în ore educative depinde 

HJ de particularitățile de vîrstă ale 
elevilor, de condițiile concrete 
ale clasei (specificul școlii, ni- 

• vel școlar, nivel general inte
lectual, disciplină) și mai ales, 
de priceperea profesorului diri- 

• ginte. Referindu-ne la pricepe
rea dirigintelui nu înțelegem un 
talent particular și excepțional, 
ci acea îndemînare care presu- 
pune preocupare, dorință de a 
face mai bine, continuă acumu
lare de observații personale și 
de date în speță. Literatura de 
specialitate din cărți, reviste, 
presa cotidiană, sînt auxiliare 
indispensabile în această pri
vință.

„Revista de pedagogie". „Re
vista de psihologie", „Gazeta 
învățămîntului", revista „Coloc
vii"—ca să numim numai o parte 
din periodicele care interesează 
— stau la îndemînă tuturor ca
drelor didactice. Tot aici trebuie 
să numim orele educative des
chise, un element concret de 
transmitere a experienței, de

O

CEPȚIE Șl DE COMPETENTĂ
lămurire și de însușire a uner 
metode eficiente.

CUNOAȘTEREA ELEVILOR — 
CONDIȚIE 

SI SURSA DE INSPIRAȚIE 
' A OREI EDUCATIVE

Oricită pregătire și experiență 
ar avea cineva, nu se poate 
concepe însă o buni ectirîfăe 
în cadrul orelor educative firi 
o bună cunoaștere a co’ectr.-u- 
lui de elevi : „Cunoașterea inte
grală a fiecărui elev fn parte sf 
a colectivului de elevi ir. uni
tatea sa este o condiție irrrs- 
pensabilă a reușite: tr.-nn. e- 
ducative. Deși pare axiomat.^ 
această cerință trebuie snili
niată întrunit. în practici, ade
vărurile „prea* cunoscute «In* 
uneori neglijate* — cecauă :<• 
vară șui Victor Constantine»ra, 
profesor la liceul -Joc Ne:u> 
ce*. „Am condus piuă ioa deal 
serii complete ce elevi și roc- 
sider că unele succese pe care 
le-am înregistra: ia musca e-

ANCHETA NOASTRA

fele. si faptului că eu am fost 
Instructoare de pionieri — cre
de tovarășa Crișan Alexandra, 
profesoară de istorie la același 
liceu. Totdeauna m-am simțit 
foarte tinără, foarte apropiată 
ce elevii sau elevele mele. Si
gur ci in aceste condiții mi-a 
venit mai ușor să-i înțeleg, să-i 
«fâtuiesc sau chiar să-i ajut..."

Tovarășa Crișan este în fapt 
• profesoară tinără, energică, 
sobră și totuși plină de vioiciu
ne. Cu bogate resurse intelec- 
tuale și profesionale — și-a tre
cut de curind examenul de de
finitivat — este o bună diri
gintă care nu se dă înlături, 
clod e cazul, de la ținerea unor 
•re educative simple, fără „pre
tenții* si fără ..scripte*. O ast
fel de oră. de exemplu, a fost 
rezervată lucrului de mină (du
pă cum se știe, la liceul „Ion 
Neculce* există clase separate,

minunată. La sfîrșitul ei ne-am 
simțit mult mai prietene și, în
tr-un fel, chiar mai sigure de 
posibilitățile noastre".

„Buna cunoaștere a elevilor 
trebuie raportată cu necesitate 
Ia unele particularități ale cla
sei ca unitate, ca treaptă în 
școală — observă tovarășul Ma- 
carie Augustin, profesor la Li
ceul de arte plastice. Orice 
profesor cu experiență poate 
să observe, de exemplu, că în 
clasa a IX-a tendința generală 
a elevilor este, de multe ori, 
de „a răsufla după examenul de 
admitere". Această tendință tre
buie combătută cu calm și cu 
fermitate, trebuie să devină, a- 
colo unde este cazul, obiectul 
unor ore educative. Trecînd 
peste clasa a X-a care, de obi
cei, este mai omogenă, mai echi
librată, datorită poziției ei mij
locii, clasa a Xl-a și, firește, a

ve cu adevărat eficiente, sînt a- 
cele ore care contribuie, nu nu
mai prin conținut, dar și prin 
ținută, la educația adolescenți
lor. Din bogatul și totodată suc
cintul „Jurnal al orelor educati
ve" ținute de tovarășul Macarie 
am ales un exemplu : „Fapte
le dau sevă, culoare și parfum 
florii recunoștinței".

Acest subiect, metaforic ex
primat — tovarășul Macarie Au
gustin este profesor de limbă și 
literatura română — își propu
ne să cuprindă în dezvoltarea 
sa lămurirea noțiunii de recu- 

.noștință, să canalizeze acest 
sentiment către părinți, către 
profesori și către patrie.

Organizarea orei : indicarea 
de material bibliografic elevilor, 
pregătirea personală prin nota
rea ideilor principale și a cu- 
vintului introductiv, a exemple
lor si citatelor.

Bibliografia indicată : i?O ma
mă", de M. Eminescu, „Mama" 
de George Coșbuc, „Partidului" 
de George Lesnea, „Amintiri

din copilărie", de Ion Creangă, 
și un material din revista Fla
căra intitulat „Ce înseamnă să 
fii elev ?“.

Desfășurarea orei (în idei șâ 
momente principale) a fost ui*- 
mătoarea :

— Preambulul referitor la ex
periența umană (ca bun preluat 
de la generațiile precedente) și 
la menirea omului în viată (cu 
evocarea figurilor lui Nicolae 
Bălcescu și Aurel Vlaicu).

— Discutarea concordanței o- 
bligatorii dintre vorbă și faptă 
ca semn de civilitate.

— Paralelă între recunoștința 
formală și adevărata recunoștin
ță (citirea poeziei lui Tudor Ar- 
ghezi, „Să ți-o sărut'*).

— Motivarea sentimentelor de 
recunoștință . către părinți, pro
fesori și patrie, cu exemple din 
viață și literatură (Vezi biblio
grafia indicată plus „Domnu 
Trandafir" de Mihail Șadovea- 
nu, și „Românii sub Mihai Vodă 
Viteazul", de Nicolae Bălcescu).

— Fixarea limitelor în care 
trebuie să se încadreze senti
mentul de recunoștință (în sen
sul că în numele recunoștinței 
nu trebuie să se încalce norme
le de conviețuire socială).

— în. încheiere — manifeste 
de iubire ale scriitorilor față de 
patrie, capitol care a fost ilus
trat, printre altele, cu un frag
ment din emoționantul discurs 
de răspuns ținut de Mihail Sa- 
doveanu cu prilejui sărbătoririi 
sale din anul 1950.

Această oră, ținută în cadrul 
comisiei de dirigenție, s-a bucu
rat de o deosebită prețuire. Ob
servațiile care se impun : con
cepție clară asupra obiectivelor 
și cerințelor unei ore educative, 
preocupare, informație bogată, 
folosirea din plin a cunoștințe
lor profesionale.

Și totuși cîteva întrebări se 
impun : putem organiza toate 
orele în acest fel ? Nu cumva 
ora aceasta se apropie mai mult 
de modul de organizare a unui 
simpozion cu o temă anume ? 
Pregătirea pentru ora de diri
genție prin bibliografie și 
cursivitatea participării la dis
cuții pe puncte bine stabilite 
nu anulează dialogul eficient in 
favoarea calității oarecum fes
tive, generale a dezbaterii ? Ce 
depinde de profesor, ce depinde 
de elev pentru a se evita o â- 
semenea perspectivă ?

ARCUMEN-

TUL OMENIEI
prof. Mihai Pop

acel arsenal complex de mij
loace de exprimare, despre care 
vorbește în studiile lui de este
tică a poeziei populare B. Șt 
Delavrancea. Au creat un sis
tem de argumente prin care au 
putut să facă față oricărei si
tuații, utilizînd o strategie pro
prie. aceea a faptului literar 
oral integrat în contextul com
plex al actului folcloric, al fe
nomenului cultural propriu. 
Și-au creat modele pentru a 
argumenta în diferite chipuri 
după necesitatea și situațiile di
ferite, modele pe baza cărora 
s-au cristalizat diferitele cate
gorii ale literaturii orale : bas
mul, cîntecul epic eroic, balada, 
ghicitoarea, descîntecul. doina 
etc. Și-au creat procedee prin 
care să dea cuvintelor din vor
birea curentă sensuri noi în 
eternul proces de metafo
rizare care sta la baza oricărei 
creații literare, le-au transfor
mat în simboluri, au creat prin 
mijlocirea lor miturile. Au po
trivit mijloacele sonore ale vor
birii într-un sistem complex pe 
oară noi îl numim astăzi ver
sificația populara. Au creat, au 
îmbogățit cu noi mijloace des
coperite în cursul folosirii con
tinue a argumentului poetic, au 
păstrat și au transmis din ge
nerație în generație, codul stra
tegiei literare orale pe care îl 
folosesc ori de cîte ori este 
adecvat rezolvării unei anumite 
situații cruciale în care se gă
sește iftdividul sau comunitatea.

Din această cauză literatura 
orală este funcțională, fiecare 
fâpt al ei are un rost bine de
terminat prin tradiție, este un 
semn ce îri căpătă semnificația 
deplină numai în cadrul între
gului. în realitatea folclorică vie 
proverbul nu este o constatare 
îh sine. El apare de fiecare dată 
într-un context mai larg pen
tru a explicita un anumit lucru, 
â susține o anumită poziție. Și 
legenda sau snoava în contextul 
Pi viu, este de cele mai multe 
ori menită să lămurească o anu- 
fhită situație. Iâr cîntecul eroic 
pF carâ noi îl receptăm . astăzi 
ca o relatare a întîmplărilor din 
trecut, a servit altădată ca mij
loc de formare a spiritului eroic, 
<_dat indicații pentru un anumit 
*0d de comportare, a fost mo-

Tăt gindesc cum s-o-mpărțit. 
Că prea muit mi s-o ivit.
Atîta mi s-o ivit.
Că șohan n-am osîmbrit 
De frică trebe să-1 port. 
Că vezi, codrule, nu pot. 
Văzînd că nu-1 pot purta. 
Prindu-mi ochii a lăcrima. 
Grea pedeapsă-i aiasta. 
Osîmbritu-o-am ori ba? 
Codrule n-am osîmbrit. 
Pă nime n-am năcăjit. 
De-am văzut om supărat. 
De-am putut l-am ajutat. 
Cu graiu l-am mingii**.
De nu am mărs și ’-am lăsat. 
De n-am putut bine a face. 
Dusu-m-am și i-am dat pace. 
De năcazuri năcăjesc.
Și prin codri pribejesc. 
La frunză mă jălcuesc. 
La frunza cea dă pă munți. 
Că n-am oameni cunoeeuh. 
Numai frunza și codru.
Care-i pă t*t pămînhi, 
Num a frunza și iarba, 
Care-i pă tătă lumea. 
Și-o biată păsărea, 
Mingîie inima mea.

Poezia este un fragment din 
marea dispută a omului cu lu
mea. prezentă în atitea reali
zări ale literaturii noastre orale. 
Dar dincolo de această dispută, 
pe un plan mai larg, în legă
turile dintre neamuri, dintre 
popoare, ea este un minunat 
argument al omeniei românești.

VERA CRUZ
rulează la Patria (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16.30 ; 19 ; 31,15) ;
Festival (orele 8.45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

EU TE-AM IUBIT
rulează la Republica (orele 
9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16.30 ; 18,45 ; 
21) ; SAMURAIUL, rulează lâ 
Arta (orele 9—15,45 în conti
nuare, 18—20,15) ; Flamura (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30).

WEEKEND CU ANNA
rulează la Cinemateca (orele
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

FIUL LUI TARZAN
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10.15 ; 12,15 ; 14,15 ;
16.15 : 18,15 ; 20,15) ; Gloria
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20.30) ; Modern (orele 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

MINUNATA CĂLĂTORIE A 
LUI NILS HOLGERSSON

rulează la Capitol (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).
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19,50 — Buletinul meteoro
logic.
Activitatea în agri
cultură.

închiderea emiaiu-

18,30 — Curs de limba en
gleză.

Pl^SM
DE M 19,30 Telejurnalul de sea

ră.

de Radu
Eu nu m-as încumeta s* dau 

cu barda in echipa ka Crtstiar 
Țopescu pentru felul era ne—« 
transmis Olimpiada Pre« nt—- 
tâ inâigr.are facLâ au xr.rsaw 
a bine. Firește ci n- as n- 
dica-o in slăvi îi eu atl*. mai 
puțin m-aș decide să fac o poe
zie pe marginea unu. specta
col căruia ii sînt 
poeziile și dramele 1 ui. .zmp 
de două săptășuni n- xr.-*m 
gindi; ia nepoții sosiri — r-.î 
ne vor invidia sau nu pentru 
ceea ce vedeam. N-as jura că 
viitorimea ne va elogia ne
apărat pentru că 14 n?e ne-em 
culcat la miezul noptu iase- 
naU de cai, haltere, mmir ci
fre. mușchi și singe. Poate că 
viitorimea va avea mai muit 
spirit critic și atunci ce ne fa
cem cu odele noastre olimpice? 
Nu cred că voi stimi no; in
dignări dacă voi spune că ma
rea plăcere, voluptatea cu care 
am urmărit frumusețile venite 
din Mexic silit compatibile cu 
o privire lucidă — chiar cri
tică — a ochilor noștri.

Eroarea studioului nostru — 
din motive obiective sau nu. 
nu știu, poate că vom 5 infor
mați — a fost una singură: te
leviziunea română n-a avut nici 
un reprezentant al ei la Ciu
dad de Mexico. Toate comen
tariile s-au făcut „din birou-*, 
la mii de kilometri distanță de 
eveniment. Asta e de neeon- 
ceout in publicistica secolului 

dacă zicem câ trăim intr-un 
astfel de secoL. „Ziart ru mai 
multi cititori decît toate ta
rele cotidiene la un loc, stu
dioul nostru s-a găsit la che
remul unor transmisii de ver
be prin cască, la dispoziția u- 
nor imagini care — deși de o 
uluitoare claritate — veneau 
după o logică particulară, ori 
insuficientă, ori excesivă. Sări
tura de 6.82 a Vloricăi Viseo- 
poleanu arr. pierdut-o. craini
cul din urechea lui Topescu a 
voalat-o. nimeni nu putea în
treba nimic și e de mirare 
cum patru amatori din Bucu
rești fiind in posesia unei a- 
semenea informații înaintea u- 
nei țări întregi au preferat să 
scrie — după rfteva rile — o 
scrisoare minioasă intr-o revis
tă, In loc să pun* mina pe te
lefon. la 2 diminesta. să-i a- 
nunte lui Topesc J- ist*, danie, 
ce am aflat multuxrută admi
rabilei noastre inteligențe! în 
schimb, am avut ore întregi 
exerciții impuse la gimnastică, 
dresaj, sărituri de la trambu-

de să:

ÎNȚELEPTUL PE MUN
TELE BLESTEMAT

rulează la Victoria (orele 9;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 1» ; 31).
PRINȚESA
rulează la Central (orele 830 ;
11 ; 1330 : 16) ; VARĂ CA
PRICIOASĂ Central, (orele 
18,30; 20,45).

POEMUL CELOR DOUĂ INIMI

Rahova (orele 
1530 ; 18 ; 20.30. duminică ma
tineu ora 1030}-

VEȘNICUL ÎNTÎRZLVT 
rulează Ia Feroviar
8.30 ; 11 ; 1330 ; 16 ;
21) ; Excelsior (orele 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 : 2030) ; Fio- 
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 2030).

(orele 
1830 ; 
11,15 ;

Muzeului de artă ale 
a găzduiesc o am- 

de artă plastică 
bură și gravură).

ii lucrări ale artiș- 
[rxtiucî si Lneri din di- 
republici. Imaginea de 

utsamalu a expozitiei. evident 
-r.i airixe manifestările pres- 
U4^3«j« din ultima vreme, este 
icece a unei mari diversități 
creatoare, care se resfringe in 
exală sxăFuză aut asupra con- 

gtcirr. asupra cit #
as-jrri saodautăUior plasu- 
speczâce de exprmixre. 

Ssahr-esa că această mversi- 
tote sa se-a apărut ca o op- 

e srr.rt estetică- ci că ea 
de o realitate la 

de diversă, de complexă, 
rărea artrtu s-au străduit si-i 
rfer» cu tiaceritate st pasiune 
=3 ch^ arust-c. In acest sens 

âfrn cuv-ztele criticului 
remarca că in 

peru: ii 
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%c. viata

pen* de roman
ce hacrări evo- 
fărind apei la 
. eporul muncii 
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VICONTFLE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Dacia (orele 8.30 — 
1630 in continuare. 13.65 — 
21). Flacăra (orele 13J0; 18).

LUSTRAGIUL
rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11.15; 13.30 ; 18,15 ; 2030) ;
Tomis (orele 9 — 15.45 în 
continual e, 18,15 — 20,30).

CINEMATOGRAFE
rulează la Lumina (orele 8.45 
—16,30 în continuare, 18,43 ; 
20,45).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Doina (orele 9 ; 
10 ; program pentru 
11,30 13.45 ; 16 ; 18,30 ;
Grivița (orele 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

NEÎNȚELESUL
rulează la Union (orele 15,30 ;

GUSTUL MIERII 
rulează la înfrățirea (orele 
15,30 ; 17,45).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la înfrățirea (orele 
20).

TREI COPII „MINUNE" 
rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,30, duminica ma
tineu ora 10).

JURNALUL UNEI FEMEI ÎN 
ALB

rulează la Unirea (orele 15,30;
18 ; 20,15).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Lira (orele 15,30 ;
18 ; 20,30) ; Giulești (orele 10 î 
15,30 ; 18 ; 20,30).

SURPRIZELE DRAGOSTEI

Valeri Vatenin („Fata in mov") 
ș.a. Momentul istoric precis, de 
rezonanțe simbolice, hiperboli- 
zat (ex. Smirnov Vadim, ciclul 
de gravuri: „Petrograd 1919", 
Zarin Indulis, tripticul: „Solda- 
ții revoluției", Boris Ugarov: 
„Anul 1941“ etc) se împletește 
firesc, organic fie cu un spi
rit popular, cu o străveche is
torie populară (de pildă, ciclul 
de lucrări al lui Boris Brîlov) 
fie eu cutezanța istoriei con-

krascv din luen—.grad „Cer iz- 
ștelaf și ateva lucrări ale a- 
cestui ciclu: Sateliții p*min- 
tulm*. zburător m»-,
„Primul drum rpre stele*. 
„Coamocul îndepărtat*)- în te
mele eroice, ca și în temele 
cotidiene, există o atmosferă 
comună, de viguroasă și poeti
că afirmare a prezer.ței umane. 
Fie că e individualizat mer- 
gind pis* la psihologie, fie că 
e prezenta: plastic ca un ele
ment. un detaliu ai compozi
ției vaste, ori un mesager sim
bolic al unei idei majore, o- 
mul este un punct polarizator

al interesului, este scara la care 
se raportează permanent orice 
aspect al realității, al naturii. 
De aci sensul optimist, mesa
jul umanist ne care arta plas- 
ticienilor sovietici îl conține. 
Se cuvin inevitabil rostite cî
teva cuvinte și despre moda
litățile de abordare ale acestor 
teme. Apropierea de fiecare 
ne-a apărut firească, degajată, 
de o mare prospețime și vi
talitate. Fiecare temă și-a re
chemat parcă tratarea ei anu
me, stabilind invizbîle dar ine
vitabile legături între ideea și 
imaginea ei plastică, concretă. 
Temele mari, eroice, cunosc o 
tratare monumentală plină de 
forța expresivă a maselor de
corative de culoare foarte a- 
propiate și de o ritmică și cro
matică populară subliniind le
găturile cu tradiția așa cum a- 
minteam (Mîznicov, Celombiev), 
după cum cele mai intimiste, 
mai apropiate genului de șeva
let, (ca viziune, conținut) vă
desc reale virtuți picturale, de 
o mare sensibilitate a tușei, a 
gamei cromatice (Vatenin). Ceea 
ce se cuvine subliniat încă e 
și tendința de a înnoi expre
sia plastică prin interferența re
ciprocă a 
lor genuri 
•te.). Am 
pot fi mai
tele gravuri de carte ale lui 
Dimitri Bisti la poemul „V. I. 
Lenin" de V. Maiacovski, care ne 
amintesc prin patos, prin gran
doare, ritmica și monumenta
litatea elementelor din incan
descentele afișe ale revoluțiet 
Dincolo de orice considerații 
trebuie s* subliniem că tot ceea 
ce au realizat acești artiști se 
însene în primul riad in efor
tul lor civic de a pătrunde și 
reda poetic contemporaneita
tea. valorile esențiale ale aces-

MARȚI 29 OCTOMBRIE 1968^
17,30 — Pentru elevi.

Consultații la mate
matici (clasa a 
Xll-a).
Tema : Metode de 
integrare.
Prezintă prof. I. Oli- 
votto.

18,00 — T.V. pentru specialiș
tii din industrie.
Ciclul : „Cibernetica" 
Cercetarea operațio
nală în organizarea 
științifică a 
tiei.
Participă :
Boldur, ing. 
nastasiu.

19,00 — Pentru copii
— Micii meșteri mari: 

Din tainele unui au
tomobil.
„Săptămîna econo- k 
miei" — reportaj fii- B 
mat.

20,00 — Seară de teatru.
„Jocul ielâlor" dâ 
Camil Petrescu.
în distribuție : Gh. 
Ionescu Gion, Geor
ge Constantin, Con
stantin Codrescu, Ion 
Marinescu, Florin 
Vasiliu, Leopoldina 
Bălănuță, Corina 
Constantinescu, Ma
ria Potra, Jana Go- 
rea, Dinu Iancules- 
cu, Al. Lungu, Nico
lae Ifrim, C. Di- 
nescu.

rulează la Drumul Sării (o- 
rele 15 ; 1’30 ; 20 L

CEI ȘAPTE SAMURAI 
rulează la Cotroceni (orele 
1530 ; 18 : 30.30).

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ 

rulează la Melodia (orele 
8.45 ; 11 ; 1330 ; 16 ; 1830 ; 21).

SUFLETE TARI (ambele serii) 
rulează la Volga (orele 9,15 ; 
1230 ; 15.45 ; 19.15) ; Miorița 
(orale 9.30 ; 13 ; 1630 ; 20).

ROATA VIEȚH 
rulează la
15.30 ; 18).

MOARTEA SE
GELCHEN

rulează la 
20,30).

CĂDEREA
MAN.

rulează la Aurora (orele 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30).

TESTAMENTUL UNUI PAȘĂ 
rulează la Moșilor (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

Viitorul (orele

NUMEȘTE EN-

Viitorul (orele

IMPERIULUI RO-

21.M — Telejurnalul de 
noapte.

Speranțele buniculuiHUȚIȘVILI GEM AL
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Acțiunea de culturalizare 
maselor, adică acea creare 
nevoii intelectuale, consider 
poate fi eficientă atunci cînd e —’ 
conjugată cu sistemul de în- 
vățămînt, care trebuie să fie a 
serios, atractiv și modern. W

Din acest punct de vedere, 
faptul că școala de cultură 
generală, la noi, își mărește du- 
rata, constituie o bază sigură 
pentru ridicarea nivelului de 
cultură al întregului popor.

Abia după atingerea acestui A 
nivel, în care a apărut setea de " 
cunoaștere. începe să intervină 
intelectualul de prestigiu. Omul, m 
avînd o cultură suficientă, în- 
cepe să afle de 
tuia ca despre 
actor sau poet ; simte, în viața 
lui particulară, nevoia acestui 
areopag științific și începe să 
dorească a-1 cunoaște. A

Culturalizarea poate acționa " 
pe două planuri : atragerea a- 
tenției maselor asupra impor- 
tanței științei și culturii în viața V 
socială pe un plan, iar pe celă
lalt — completarea cu continui- 
tate a cunoștințelor primite și £ 
asimilate în școală. In epoca 
noastră, omul trebuie să învețe 
încontinuu, în această acțiune 
intelectualul de prestigiu avînd " 
un rol hotărîtor. El trebuie să 
fie prezent acolo unde se cere : 
universități populare, atenee, w 
cluburi, cămine, să se adreseze 
maselor de ascultători, să 
exercite asupra acestora un fel 
de magie științifică. Rolul in
telectualului este să facă în așa 
fel incit, prin exemplul lui per- A 
sonal, prin realizările sale, să 
transmită în masele largi de 
prsijfsioniști de toate nivelele 
importanța revoluției tehnico- țp 
științifice actuale pentru dezvol
tarea și înflorirea vieții social- 
economice și culturale. (La noi A 
în țară, comunicarea aceasta “ 
este posibilă pentru că poporul 
a depășit cu mult nivelul critic m 
de înțelegere. Dacă, la început, 
o conferință teoretică de fizico- 
matematică avea un auditoriu 
de 10 oameni, și aceștia de ^B 
specialitate, astăzi, aceeași con
ferință este ascultată de sute de 
oameni, iar cei prezenți sînt A 
oameni de profesii diferite, nu 
neapărat numai fizicieni sau 
matematicieni).

Zilele acestea se va deschide, ^P 
la Constanța, Ateneul studen
țesc, cu care ocazie voi ține o _ 
conferință : Revoluția tehnico- BB 
științifică mondială și rolul 
tineretului în realizarea ei. Voi 
căuta să arăt aici importanța A 
acesteia asupra vieții sociale și “ 
mai ales faptul că această ac
țiune are nevoie de competente a 
tinere, entuziasme tinere, bine " 
pregătite în toate domeniile. 
Tineretul, si în special tineretul. 
trebuie să-șî cîștige loc în 
Pjjmele rînduri.

existența aces- 
existența unui
nevoia acestui

Cui nu i-au rămas în memorie alocuțiunile pe care Ion Ma
rin Sadoveanu le ținea, pînâ în urmă cu vreo zece ani, la ma- 
tineele duminicale ale Teatrului Național din București ? Cine 
nu-și aduce aminte strălucitele cursuri — adevărate conferințe 
publice, atît prin temă, cît și prin componența auditoriului — 
pe care le susțineau, la Facultatea de filologie, Tudor Vianu sau 
George Călinescu ? Cine poate să uite acea extraordinară în- 
tîlnire a tineretului bucureștean cu Tudor Arghezi, în aula Bi
bliotecii Centrale Universitare ? Sau, ca să coborîm într-un 
trecut doar cu puțin mai îndepărtat, cine n-a auzit de conferin
țele lui lorga, cuiminînd cu istorica „Universitate de la Văleni", 
ori de șezătorile publice ale pleiadei scriitoricești de la „Viața 
românească" ? Sau — iarăși — cine n-a aflat măcar o dată 
de acei apostoli inimoși, profesori sau învățători de la țară, 
care înființau, cu mijloacele mai mult decît modeste de care 
dispuneau, atenee și cămine culturale sătești, destinate luminării 
poporului ? Pentru toți acești intelectuali, a coborî în popor, 
a purta în mijlocul oamenilor făclia științei și a culturii, a-și 
pune cunoștințele, în chip direct, în slujba celor mulți, era mai 
mult decît o îndatorire de onoare : era o consecință firească 
și obligatorie a însăși condiției lor de profesori, savanți sau ar
tiști. Ei considerau, cu deplină îndreptățire, că misiunea lor 
începe și se sfîrșește printre oameni, că nici nu poate fi conce
pută în afara lor, că numai un public cu o cultură temeinică le 
poate asimila marile descoperiri înnoitoare — artistice sau ști
ințifice — și că numai ei sînt în măsură să formeze un aseme
nea public.

terizate, înainte de orice, prin transformarea prezenței intelec
tualilor în mase într-o acțiune amplă, de perspectivă, organi
zată și condusă de către stat. Numeroasele foruri care o coor
donează și o înlesnesc (Consiliul pentru răspîndirea cunoștințe
lor cultural-științifice. Universitățile populare, întinsa rețea a in
stituțiilor de cultură) dispun de condiții la care nu puteau aspira 
mai vechile tentative de apostolat. Pe de altă parte, însăși for
mația intelectuală a savanților și artiștilor contemporani pre
supune excluderea „turnului de fildeș", nevoia intimă de a co
munica cu oamenii din jur, cu publicul artei și al științei. Există, 
așadar, și condițiile materiale, și cele psihologice, pentru ca ac
țiunea să rodească pe deplin. O serie de roade s-au și arătat. 
Dar trebuie să observăm cu luciditate că ele nu sînt întotdeau
na și peste tot la nivelul climatului care le generează. Entuzias
mul intelectualilor, curiozitatea maselor, condițiile materiale 
fără precedent — rămîn uneori trei factori dispersați, care nu 
se conjugă, deși fiecare din ei ar trebui să se îmbine perfect 
cu ceilalți doi.

Ne-am adresat cîtorva intelectuali de mare și verificat pres

tigiu, din diferite domenii ale științei și artei, cu rugămintea de 

a se referi la problemele pe care le ridică în actualitate rapor

tul dintre savant sau criist ș: masele largi cărora le este nece

sară prezența acestora. Consemnăm aici răspunsurile lor, pe 

care le considerăm momentul inaugural al unei discuții mai 

ample, cu participarea atît a intelectualilor, cît și a vocilor din 

public.Reînnodale în ambianța infinit mai favorabilă a culturii so
cialiste, aceste tradiții fertile au căpătat dimensiuni noi, carac

LOCUL INTELECTUALULUI

ÎN MIJLOCUL

MASELOR

Ancheta 
noastră

f Contribuția la educația cul
turală, științifică, estetică, so- 
ciologică a maselor, atît de dor-

■ nice de a-și forma o largă și 
I vie cultură generală, constituie 

o menire capitală pentru inte
lectualii așa-numiți de presti
giu. Oricît ar fi ei de acaparați 
de lucrările de specialitate, de 
îndeletniciri mai aride sau de 

I cercetări de lungă durată — ei 
sînt datori să comunice rodnic 
și des cu masele, prin articole, 

I conferințe, convorbiri cu cei 
dornici să-și formeze o cultură 
generală, pe lingă cea de spe- 
cialitate.

I Trebuie să spunem că, în țara 
noastră, puțini sînt aceia care 

I rămîn izolați în birourile sau 
laboratoarele lor și că în anii 
puterii populare s-a creat un 

I spirit de largă comunicare în
tre mase și intelectualii cu for
mație mai înaltă. Presa, radioul, 

I televiziunea și Consiliul pentru
Răspîndirea Cunoștințelor Cul- 
tural-Științifice sau Universi- 

Itatea Populară se bucură de 
colaborarea largă și neprecupe
țită a celor mai mulți dintre 

I intelectualii noștri. Nu puține 
sînt deplasările celor din Bucu
rești în diferite orașe și sate, 

Icum și ale acelora, locuind în 
diferite centre culturale din 
țară, la căminele sătești ori la 
fabricile și cooperativele agri- 

Icole.
în ultimii ani, mulți dintre 

intelectualii de prestigiu și-au 
I organizat astfel activitatea ob

ștească. tocmai spre a oferi ma
selor, în mod sistematic și cu 

«continuitate, din cunoștințele și 
gîndurile care îi frămîntă. Ideea 
de cicluri, discuțiile sub formă 

Ide simpozioane, confruntările 
de idei și-au dovedit în mare 
măsură eficiența, deși sînt încă 

I multe de făcut în această di
recție. Personal, cred că opera 
de informare trebuie întreprin
să cu mai mult spirit critic, cu 
metode mai stimulatoare, pen
tru ca cei care citesc sau as
cultă expunerile intelectualilor 
să-și formeze un spirit critic 

cărțile,
care se

I
I

i
Isa-și formi

efectiv, să cerceteze
muzeele, expozițiile la
referă specialiștii.

Am întîlnit o seamă
soane, care, fără a fi speciali
zate în artă, au izbutit să-și 

formeze gustul și judecata es- 
F— mm mm _ ,

i
I

de per-

tetică în mod uimitor — acea
sta în urma contactului cu spe
cialiștii. Aceasta se cheamă o 
culturalizare spornică, rodnică, 
în care se receptează activ va
lorile culturale, se stimulează 
gîndirea și sensibilitatea. în
crederea în criticii plastici, mu
zicali, literari este acum mult 
mai mare și dă roade.

Ca secretar al Secției de Cri
tică a Uniunii Artiștilor Plas
tici, am propus și s-au luat mă
suri ca în fiecare miercuri să 
se țină, la sala Dalles, în cola

PETRU
COMARNESCU

Receptarea
activă a
valorilor
culturale

borare cu Universitatea Popu
lară, o serie de simpozioane 
privitoare la tradiție și inova
ție în arhitectura românească, 
problemele esteticii, istoria es
teticii românești, istoria criticii 
de arta românești, în afară de 
ciclurile de istorie a artei vechi 
și noi. De asemenea, vom invita 
specialiști în istoria și critica 
artei, ca I.D. Ștefănescu, G.

• Oprescu, Virgil Vătășianu, D. 
Cuclin, V. G. Paleolog, Ștefan 
Nenițescu, să-și expună direct,

sau sub formă de interviuri, | 
concepția și activitatea lor pen- | 
tru cauza artei.

In privința arhitecturii noas- I 
tre vechi și noi, sau a urbanis
ticii, cunoștințele publicului sînt | 
mai restrînse, ca și în privința I 
esteticii industriale și a decora- I 
ției interioare, și, de aceea, o
seamă de specialiști vor contri- I 
bui la lărgirea cunoștințelor, la |
formarea unui spirit critic și 
în aceste domenii. Secția de I 
critică a U.A.P. va veni în aju- | 
torul arhitecților care își pun 
probleme privind specificul na- I 
țional în arhitectura orășe- |
nească și sătească, reevaluarea 
arhitecturii autentice romă- •
nești, Viițprul arhitecturii de I 
la orașe și sate sau legătu- ■ 
rile dintre artă, tehnologie și . 
civilizație. Se vor lărgi cu-1 
noștințele publice asupra arhi- | 
tecturii trecutului, asupra ■ 
mobilierului țărănesc, atît de I 
modern prin, simplitatea, de-1 
corativitatea și funcționalita
tea lui, se va pune problema 1 
păstrării și dezvoltării tradiției I 
pentru cerințele contemporane. ■

Astfel, chiar în sectoare ce a 
par relativ cunoscute și to-1 
tuși nu sînt real aprofundate, V 
se vor pronunța — și >vor 
trebui să se pronunțe — tot ■ 
mai mulți specialiști cu auto- I 
ritate, spre a lămuri și stimula. I 
conștiința celor mulți. Satele 

în plină evoluție ■ 
o adîncire al 

cunoștințelor despre ceea ce ■ 
s-a creat.în trecut și se poate 
crea în viitor, iar urbanistica 
trebuie aprofundată atît estetic 
cît și sociologic, cu gîndul la 
viitoriil patriei,1a 'valorificarea 
imenselor posibilități ce ni le I 
sugerează tradiția, ca și tehno- r 
logia contemporană. z

Spațiul nu-mi îngăduie să» '* 
stărui mai pe larg asupra mij- I 
loacelor prin oare se string le-,| -i 
gâturile dintre intelectualii 
specializați în diferite activi
tăți și masele, care, și ele, nu 
numai receptează, dar și cre
ează o atmosferă de stimulare 
și folosire rodnică a ceea ce 
se moștenește și se proiectează 
pentru viitor. Dar intensifica
rea acestor legături este o 
datorie de primă însemnătate 
pentru toți intelectualii 
triei noastre.

aflate azi î 
au nevoie de

iă evoluție | 
adîncire a I 
'e ceea ce ■

I

i
i

pa- I

• TRADIȚII CARE OBLICA • O ÎNDATORIRE Șl O NECESITATE: A COMUNICA PERMANENT CU OAMENII DIN JUR, CU 

PUBLICUL ARTEI Șl AL ȘTIINȚEI • SÎNT REZULTATELE LA NIVELUL CLIMATULUI CARE LE GENEREAZĂ?

Omul zilelor noastre are ac
ces, prin mijloacele de comuni
care* de masă — radio, TV, 
cinema — la cele mai presti
gioase opere cultural-artistice si 
științifice create de întreaga 
omenire.

Dar, în același timp. în con
dițiile revoluției științifico-teh- 
nice căreia îi sîntem martori, 
noțiunea de cultură și, implicit, 
cea de om cult, cunosc schim
bări radicale.

în tara noastră, învătămîntul 
de 10 ani general și obligatoriu 
va fi în curînd o realitate. în 
proporție tot mai mare, tinerii 
vor urma și ultimele două clase, 
a Xl-a și a XII-a. Apare astfel 
un fenomen deosebit de intere
sant : tinerii bacalaureați vor fi 
incomparabil mai informați de
cît multi licențiați din trecut, 
în această privință, exemplele 
matematicii și fizicii ne stau la 
dispoziție. Sîntem, deci, obligați 
să ne gîndim la reciclare, 
educația devenind în zilele 
noastre un proces continuu, 
care durează întreaga viată. Ni
meni nu se mai poate considera 
posesorul tuturor cunoștințelor

Printre temele care figurau 
pe lista cursurilor mele de la 
Universitatea populară din 
București, una avea un titlu : 
Intelectualitatea ne-intelectua- 
lului. Există o activitate înalt 
intelectuală care e perfect posi
bilă la oameni a căror profe
siune nu este intelectuală. Exis
tă o nevoie de idei, o nevoie de 
a afla idei, de a jongla cu 
ele, de a compune cu ele, de a 
le combate, o nevoie de a gîndi 
pentru pura plăcere de a gîndi, 
pe care o găsim la toți oamenii. 
Aș îndrăzni chiar să spun că o 
găsim egală la toți oamenii, a- 
dică egală la toate categoriile 
de oameni : la lăcătuși, la copiii 
de 13 ani, la metafizicieni, la 
cizmari, la o casieriță de la 
„Alimentara", la un student în 
biologie sau chiar la un acade
mician de orice specialitate. 
Nevoia e aceeași, variabile sînt 
numai ocaziile de a o satisface.

Aceste ocazii, la noi. sînt încă 
destul de puține. Conferințele 
și articolele din periodice sînt 
adesea debitate într-un stil plic
ticos, urît, adormitor, pocit, 
sau. în cazul cel mai bun. in

posibile. Este sigur că nu există 
diplome de valabilitate univer
sală. în sensul ca posesorii lor 
să fie la adăpost de obligația 
de a asimila mai departe 
cunoștințe.

Aici apare clar rolul intelec
tualului, în accepțiunea contem
porană a cuvîntului : el întreți

Prof. univ. EDMOND NICOLAU:

ne, în mediul în care trăiește, 
setea pentru nou, receptivitatea 
pentru ceea ce este nou. Pentru 
că în epoca noastră omul trebuie 
în permanență sâ asimileze noile 
achiziții ale științei și artei. Căci 
să nu uităm că nu numai marii 
matematicieni ca Gaus* sau 
Lobacevski ar fi bucuroși să 
cunoască manualele pe care le 
au la dispoziție liceenii noștri — 

comprehensibil. Iată de ce nu 
prea vin oamenii de bună voie 
la o conferință. Iar la televi
zor, de multe ori, conferințele 
se aud, dar nu se ascultă. De
sigur, ele servesc totuși la ceva. 
Sunetul lor caracteristic anunță 
că o emisiune interesantă (film, 
muzică ușoară, meci, dans, circ 
etc.) nu a început încă și că, deci, 

Prof. D. I. SUCHIANU

MEȘTEȘUGUL
telespectatorul poate să-și vadă 
de treabă. Dar mai ales utilă 
este încetarea acelui sunet ca
racteristic, căci această încetare 
e ca un semnal de victorie, ca 
o sonerie care anunță începerea 
spectacolului propriu-zis.

Cînd zicem : cultură a mase

dax și marii istorici de artă, ca 
Giorgio Vasari, ar avea aceeași 
bucurie, cunoscînd cărțile noas
tre de istorie a artei.

Aceste constatări ne sugerează 
unele reflexii mai generale. 
Cercetările contemporane au 
demonstrat un fapt cunoscut în 
esența sa I omul există pentru 

CULTURA - ciclu deschis
că el comunică. Intr-adevăr, 
copiii care au fost pierduti de 
mici în junglă au avut o evolu
ție tristă : lipsiți de societatea 
umană, de comunicarea umană 
realizată în societate, ei nu au 
avut evoluția care să-i conducă 
la stadiul de om-adult, ră- 
minînd la un nivel animalic.

Omul există, deci, datorită 
actului comunicației, prin care 

lor, asta este un pleonasm. Cul
tura e un fenomen de masă. 
Cultură individuală e numele 
greșit care se dă unui alt fe
nomen. și anume : instrucțiunii. 
In școli, ne instruim, adică ni 
se administrează, ca niște pi
lule, cunoștințe pe care le me
morăm și pe care dovedim că 
le-am memorat atunci cînd sîn

tem supuși la acele suplicii care 
se numesc examene. In licee, 
dar mai ales în liceele noastre, 
sîntem instruiți. poate chiar în 
doze excesive. Dar cultivați, 
asta mai puțin. Nu toți dascălii 
ne învață meșteșugul de a gîndi, 
ci doar deprinderea de a recita 
gîndirile altora. 

reușim să transmitem de la o 
generație la alta experiența a- 
cumulată, care altfel s-ar pierde. 
Datorită comunicației umane, 
putem beneficia de o dezvoltare 
continuă a flintei noastre spi
rituale. implicit a culturii u- 
mane. In această direcție, 
cibernetica ne sugerează o me
taforă. Rolul metaforei în 
înțelegerea fenomenelor com
plexe este prea bine cunoscut 

pentru a fi necesar să mai in
sistăm asupra bai în epoca 
noastră, cibernetica are un cu- 
vint greu de spus. Ea ne oferă 
posibilitatea unei mai bune con
trolări a fenomenelor tehnice, 
dar. în același timp, ne oferă 
posibilitatea unei mai bune în
țelegeri a esenței ființei umane ; 
în această privință, este sufici
ent să ne uităm la calculamareie

Știți cum a definit cultura un 
francez. Saint Marc Girardin ? 
Cultura, zicea el, este „ceea ce 
reții după ce ai uitat tot ce ai 
învățat". Să nu credeți că acea
sta e un ieftin paradox. Dacă 
formula a rămas celebră, și dacă 
i s-a atribuit un înțeles grav 
și profund, este pentru că îl 
are, acest înțeles grav și pro
fund. A fi un om cultivat în
seamnă a fi oricînd gata să dai 
la o parte toate cunoștințele a

DE A GINDI SE INVATA
dunate, pentru a păstra doar 
pe cele cîteva care vor servi la 
gîndirea pe care o compui a- 
tunci. Cunoștințele multe încur
că, zăpăcesc, împiedică mișcarea 
gîndului. Ca să gîndești creator 
(și nu există gîndire necrea
toare), trebuie să uiți, momen
tan. tot acel calabalîc de lu

electronice. Distingem, aici, 
două elemente : echipamentul 
fizic și programele. în această 
viziune cibernetică, echipamen
tul corespunde corpului nostru, 
iar programele corespund efec
telor educației. La fel după cum 
un calculator fără programe nu 
reprezintă decît foarte puțin — 
aproape nimic — la fel. un om 
needucat nu poate fi integrat 

sferei umane decît sub aspect 
morfologic.

Reciclarea cunoaște forme 
variate — dar toate presupun, 
spre a reuși, două elemente -e- 
sentiale : entuziasmul celui care 
transmite cunoștințele și en
tuziasmul celui care asimilează 
aceste cunoștințe. Intelectualul, 
prin nivelul său de cultură, are 
posibilitatea de a transmite mal 

cruri învățate pe de rost și 
depuse școlărește în cap ca în
tr-un depozit de magazie. E clar 
că această operă de eliminare 
și uitare este accesibilă oricui, 
că este prin excelență o opera
ție accesibilă maselor. Rămîne 
acum cealaltă operație, care are 
drept material și drept punct 
de plecare „ceea .ce ai reținut", 
acele cîteva lucruri pe care nu 
le-ai uitat. Aici intervine nu 
profesorul, nu repetitorul, ci 

educatorul de mase. Arta lui 
e de a reține cutare idee și de 
a o gîndi în mod public. în fața 
altora, :în fața publicului, a ma
selor de cititori și auditori. 
Asta, iarăși, este perfect acce
sibilă masei, ba chiar e ceva 
foarte lesne pentru ea, căci în
seamnă a gîndi împreună cu al

bine informațiile artistice știin
țifice și tehnice pe care le de
ține. posedă mai bine tehnica 
predării.

în legătură cu aceasta, mai 
trebuie menționat că actul 
transmiterii informațiilor are 
un efect pozitiv nu numai a- 
supra celor care primesc noile 
cunoștințe, dar și asupra celor 
care transmit cunoștințele. A

desea. în timpul lecțiilor și 
conferințelor pe care le-am ți
nut, mi s-au cristalizat anumite 
noțiuni, am observat aspecte 
care mai înainte îmi scăpau.

De asemenea, trebuie subli
niată ideea, importantă, că as
tăzi diversificarea și sinteza 
științelor sînt atît de înaintate, 
incit e necesar pentru fiecare 
să afle de progresele din do- 

tul. împreună cu cineva care 
știe să te a’ntreneze la gîndire, 
care știe să-ți dea sentimentul 
că ai găsit ceva nou, că, cu ce 
știai, ai ajuns să descoperi, să 
compui, ceva pe care nu-1 știai.

Cu alte cuvinte, cultura pre
supune un animator individual, 
și un animat colectiv.

Cel de-al doilea există tot
deauna : primul, mai rar. Nu 
doar pentru că ne-ar lipsi ta
lentul, ci pentru că talentul, 

W

cînd există, e uneori anulat de 
niște intervenții inoportune.

încă o dată, cultura este fe
nomen de masă, sau dacă nu, nu 
mai este deloc. Știți ce s-a spus 
despre cel mai fin, despre cel 
mai subtil, cel mai cu haz in
telectual francez, despre Vol
taire ? 

meniile în care el nu lucrează 
direct. Este vorba nu numai de 
un interes dezinteresat, ci și de 
o fertilizare reciprocă a do
meniilor, fenomen deosebit de 
important pentru cultură.

In legătură cu acțiunea de 
răspîndire a culturii în mase, 
mai sînt de făcut cîteva mici 
notații cu caracter istoric.

Duminică, 13 octombrie, a 
avut loc deschiderea cursurilor 
Universității Populare Bucu
rești — universitate cu peste 
10.000 de studenți. Prilej de 
menționat că în acest an se 
împlinesc 60 de ani de la înfiin
țarea Universității de Vară de 
la Vălenii de Munte și 20 de ani 
de la înființarea Societății pen
tru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice. Dacă adău
găm că sînt mai bine de 100 de 
ani de cînd intelectualii luminați 
țineau lecții publice în legătură 
cu Societatea Ateneului, în
țelegem că, intr-adevăr, cultura 
de masă are o veche tradiție în 
patria noastră, o tradiție care 
obligă.

„îl parlait comme personne le 
langage de tout le monde“ (vor
bea ca nimeni limbajul tuturo
ra).

Acelora care se duc prin ora
șele țării să vorbească, și care 
scriu în periodicele noastre, le 
voi spune că legea de aramă a 
culturalizării maselor sună așa:

„Cînd vorbești, vorbirea să-ți 
fi® tot atît de îngrijită ca vor
birea scrisă. Iar cînd scrii, să 
scrii în stil vorbit".

în numele tineretului nostru 
de milioane, în numele acestui 
tineret uneori frustrat de be
neficiile frumuseții și gîndîril; 
în numele acestui tineret căruia 
1 se servește, cîteodată, sever 
selectat, tot ce e mai anost, 
mai pocit și mai adormitor. înăl
țăm o rugă către compatrioții 
noștri prepuși la înalta sarcină 
a culturalizării maselor și îi 
rugăm să nu se mai sperie de 
tot ce e original, de tot ce are 
haz ; să nu mai fugă de acestea 
cum fuge dracu* de tămîie.

r -i : 
. • 

. ; 
i ?. 

s ț; j? g
 u

 • ■ 
< ; 

j i 
î ț 

> , „
• s;

 
,



PAG. 4 SClNTEIA TINERETULUI

Pe schele

Constructorii „și-au luat 
în primire" schelele Ia un 
nou obiectiv : instalațiile 
pentru mărirea capacității 
de fabricare a stirenului. La 
terminarea lucrărilor, Com
binatul de cauciuc din ora
șul Gheorghe Gheorghiu 
Dej va obține anual cu 
7 000 tone mai mult stiren 
și 3 500 tone polistiren. în 
lunile care au mai rămas 
se va termina partea con
strucției creîndu-se astfel 
front de lucru pentru mon
tarea utilajelor.

CONSTANTIN BUTE

Olimpiada pe

meserii
Inițiate de Comitetul ju

dețean Satu Mare al U.T.C., 
în colaborare cu Comitetul 
județean Satu Mare al 
U.G.S.R., olimpiadele s-au 
încetățenit ca o tradiție în 
rîndul tinerilor muncitori 
din întreprinderile economi
ce ale județului nostru.

In cursul săptămînii tre
cute a avut loc la Satu Mare 
faza județeană a „Olimpia
dei strungarilor și timplari- 
lor“. în fața juriilor alcătuite 
din ingineri, tehnicieni și 
muncitori cu înaltă califica
re, și-au disputat intiietatea 
tineri muncitori participant 
la olimpiade. Cîștigătorii au 
fost stimulați cu premii in 
cărți tehnice, obiecte și ex
cursii în țară. Produsele rea
lizate la probele practice au 
făcut obiectul unei intere
sante expoziții.

VICTOR MIHALCA

Cinstind memoria 

lui Vlaicu
Cea mai populară perso

nalitate, in jurul căreia s-au 
țesut numeroase legende 
rămîne copilul țăranului Du
mitru Vlaicu. devenit peste 
ani inginerul inventator Au
rel Vlaicu. Pe valea Mure
șului, nu departe de Orăș- 
tie, acolo unde Cimpul 
Pîinii se deschide larg, in 
casa-n care a văzut lumina 
zilei s-a organizat, in semn 
de omagiu, muzeul Aurel 
Vlaicu. Aici se păstrează in 
formă originală „șopronul 
cu porumbei" transformat 
în atelier de lucru, unelte, 
piese mecanice, manuscrise, 
cărți, diplome, fotografii etc. 
puse la dispoziție de sep
tuagenarul Ion Vlaicu. fratele 
și colaboratorul de preț al 
aviatorului. Personalitatea 
Iui Aurel Vlaicu este redată 
în plenul ei. Vizitatorii gă
sesc aici machetele planoru
lui cu care s-a desprins 
pentru prima dată de pă- 
mînt, a aeroplanului ..A. 
Vlaicu nr. 1“ cu care a rea
lizat primele zboruri me
canice și cu prezența căruia 
onorează serbările Astrel 
din Blajul anului 1911. ale 
aeroplanului „A. Vlaicu nr. 
2" cu care obține răsună
toarele victorii la concursul 
internațional aviatic de la 
Aspern etc. Alături de pele
rina și casca de zbor, se 
află piese d? Ia avionul cu 
care s-a prăbușit, biciclete, 
motocicleta.

IOAN ANDRITOIU 
profesor

Dacă nici 7 zile...
Fiica mea este studentă 

la Suceava. Si. ca părinte 
i-am trimis niște bani. Man
dat telegrafic. 1 octombrie 
a.c. Urzîceni. recinisa 18 
051304 M.T. ora 12.30. Mi s-a 
spus „sigur și rapid". în 
seara zilei de 8 fiica mea nu 
primise nimic. M-am adre
sat tov. dirigintă a Oficiului 
PTTR care m-a asigurat că... 
va cerceta. Și astg e ceva. 
Dar cum rămîne cu... tele
grafia ?

GH. GHEORGHIU 
profesor

Din sat in sat
Albumul-stafetă a ple

cat din capitala județului 
Argeș și va poposi în sate 
și comune. Tinerii vor con
semna în filele sale cele mai 
semnificative acțiuni din 
viața lor și a organizațiilor 
U.T.C., creații artistice va
loroase. Primul popas : Al- 
bota. Următorul : Săpata.

ALEXANDRU 
DRAGO.MIR

Rubrică organizată de 
LIDIA FOFESCU

FOTBAL ÎN ȚARA

CANGURILOR
De curînd, repre

zentativa Australiei, 
„Galahs“, a făcut în 
fața publicului bucu- 
reștean o demonstra
ție de -
tralian, 
Rules Footbal" 
original sport 
intersecția

soccer 
irlandez, 

căpătat cîteva 
muriri suplimentare 
din discuția cu prof. 
Harry Beitzel, con
ducătorul grupului, 
unul dintre anima
torii acestui sport, 
totodată comentator 
.a radio și TV, edi
tor al săptămînalu- 
lui de specialitate 
„Footy week" și u-

fotbal aus- 
,,Australian 

acest 
la 

dintre 
Și 

Am 
lă-

nul dintre cei mai 
prețuiți antrenori.

— Cum s-a născut 
acest sport atit de 
neobișnuit pentru eu
ropeni ?

— Fotbalul acesta 
se joacă în Austra
lia de 15 ani. La în
ceput numai din a- 
muzament, ca apoi 
să trecem la un cam
pionat în toată regu
la. O echipă este 
formată în mod o- 
bișnuit, din 18 jucă
tori, dar la Bucu
rești n-am putut ali
nia decît 14, datorită 
dimensiunilor 
reduse 
lui (care 
este oval).

Fotbalul 
diferă de

mai 
ale terenu- 

ca formă

australian 
cel irlan-

(Urmare din pag. I)

UNA DIN IMPLICAȚII: 
improvizația

La Uzinele Textile „30 De
cembrie" din Arad, a fost în
treprins un studiu atent de 
către Comitetul jude’.ein 
U.T.C. Arad. Din chestiona
rele completate de fiecare or
ganizație și grup* U.T.C. în 
pane (sînt 1350 de uteciști 
cuprinși în patru organizații 
și 23 de gr. pe). transcriem t 
..navetiștii călătoresc cu tre
nul, în medie 40 km și pierd 
circa 3 ore. La acțiuni c-.tu- 
raie și sportive nu parwnp*". 
(orpar.xZA.^ U.TjC. J’.-.jb; 
Unic*)- -în schimbul nostru, 
un număr mare de tineri fac 
naveta la o distanță medie de 
30 km_ Din cauza navetei, ti
nerii nu pot participa la acțiu
nile cultural-detractive pe 
care le organizăm* (organi
zația U.T.C. JFSnhwnT — 
schimbul O. _în schimbul nos
tru. un număr de 28 de ute
ciști călătoresc pe o distanță 
medie de 30 km__ Din cajza 
navetei tinerii nu pot participa 
la acțiunile organizație: U.T.C. 
(organizația U.T.C.-schimbul 
bț

Aceleași mențiuni Ie gâsim 
și ia chestionarele organiza
țiilor U.T.C. de ia Țesătorii 
II schimburile A. B și C. Țesă- 
lnria A .* 1 — ~
și C. Finisaj, schimburile A. B. 
C. Filatura, schimburile B. și 
C ș.a.

„Datorita acestei situații — 
ne spune tos*. Eugenia Iorda- 
che, secretar al Comitetului 
U.T.C. — deseori sîntem puși 
în situația să ținem adunările 
generale cum putem. Adică ? 
Adică, să „dăm zor", fiindcă ne 
presează navetiștii dir. sală, 
care scapă trenuL Alteori, na
vetiștii absentează pur și sim
plu-.

Nu fac excepții de la aceas
tă situație Uzinele de vagoane. 
„Strungul" „Tricoul Roșu". 
..Teba". „7 Noiembrie" din 
Arad. Am reținut din studiul 
efectuat de Comitetul jude
țean U .T.C. — Timiș, că în mu
nicipiul Timișoara situația 
este asemănătoare. La ^Indus
tria linei", de exemplu, din 
200 uteciști. jumătate fac na
veta. La „Eiectrobanat", din 
900 uteciști, jumătate sînt de 
asemenea, navetiști. La fel. se 
pot cita Uzina mecanică. Uzi
nele Textile ..Bumbacul", și, 
în general, marile întreprin
deri constructoare de mașini, 
întreprinderile de construcții 
ș.a.

Cu abia sensibile deosebiri 
se pot menționa și marile în
treprinderi și șantiere din 
Oradea. Numărul mare de 
uteciști care provin din alte 
localități — 99,7 la sută, după 
un calcul efectuat prin sondaj, 
din mediul sătesc — ridică în 
fața organizațiilor U.T.C. din 
întreprinderi probleme noi. 
Principala problemă — par
ticiparea la viața organizației 
lor.

Rămîne de discutat, însă, 
cum participă și ce influență 
poate avea această participare.

Nu negăm — și faptele o 
probează — că tinerii nave
tiști ar dori și ei, cei mai mulți, 
să participe efectiv la întreaga 
viață de organizație, la un 
loc cu ceilalți tineri. Dar... 
trenul e tren și nu vrea

dez prin dimensiu
nile porților, precum 
și prin forma mingii 

irlandez e 
cel 

lun-

(la cel 
mai rotundă, la 
australian mai 
guiațâ și puțin 
mare ca cea 
rugby). Așa 
v-ați putut convin
ge, este o întrecere 
foarte bărbătească, 
cu ciocniri dure, dar 
care oferă un frumos 
și reconfortant spec
tacol sportiv.

— în ce scop ați 
organizat turneul 
tual ?

— Dorim să popu
larizăm fotbalul aus
tralian, atît de pu
țin cunoscut pe ce
lelalte continente. 
Vom mai . susține 
jocuri demonstrative 
în Anglia, Irlanda, 
Statele Unite și Ha- 
waL Anul trecut 
ne-am antrenat 4 
sâptâmîni in Irlanda, 
după care am În
vins reprezentativa 
țării gazdă intr-un

ABC

mult de pri- 
avutâ la »- 

țară ia care

ae-

TAINA SCULPTURII 
INCAȘE

Prof. MCOLAE 
FAULETE 

Costesti — Vilcea

cum

meci de fotbal... ir
landez !

— Ce ne puteți 
spune despre repre
zentativa ,,Gaiahs“ ?

— Ea este alcătui
tă pe scheletul eehi- 
pei campioane a sta
tului Victoria. „Carl
ton F. C.“ Antrenor 
principal este cu
noscutul Ron Barassi. 
care are în formația 
pe care ați putut-o 
urmări, cîțiva jucă
tori de mare valoa
re : Peter Hudson 
(golgeterul campio
natului), John Ni
cholls, Alex Jesau- 
lenko, Graham rar- 
mer. Dorim să re
venim anul viitor, 
pentru a susține me
ciuri demonstrative 
și în alte orașe ale 
României. Ne-am bu
curat 
mirea 
ceastă
rugbyul este pus la 
locul de cinste pe 
care ii mentă în 
contextul sporturi
lor.

Din inițiativa Comite
tului județean U.T.C. 
Vilcea. ia ctitoria lui 
Matei Vodă Basarab. 
minâstirea Amota. a 
fost evocată figura dom
nitorului Țârii Româ
nești. Aici, la Amcta. cti
toria și morminîul voie
vodului. x-a adunat foar
te multă lume din comu
nele apropiate și din ti
ne ie orașe ale județului.

OCTAVIAN 
VRSVLFSCV

—~W

l-a constituit prezentarea 
dramatizării „Matei Vo
ievod Basarab” în regia 
învățătorului pensionar 
Constantin Popian. ve
chi militant al vieții cul
turale de pe meleagurile 
vilcene, astăzi in vîrstă 
de 96 de ani.

Poarta Soarelui

GHEORGHE DRAGUȚESCU

Totul pare o de
monstrație de iluzio
nism. Se iau mai mul
te pietre, se toarnă 
deasupra lor un lichid 
extras dintr-o anumit 
tă iarbă, pietrele se 
macerează pînă de
vin o masa moale ca 
irgila, care poate fi 
ipoi fasonată înainte 
ie a deveni iarăși 
are ca... piatra. A- 
îeaStă experiență a 
rost făcută de arheo
logul Jose Lira care 
susține că a descope
rit misterioasa iarbă 
folosită de incași — 
și în același timp se
cretul de a transfor
ma piatra într-o ma
terie maleabilă.

Monumentalele con
strucții asamblate din 
blocuri gigantice ri
dicate în locuri unde 
nu existau cariere, 
pare să confirme i- 
deea, răspîndită de 
peste 40 ani printre 
arheologi, că incașii 
numai prin tratarea 
în acest mod a pietrei 
au putut să-și con
struiască cetățile for-

tificate care și astăzi 
ne umplu de admira
ție.

ACClDENTE 
DE AUTOMOBIL 
SI ACCIDENTE 
' DE AVION

ARUNCĂTOR
DE FLĂCĂRI 
ÎMPOTRIVA

ÎNGHEȚULUI 
NOCTURN

înghețurile noctur
ne sînt obsesia viticul
torilor care riscă să-și 
vadă întreaga recoltă 
de struguri compro
misă de un frig subit. 
Încredințînd această 
problemă unui birou 
de studii, proprietarii 
din Champagne au 
asistat recent la încer
carea unei mașini — 
un fel de aruncător 
de flăcări — care ar 
putea fi soluția viito
rului.

Aparatul, montat pe 
un camion, aruncă 
spre cer, deasupia 
podgoriilor, o coloană 
de aer cald de peste 
un milion de calorii- 
oră. La o sută de me
tri deasupra solului 
temperatura se ridică 
la aproape cinci-șase 
grade centigrade, ceea 
ce, de obicei este sufi
cient pentru a împie
dica cristalizarea va
porilor de apă.

Automobilul ucide 
de opt ori mai mult 
decît avionul în ra
port cu numărul de 
kilometri parcurși, 
precizează o recentă 
statistică americană. 
Șoseaua, această uci- 
gașă, face în lume 
un număr de morți 
care este în creștere 
cu 5 la sută în fie
care an, în timp ce 
bilanțul catastrofelor 
aeriene are tendința 
de a scădea, deși ca
pacitatea aparatelor 
este în creștere.

Pentru amatorii de 
statistici se precizea
ză că Austria este a- 
ceea care, în raport 
cu numărul popu
lației, are cel mai ma
re număr de morți pe 
șoselele sale. Ea este 
urmată foarte aproa
pe de Australia, Ca
nada, S.U.A., R.F.G. 
și Franța- Drumurile 
Marii Britanii sînt 

mai sigure : pe 
se înregistrează 
puțini morți de- 

oricare altă

ABC
să știe că. la cutare întreprin
dere, cutare organizat* 
adunare generală sau vreo altă 
acțiune cu tineretul. Se pne
deci, problema unui „nu pot* 
întrjcitva obiectiv. De aici, 
probabil, și neputința manifes
tată de unele organ .za* u
UT.Q in înlăturarea carar.e- 
rului de improvizație al ad _- 
nărilor genera.e. ai rjturor ac
țiunilor întreprinse. Mică, 
pentru a avea, .participarea 
sută ia sică", se sacrifică — 
conștient sau au — caatâa»» 
tul și prof-cLrjnea maaJestă- 
r. or ocșanizate-

La i.ndria*. e date — rara

ap .tabăratr la taQ» 6e rar>-
— s-a

•norau și nu ocată. că tor—a: 
în s.tuatii dtoaeb.'.e își nara- 
tismul este o situație deooebi- 
tâ prin excelență» toate ado
rările generale. toate ma~- 
festăr.îe. toate ședtirtefe. să 
aibă ua caracter operativ. Dar 
operativ nu înseamnă — zro- 
▼iaet. «Trebuie să ito zar* — 
lasă Doară deocnsă formal »- 
raului. superficialității. rara na

la ferme f eu ti
neri. navetiști In special tind 
*xsnai ca e sr treoui făeut 
lucrul atesta*

Subaertind _a opinia de -rai 
sus. adăuzăm ci la Arad există 
c utiurt care s -au făcut sim
țită prezenta e drrerse rsr--

sint djcctakwe as^u"ue cu 
caracter persaaaet t oare ie

x—atu — cer. wtr„
br cîtă — F- âe aercie cxrfTc- 
- al -dtszrati A e semn.: ărts

tr.iă. A= 1 eatrra că iafra- 
tiv> coK-tefaioi V3B»: pal 
UTfc. A-a: de a crea â= M» 
o-S ’ v ujewtu’r, fcreat 
ân ce. mai taier.tati -teri dtit 
“trepr.-dertje arădene. a fese 

ată pmpt ce oobunje 
dti oraș (prla COnsîuu! local 
al s -djcaceiorl arrumer.tin- 
do-oe ci .se descent re tează 
faroat ke experte la eh>- 
bun". Adică, se preferă for-

«Sintem sprijiniți moral — 
ne declara farmacistul Tibe- 
- . Nemeth, care, deși face na- 
veta zilnic în comuna Cefa, 
a 40 km de Oradea, vine în 
fiecare seară ia repetiții la

• -■te' .. ii — car cor.- 
dițiile de la club sînt subnor- 
ma> Ne lipsește continuita- 
*ea in acțiuni. Acum doi ani a 
fost ua ansamblu „Estrada ti- 
-•-**..* care după trei spec
tacole in oraș și patru în județ 
a merit $i doar organizato
ri î. anunțau în presa locală 
ca pe un preludiu al unui 
mare Ansamblu al tineretului. 
De ce a murit ? Pentru câ nu 
ara avta corriitiL Clubul tine- 
nee_._i < fost, aproape un an, 
tnL Arm șe mai vine la dans, 
la xneie aart.festări. Lipsa de 
ooodpr-erează și lipsa de 
cont:n—ace. Nu există, și nu se 
face nimic ca să existe, acțiuni 
peetr. eccicarea muzicală a ti
nerelor. Nu cred că mai mult 
de 18 la ®ctă din tinerii orâ- 
ârr_. !rte>* «Jur za simfonică. 
S? doar «vw-b Filarmonică. în 
craș sent tineri eferi. student i.

NA VETISMUL
ocaxă au fost combătute ca 
dăunătoare vieții erganizatitier 
U T.C

„Navetismtil — obsemra tov. 
Liviu Derban, prim secretar 
al Comitetului județean U.T.C, 
Arad — ridică, in spez.a. in 
această direcție, probleme se
rioase secretari, or de organi
zații și activiștilor noștri. De 
gradul lor de pregătire, de ni
velul lor politic, de capacita
tea cu care știu să imprime 
operativitate acțiunilor fără 
să dăuneze conținutului, de
pinde in ultimă instanță efi- 
cier.’a manifestărilor organiza
te de U.TC."

ALTĂ IMPLICAȚIE: FORMF 
SI ACTIVITĂȚI CORESPUN. 

zAtoare. adaptate 
CONDIȚIILOR LOCI LUI

Spuneam mai sus că o altă 
implicație a navetismuiui se 
referi ia activitățile între
prinse ce unitățile de progra
mare a culturii.

„Navetismu! — ne spune tov 
Mircea Doroșar șeful Comi
siei ideologice din cadrul Co
mitetului județean U.T.C. Arad 
— ar reclama măsuri din par
tea noastră. Dar ce anume ? 
Toată lumea vede greutățile 
care se ivesc, dar nimeni nu 
spune cum să le combatem. 
Desființat. într-adevăr, nu 
poate fi. Deci, tot educația ră
mîne pe prim plan. După mine, 
ar fi util să existe cluburi — în 
sensul larg al cuvîntului — cu 
activități atractive, cu jocuri 
distractive, cu cercuri, cu dans, 
cu un bufet, ca, într-un fel, ti
nerii respectivi să fie tentați 
să rămînă în oraș și după ore
le de program. Dar nici noi, 
nici cluburile sindicatelor, nici 
căminele culturale nu apelăm

maț.i ar.onime. rare apar și 
dispar tot așa de rapid, in lo
cul unei forma ti puternice, 
rapacilă să se mențină în pri- 
mui tind prin talentul și en- 
tuzîasmu! membrilor săi.

-Ș: dacă ar fi singurul nos
tru '.ecaz — af.rma tov. Axen- 
:e Tolea. secretar cu probleme
le de propaganda șl cultură al 
Comitetului județean UT.C 
Arad —. dar am avut și pro
iecte mari, rămase. însă, fără 
finalizare. Am lucrat zi și 
noapte la o serie de proiecte 
ș: planuri privind crearea unui 
dub a! tineretului. Gîndiți-vă 
râ la Arad sînt 25 000 de ute
ciști, și că aceștia nu au un 
club ai lor. Ne-am lovit de 
lipsa de receptivitate a Con- 
sili ilui popular municipal și 
toate planurile noastre au ră
mas baltă. Entuziasmul nos
tru a fost stopat acum.... ca 
mai tirziu, probabil, cîțiva to
varăși să-și facă autocritica. 
Cum să-i mai reținem la ac- 
țiunile noastre, în aceste con
diții pe cei care fac naveta?"

La Timișoara, ca și la Ora
dea. situația pare mai bună. 
Am întîlnit zeci de afișe tipă
rite sau panouri prin care di
ferite cluburi făceau apel la 
tineret pentru a participa la 
tot felul de cercuri, activități, 
cinecluburi etc. etc. Clubul ti
neretului din Oradea, de pildă, 
întreprinde acțiuni care atrag 
săptămînal șapte-opt sute de 
tineri.

Toate acestea dovedesc că 
există mari resurse de entu
ziasm. Numai că entuziasmu
lui — în mare parte spontan — 
nu i se găsește prompt soluția 
de integrare organizată în 
contextul vieții culturale, ca să 
fie asigurată rodnicia lui.

Sint foarte, fc^rte poț ri ti
neri rara merg la coccrrte".

Din a-scutiile perrara cu to*'. 
Carol Covaci, locțiitor al se
cretarului Comiâetui ti muni
cipal U.T.C. Oradea, și cu tov. 
Rozalia Popa, instructor cu 
probtemeie de propagandă și 
cultură din cadru» aceluiași 
comitet — am af_at și a'.te as
pecte • în sălile dubufai au 
loc diverse șecir.țe de irstrtire 
sau plenare a>? U.T.C.; du
hurile întraprir.deriîor din 
oraș nu împrumută rtici mărar 
un costum pentru un specta
col al echipei de dansuri: din 
lipsă de spațiu s-a rar. mțat ia 
cursurile pentru tineret ale 
Universității populare : cercul 
de aero și na«ocsodeiis<n a 
fost transferat la D-S„A.P.Q, 
tot din lipsă de spațiu etc. 
etc.

Acestea sînt aspectele, o 
parte din aspectele pe care le 
oferă cluburile din cele trei 
orașe. Se remarcă — repetăm 
—* un entuziasm spontan. în 
continuă creștere, care însă nu 
găsește un cadru propice pen
tru integrarea promptă în 
contextul vieții culturale. Și 
atunci, pe bună dreptate, se 
poate pune întrebarea: este 
posibilă atragerea tinerilor 
navetiști la acțiunile educa
tive din orașe ? Sînt ei tentați 
să rămînă după orele de pro
gram la activitățile cluburi
lor ? Sau și mai mult: pentru 
cei care lucrează după amie
zele, ce acțiuni găsesc dimi
neața la cluburi, ca să admi
tem ipoteza că ar veni de la 
sate cu cîteva ore mai de
vreme ?

Sociologii spun, și activiștii 
culturali sînt de acord, că un 
rol important îl au instituțiile

de cultură din localitățile de 
domiciliu — respectiv căminul 
cultural și biblioteca comu
nală. Dat fiind câ navetismul 
este, așa cum spuneam, o rea
litate, metodica propagării cul
turii primește, în funcție de 
această realitate, o autodeli- 
mitare : munca pentru educa
ția informațională (atribuție 
împărțită în mod egal între 
unitățile din oraș și sat) pe de 
o parte, iar, pe de altă parte, 
munca pentru educația forma
tivă (atribuție care, de aseme
nea. este împărțită în mod 
egal între mijloacele de infor
mare în masă — radioul, tele
viziunea — și activitățile că
minului cultural și ale biblio
tecii comunale).

O discuție despre rolul și 
importanța mijloacelor de in
formare în masă nu intră în 
vederile prezentei anchete. 
De fapt tocmai datorită mij
loacelor de informare în masă
— radioul, televiziunea — au 
loc mutațiile psihologice de 
care aminteam la început. 
Contactul zilnic cu mediul ur
ban. mijloacele de informare
— in masă — creează în rîn- 
aurile locuitorilor satului — 
deveniți muncitori la oraș — 
un nou univers de preocupări 
spirituale. întrebarea care a- 
pare inevitabil este următoa
rea țin cont de acest lucru 
instituțiile noastre de cultură 
de la sate ? In județele vizi
tate nu se poate vorbi de o 
muncă metodică eficientă, 
atîta vreme cit se ignori apa
riția unei noi categorii de con
sumatori de cultură, cu un 
nou univers de preocupări 
spirituale. Sînt comune în care 
numărul „navetiștilor". în ma
jor tatea lor covîrșitoare ti
neri. este aproape egal cu al 
Ioc-iitorilar care au rămas să 
lucreze în agricultură. însă de 
acest fapt nu se ține seama. 
Căminele cult irale. bibliote- 
tiie. statiJe de radioamplifi
care iși concentrează activi
tatea numai asupra acelor lo- 
cuitori angrenați în viața eco
nomică a satului respectiv.

Consjtierâm cu atit mai mult 
necesar sa recomandam stu
dierea operativă, cu o maximă 
seriozitate, a problemelor enun
țate astfel incit soluțiile să 
fie cit mai eficiente și mai a- 
decvate specificului fiecărei 
unități.

Pagini albe in 4 
calendarul recoltei

(Urmare din pag. I)

sută din suprafețele ce le ocu
pă aceste culturi, de la o uni
tate la alta, diferențele sînt 
foarte mari. în timp ce în 17 
cooperative agricole despre re
coltatul porumbului se vorbește 
acum la timpul trecut, în alte
le, cifrele de la rubrica reali
zări nu indică nici jumătate, 
iar la altele nici sfertul sarci
nilor de plan. încercînd o expli
cație a acestui ritm, tovarășul 
Liviu Iordăchescu, director 
adjunct al direcției agricole ju
dețene, nu ne-a putut spune 
altceva decît că în alți ani, la 
această dată abia de se înce
pea recoltatul.

Deci, părăsind motivul „timp 
neprielnic* fluturat sus și tare 
pînă acum cîteva zile, s-a găsit 
altul. A mai argumenta pe larg 
urgența recoltatului e inutil. 
Rezervăm așadar spațiul cîtor- 
va constatări.

La cooperativa agricolă Pu- 
chenii Mari un.de timp de o 
lună nu s-a recoltat decît cu 
ceva peste 50 la sută din cele 
300 de hectare, în marginea 
unui lan de porumb staționau 
patru remorci goale și două 
tractoare. După o oră li se mai 
aliniază încă o remorcă și un 
tractor. Era după ceasurile 
prînzului și una din cele două 
combine ale secției de mecani
zare ce o deservește (I.M.A. 
Bărcănești) încă nu își făcuse 
apariția.

— Nu știe probabil să vină 
la tarlaua asta, își dă cu păre
rea un tractorist. Cine știe pe 
ce parte a cîmpului rătăcește 
d? azi de dimineață.

La cîteva sute de metrii, în 
apropiere, într-un alt lan, re
colta manual brigada I-a. Erau 
cu toți 30 de cooperatori.

— Dacă și șeful brigăzii, Ste- 
liana Avram lipsește, nu vă 
mai mirați, ne lămurește Ștefan 
Grlgore, din echipa a doua. E 
plecată cu treburi de ale ei pe 
Ia Ploiești. Deși cooperativa dis
pune de pesie 600 de brațe, la 
lucra nu vin deeît ce vedeți 
aici și încă vreo 20 la brigada 
Intîia. Conducerea cooperati
vei îi lasă să lucreze în sat la 
rogojini.

Asemenea lipsuri, care dove
desc slaba organizare și îndru
mare din partea consiliilor de 
conducere și specialiștilor din 
unitate am întîlnit și în alte 
locuri. La Gorgota, de pildă,

inginerul, navetist, nici nu știe 
cum arată cimpul. „O singură 
dată a ieșit în campania asta 
din birou — spunea Sandu 
Alexandru, președintele coope
rativei".

...Cînd am ajuns la Moșneni 
mai erau cîteva ceasuri bune 
pînă la asfințitul soarelui. Cim
pul, cu zeci cte hectare cu po
rumb încă necules. cu 100 hec
tare neeliberate de coceni, cu 
100 hectare nearate, unde spe
ram să-i găsim ne oameni, eri 
liniștit. Toate mașinile și toți 
oamenii erau în sat. La sediul 
cooperativei, opt tractoare, o 
remorcă și un C.T.2.R.

Un caz. și ultimul pe care îl 
mai redăm, întîlnit de data 
asta în sectorul de stat, ne dez
văluie și un alt aspect. în ope- 
perativa direcției agricole ju
dețene se consemna faptul că 
toate I.A.S. au terminat recol
tatul. In vizita noastră la-x^" 
diul I.A.S. Puchenii Mari/ ||f- 
ginerul Aurelia Gheorghe ne 
reamintește acest lucru. „Dm 
data de 21 sîntem gata — spune 
dînsa". Am mers în cîmp la 
una din ferme, la nr. 5. și, 
surpriză. Intr-o tarla bună de 
porumb de peste 30 de hectare, 
încă se mai recolta. Pe data de 
23 !

— A trebuit să zicem că am 
terminat. Și apoi, nu este lîngă 
șosea ca cineva să vadă.

De ce o fi trebuit, nu ne-a 
mai spus interlocutorul nostru, 
tehnicianul Gheorghe Oprescu. 
Am înțeles însă lesne. Lipsuri
le trebuiau ascunse. De ce să mai 
întrebe cineva care e cauza 
pentru care cîteva combine stă
teau nefolosite, sau în cazul în 
care ar fi trecut pe cîmp să 
vadă cumva „Matadorul" — sin
gura combină «ce recolta — care 
lăsa în urma lui întreaga tocă- 
tură de strujeni și ciocălăi, ri
sipită pe jos urmînd să fie în
gropată sub brazdă. Și risipa 
nu este mică, de pe toate cele 
70 hectare recoltate cu această 
combină, peste 150 de tone fu
raj.

Cele cîteva aspecte ale modu
lui defectuos în care se desfă
șoară campania în județul Pra
hova sînt suficient de edifica
toare pentru ca organele agri
cole, toți factorii răspunzători 
să înțeleagă că măsurile ce se 
impun — și ei le știu, nu mai 
trebuie reamintite — să fie cît 
mai grabnic luate.

In laboratorul de fonetică al Universității ieșene.

un.de
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CORTINEI
CLASAMENTUL PE NAȚIUNI

Foto : SORIN DANIn recreație

HANDBAL

Executiv al

să-

BASCHET

• PE SCURT •PE SCURT

*
ministrului

Comitetului 
U.A.S.R.

ÎN „CUPA NAȚIUNILOR' 
LA RUGBI

uJ

PLECAREA DELEGAȚIEI 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

LA VIENA
Luni dimineață a plecat 

spre Viena o delegație a 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Gheor
ghe Apostol, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi- 

/ diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele U.G.S.R.. 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Austria, va face o 
vizită în această țară.

Din delegație fac parte to
varășii Aurel Duca, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean, 
Cluj al P.C.R.. președintele 
Consiliului popular județean, 
Andrei Ștefan, prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Pe aeroportul Băneasa, de-

I

legația a fost condusă de to
varășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass și Aldea Militaru, mem
bri ai C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

★
La sosirea pe aeroportul Schwe- 

chat din Viena, delegația a fost 
întîmpinată de Robert Dubovski, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Austria, și Heinrich Fritz, șeful 
secției externe al C.C. al Partidu
lui.

A fost de față Gheorghe Pele. 
ambasadorul României la Viena.

Ieri la amiază a părăsit Ca
pitala delegația Uniunii Națio
nale a Studenților din R.F. a 
Germaniei (V.D.S.), condusă 
de Dl. Christoph Ehmann. 
președintele uniunii, care la 
invitația U.A.S.R. a efectuat 
o vizită în țara noastră.

La aeroportul Băneasa, de- a 
legația a fost condusă de ™ 
Mircea Angelescu. președintele 
Consiliului U.A.S.R., de mem- gb 
bri ai Biroului și activiști ai

(Agerpres)

„ZILELE CULTURII SOVIETICE"

La invitația _____ ____ ___
nătâții, luni a sosit în Capitală. £ 
Israel Barzilai, ministrul sănă
tății din Israel, care va face o 
vizită în țara noastră. Oaspete- £ 
le va avea discuții privind pro
bleme ale ocrotirii sănătății 
și va vizita instituții sanitare. 9

★
Luni la amiază, in pavilionul D 

al Complexului de expoziții din W 
Piața Scînteii, întreprinderea co
mercial „Invest export44 din a 
R. D. Germană, a deschis o ex- W 
poziție de specialitate.

Expoziția, care rămîne deschisă a 
pînă în ziua de 6 noiembrie, pre- " 
zintă produse ale uzinelor con
structoare de mașini grele și de a 
mașini pentru industria electro- 
tehnică și electronică din R. D. 
Germană.

FESTIVALUL FILMULUI
Consfătuire științifică:

.METODOLOGIA ISTORIEI

< SOVIETIC
Cu prilejul deschiderii Festiva

lului filmului sovietic in cadrul 
„Zilelor culturii sovietice4*, care 
se desfășoară în țara noastră, luni 
seara a avut loc la cinematograful 
„Republica44 din Capitală un spec
tacol de gală cu filmul artistic 
„6 iulie44.

La spectacol au luat parte Mi
hail Roșianu, președintele Consi
liului General A.R.L.U.S., Octav 
Livgzeanu, vicepreședinte al 
I R.R.C.S., funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cultură.

Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice Ia 
București, șefi ai altor misiuni di-

plomatice acreditați în România.
Ion Brad, vicepreședinte al Co

mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, după ce a salutat pre
zenta la festival a delegației de 
regizori și actori din Uniunea So
vietică, a prezentat asistentei u- 
nele aspecte ale creației cinema
tografice sovietice de-a lungul a- 
nilor.

Din partea cineaștilor sovietici, 
regizoarea Tatiana Lioznova a 
subliniat tradiția organizării de 
festivaluri reciproce ale filmului 
în cele două țări și a adus calde 
mulțumiri organizatorilor.

(Agerpres)

Si CRITICII LITERARE’'
În Capitală au început luni 

dimineața lucrările Consfătu
irii științifice cu tema „Meto
dologia istoriei și criticii lite
rare". organizată de secția de 
științe filologice a Academiei, 
cu concursul Institutului de 
istorie și teorie literara ..Geor
ge Călinescu".

Participanții — academici
eni, profesori universitari, 
cercetători științifici, critici li
terari — vor dezbate, timp 
de 3 zile, probleme privind 
metodele criticii literare actua
le în țara noastră și în străină
tate, metodele matematice și 
statistice aplicate literaturii, 
problemele operei literare ca 
structură, preocupări de stilis
tică literară.

(Urmare din pag. I)

aceea, consider că propunerile fă- 
cute în cadrul discuțiilor din ca
drul Plenarei Comitetului Central 
al Partidului, propuneri privind 
încadrarea rațională cu personal 
calificat atît al spitalelor cît și al 
policlinicilor ca și posibilitățile 
create pentru continua ridicare a 
nivelului profesional al specialiști
lor din policlinici sînt foarte bine 
venitș.

Asemenea măsuri vor da foarte 
curțnd roade bune. Unele spitale 
nu pot face față, de asemenea, so
licitărilor bolnavilor, avîncl unele 
secții extinse în defavoarea alto
ra. O măi justă echilibrare a ser
viciilor pe specialități din spitale, 
o dotare mai bună cu materiale 
și aparatura la nivelul policlinici
lor dm orașe și a dispensarelor în 
mediul rural ar putea contribui 
de asemenea la continua ridicare 
a nivelului ocrotirii sanitare.

Lucrările Plenarei au subliniat, 
de asemenea, faptul că deși cerce
tarea științifică este în progres

față de trecut, rezultatele ei nu 
se ridică la nivelul exigențelor și 
efortului făcut de statul nostru 
pentru ridicarea nivelului de o- 
crotire a sănătății. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu remarca, pe 
bună dreptate, în cuvîntarea rosti
tă în cadrul Plenarei, că în dome
niul medicinei cercetarea funda
mentală trebuie să pornească nu 
de la nevoia de a avea cît mai 
multe referate sau comunicări 
științifice, ci de la aceea de a ob
ține cît mai mari succese în pre
venirea și combaterea bolilor care 
fac să sufere mii și mii de oa
meni.

Nouă, medicilor, ne revine o 
mare răspundere în fața întregului 
popor, o răspundere care cere o 
conștiință ridicată și multă mun
că. Apărînd sănătatea celor ce 
muncesc, cu abnegație și devota
ment, vom ridica la nivel de cin
ste renumele medicinei românești, 
vom răspunde grijii deosebite pe 
care partidul o acordă apărării să
nătății poporului.

CLARITATE
(Urmare din pag. I) 

în c$ea c« privește 
de poezie pe

T . r ... _ cărțile
# ea-re le-am văzut 

in casa părintească îmi amin
tesc de unele cărți născute

leșinate, unele
tțse de 
moarte, altele ___ ___
bolnave și unele vii. atît de vii 
îneît îmi ieșeam din fire citin- 
du-le.

Poezia ne-a cuprins. Din acel 
moment am știut că sîntem ai 
poăziei lui Mihail Eminescu, în 
organismul ei viu. cu speranță. 
Credința mea în viața poeziei

este curată, inocentă și natura
lă ; spațiul poeziei noastre in 
care existăm estă larg, aerisit, 
pregătit să supraviețuiască. îm
potriva timpului nerecuperabil.

A trăi ca om în interiorul po
eziei. în răbdare și în creație, 
în interiorul poeziei înseamnă 
a fi în simetrie perfectă cu tre
cutul și viitorul țării tale, a te 
afla în mijlocul orei de față ; 
demn, frumos și necruțător ; a 
fi cu adevărat pătimaș al lumii 
în care trăiești și a slăvi vic
toriile acestei realități.

DUPĂ CASAREA

După încheierea tuturor celor 
172 de probe înscrise în progra
mul celei de-a 19-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară, cla
samentul pe medalii este urmă
torul : 1. S.U.A. 45 medalii de 
aur — 27 de argint — 34 de 
bronz ; 2. U.R.S.S. (29—32—30) ; 
3. Japonia (11—7—7) ; 4. Ungaria 
(10—10—12) ; 5. R. D. Germană 
(9—9—7) ; 6. Franța (7—3—5) ; 7. 
Cehoslovacia (7—2—4) ; 8. R. F. 
a Germaniei (5—10—10) ; 9. Aus
tralia (5—7—5) ; 10. Anglia (5— 
5—3) ; 11. Polonia (5—2—11) ; 12 
ROMANIA (4—0—5) ; 13 Italia
(3—4—9) ; 14. Kenya (3—4—2) ;
15. Mexic (3—3—3) ; 16. Iugo
slavia (3—3—2) ; 17. Olanda
(3—3—1) ; 18. Bulgaria (2—4—3) ; 
19. Iran (2—1—2) ; 20. Suedia
(2—1—1) ; 21. Turcia (2—0—0) :
22. Danemarca (1—4—3) ; 23. Ca
nada (1—3—1) ; 24. Finlanda
(1—2—1) ; 25. Etiopia (1—1—0) ; 
26. Norvegia (1—1—0) ; 27. Noua 
Zeelandă (1—0—2) ; 28. Tunisia

(1—0—1) ; J9. Pakistan (1—0—0) ; 
30. Venezuela (1—0—0) ; 31 Cuba 
(0—4—0) : 32. Austria (0—2—2) ; 
33. Elveția (0—1—4) ; 34. R. P. 
Mongolă (0—1—3) ; 35. Brazilia 
(0—1—2) ; 36. Belgia (0—1—1) ; 
37. Uganda (0—1—1) ; 38. Coreea 
de sud (0—1—1) ; 39. Camerun
(0—1—0) ; 40. Jamaica (0—1—0) ; 
41. Argentina (0—0—2) ; 42. Gre
cia (0—0—1) ; 43. India (0—0—1); 
44. Taiwan (0—0—1).

Acest clasament include cîte 
două medalii de aur acordate 
în concursul de gimnastică (sol- 
feminin și bară-masculin), unde 
nu s-au acordat medalii de ar
gint și cîte două medalii de 
bronz decernate boxerilor în
vinși în semifinale. De aseme
nea nu a fost acordată medalia 
de argint la proba ciclistă de 
urmărire pe echipe și la box 
(categoria pană), unde pugilis- 
tul american Robinson a fost 
descalificat.

JUNIORII

SATUL OLIMPIC — 
PARC NATIONAL

Satul olimpic care, de cîteva 
săptămîni, a devenit locul cel 
mai des vizitat de mexicani și 
turiștii străini, va fi declarat 
Parc național, cu începere de 
la data de 8 noiembrie. Proiec
tul prevede că satul va conti
nua să funcționeze cu toate in
stalațiile 
excepția 
care au 
Intrarea 
național
torii vor putea să ia masa în 
restaurantele olimpice, aceasta 
urmînd să fie servită în vesela 
folosită pînă acum de sportivi.

și serviciile sale, cu 
locuințelor sportivilor 
fost puse în vînzare. 

publicului în noul parc 
va fi gratuită. Vizita-

VERA CEASLAVSKA, 
LA BANCHETUL CĂSĂTORIEI, 

A AVUT 50C DE INVITAȚI

în ultima etapă a turului II 
al campionatului categoriei A 
de handbal feminin s-au înre
gistrat rezultatele : Universita
tea Timișoara—Confecția Bucu
rești 12—4 (6—3) ; Constructorul 
Timișoara —• Rapid București 
6—9 (1—5) ; Universitatea Bucu
rești — Voința Odorhei 16—15 
(9—7) ; Textila Buhuși — Liceul 
nr. 4 Timișoara 9—7 (5—4) ; Pro
gresul București — Rulmentul 
Brașov 14—17 (7—7).

în clasament pe primul loc se 
află echipa Universitatea Timi
șoara.

Politehnica București 72—90 
(38—43) ; Politehnica Iași — 
Steaua București 54—88 (27— 
46) ; Universitatea Cluj — 
I.C.H.F. București 74—67 (42—
34) ; Rapid București — Farul 
Constanța 66—61 (29—30) ;
I.E.F.S. București — Universi
tatea Timișoara 62—53 (22—18) ; 
Feminin : Viitorul Dorohoi — 
Crișul Oradea 61—64 (24—34) ;
Universitatea Cluj — Construc
torul București 39—36 (20—12) ;
Voința Brașov — Progresul 
București 44—43 (25—21) ; Rapid 
București — A.S.A. Cluj 90—41 
(38—21).

Peste 500 de persoane au fost 
invitate la banchetul care a 
avut loc cu prilejul căsătoriei 
gimnastei cehoslovace Vera 
Ceaslavska cu atletul Jozef Od- 
lozil. Masa a fost servită în- 
tr-un simplu restaurant din sa
tul olimpic, dar nu a constat 
din meniul, cu calorii calculate, 
rezervat pînă acum sportivilor, 
ci a fost un banchet veritabil, 
cu vinuri mexicane de calitate 
și șampanie.

MOSCONI — 
ÎN PRAGUL DESCALIFICĂRII

în cadrul campionatelor re
publicane de baschet s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
masculin : Politehnica Galați —

ÎN ROLUL

PRINCIPAL LA

NAȚIONALELE

DE CROS

La Praga s-a desfășurat întîl- 
nirea internațională de rugbi 
dintre echipele Cehoslovaciei și 
României, contînd pentru „Cupa 
Națiunilor F.I.R.A.". La capătul 
unui joc în care au fost supe
riori, rugbiștii români au obți
nut victoria cu scorul de 18—9 
(9—3). Punctele învingătorilor 
au fo<st înscrise de Țibuleac și 
Irimescu din lovituri de pedeap
să, Wussek, Ionescu și Dragomi- 
rescu din încercări și Veluda 
din dropgol.

ÎN PRELIMINARIILE C. M.
DE FOTBAL

înotătorul francez Alain Mos
coni. medaliat ou bronz în pro
ba de 400 m liber, era cît pe 
ce să fie descalificat. Asaltat 
de ziariști, el a uitat să se pre
zinte la controlul antidoping, o- 
bligatoriu pentru primii trei 
clasați în probă. Abia după ce 
Mosconi s-a înapoiat în satul 
olimpic, conducătorii echipei 
Franței și-au dat seama de a- 
ceastă omisiune. Tînărul înotă
tor s-a întors în grabă la pis
cina olimpică pentru a înde
plini și această formalitate.

OLIMPIADA 
ÎN CIFRE DE AFACERI

mi- 
do- 
re- 
din

drept cuvînt ediția din 
an a campionatelor națio- 
de cros poate fi numită

W Pe 
acest 
na’e __

9 ediția juniorilor. Ei au jucat 
rolul principal în aceste între- 
ceri. Cursa juniorilor I. de 

£ exemplu, la care participa un 
campion european de juniori 
(Dima Ion) și un cîștigător al 

A criteriului speranțelor olimpi- 
w ce de la Berlin (Petre Lupan) 

a incinta: spectatorii prin (dîr- 
• zenia și buna pregătire dovedi

te de concurenți. La startul ju
nioarelor s-a aliniat o campi- 

• oană balcanică de cros. Maria
Lincă (câștigătoarea Crosului 
tineretului de la Festivalul de la 
Sofia), Fița Rafîra

W pioana europeană 
la 400 m. Mariana

£ tul învingătorilor
curse — Dima Ion și Mariana 

_ Filip — este cu atît mai mare. 
W întrecerile juniorilor TI. re- 

programate după mai multi ani 
£ de absentă, au confirmat cu 

prisosință utilitatea disputării

și viceeam- 
de junioare 
Filip. Meri- 
din aceste

^octombrie- 2 noiembrie

e
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de IULIAN NEACȘ

Poate numai din pat 
în patru ani ți-e dat să i 
mii cu gura căscată văzînc 
săritură atît de întoarsă 
dos a lui Fosbury. Este 
cesta un fel de „Cănuță, c 
sucit", ori marele descope] 
tor ai secretului că atur 
cînd sari peste ceva înto 
cu spatele ajungi depar 
Oricum, Fosbury a ajuns 
2,24 m, deși de cîte ori s 
rea eram silit să clipe 
îngrozit văzîndu-1 aterizîi 
aproape în cap pe salte 
Cam așa sar delfinii și șl 
ind 
un 
mă 
nul 
era 
Pentru că rar am văzut 
mai omenească și 
mare dorință de victori 
Cu pumnii strînși, trep 
dînd, scuturîndu-și capul ( 
și cum s-ar fi convins sii 
gur că trebuie să sară c

că astăzi se lucrează 
dicționar englezo-delfi 
întrebam dacă americ 
acesta nemaipomenit i 
de fapt delfin. Nu er

o m

lor în faza finală. Seniorii, es
tompați de astădată de juniori, 
mai ales de băieți, au înfățișat 
situația în care se găsește atle
tismul nostru la aceste probe. 
Mereu aceiași alergători care 
nu mai progresează de mult. 
Doar ciștigătoml. maratonistul 
Niculae Mustață a mai arătat 
ceva. La fete, Viorica Gabor a 
ciștiga: cu aceiași autoritate ca 
și în primăvară. în rest nimic 
ieșit din comun.

Pe echipe, la juniori. Clubul 
?*Ietalul a dominat cu autoritate 
cîștigînd trei titluri. înfrîngerea 
junioarelor din Roman, campi
oane de mai multi ani. de că
tre metalurgiste, a constituit 
una din surprizele campionate
lor. Tot la acest capitol se cu
vine remarcat succesul antre- 
nosrei Georgeta Dumitrescu, 
ale cărei atlete au cîștigat cam
pionatul atît la junioare I cît și 
la junioare II. La seniori Di
namo și la senioare C.A.U. sînt 
noii campioni pe echipe.

Si astfel, cu aceste campiona
te, e-a tras cortina peste un 
sezon atletic deosebit de bogat, 
care ne-a adus satisfacții su
preme — medaliile olimpice — 
dar și unele griji care nu tre
buiesc uitate.

în cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial de fotbal 
(grupa a 13-a), la Atlanta (Geor
gia) s-au întîlnit reprezentati
vele S.U.A. și Canadei. Fotba
liștii nord-americani au termi
nat învingători cu scorul 
1—0 (0—0).

S-a anunțat că Jocurile Olim
pice de vară au costat 1,2 
Jiarde pesos (96 milioane 
Jari), dar deja au putut fi 
cuperați 800 milioane pesos,
vînzarea biletelor de intrare și 
drepturile de televiziune. Orga
nizatorii așteaptă să realizeze 
mari încasări și de pe urma 
vînzării locuințelor din satul o- 
limpic, dintre care pentru 60 la 
sută au și fost încheiate con
tracte cu noii lor proprietari.

I
I
I

V. TIMIȘ Spectacol... fără spectatori!? Foto: C. CONSTANTIN
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PARADOXURI

mai sus, cît mai bine. ? 
pe urmă bucuria lui, bucv 
ria copiilor.

★
Despre Tommie Smith 

am crezut că este o pasăr 
subțire și neagră atunc 
cînd l-am văzut alergînd ul 
timii metri dînd din mîin: 
Chiar m-am așteptat să s 
desprindă de pămînt, s> 
zboare și, la viteza lui, a 
ceasta ar fi părut la fel d 
firesc. N-am prea văzu 
niciodată o atît de sportiv; 
uitare de sine, o mai mari 
plăcere de a alerga; pur ș 
simplu nu mai interesau ze 
cimile, nimic nu amintea di 
chinurile gîfîite ale mașini 
lor (cum par a fi atleții prei 
bine reglați și unși cu vi1 
tamine). Numai fericirea dt 
a alerga atît de repede. îr 
urma lui, altă pasăre nea^ 
gră, bunul prieten John Car
los, copleșit de aripile în
tinse ale lui Tommie, a ui
tat medalia de argint. Pes
te acest moment de neuital 
îmbrăcat în albul Olimpia
dei, oficialitățile sportive 
americane au aruncat cu a 
brutalitate de neînțeles vă
lul negru al nedreptății. 
După ce au fost îneîntate 
să- asculte „imnul lui Tom
mie" l-au exclus, împreună 
cu John Carlos, din dele
gație, invitîndu-i să pără
sească de urgentă cantona
mentul diji satul olimpic 
pentru „purtare indecentă 
pe podium și declarații an- 
tisegregaționiste făcute pre
sei imediat după cursă, de
clarații incompatibile (’!) cu 
calitatea de sportiv". Nu 
știu ce s-ar înțelege prin 
calitatea de sportiv dacă a- 

incompatibilă 
antisegregațio- 
Olimpiada este 
declarație. A 
negru a suit 

cerul

ceasta ar fi 
cu declarații 
niște. însăși 
o astfel de 
uita că un 
stelele americane pe ____
Mexicului este la fel de ciu
dat ca și a uita pe toți ne
grii din echipa olimpică a- 
mericană.
Iar dintre
vins?

Si cîți 
ei citi

★
subțire, 
de 2,12

nu sînt! 
n-au în-

ridicată la 
m, ca o 
Tremura

O bară 
înălțimea _. 
icoană abstractă, 
atinsă de cel ce sărise peste 
ea, cade, nu cade? N-a că
zut. îngenuncheat dedesub
tul ei, cu palmele lipite în 
rugăciune, italianul își 
schimbase pentru o clipă re
ligia. Intre el și d-zeu era 
bara aceea, zeitate păgînă 
care trebuia să hotărască 
soarta a patru ani de zile. 
Și cînd ne gîndim că to
tul i se întîmpla unui cre
dincios venit de la Roma 
în 1968.

special la Lisabona

DUPĂ O INFRINGERE
Paradoxal poate. „Mundo des 

sportivo", cea mai mare publi
cație de sport din Lisabona, 
care vineri. înainte de meci, 
consacrase 8 din cele 10 pagini 
ale sale întîlnirii Portugalia — 
România, luni, după desfășura
rea partidei, nu-i mai rezerva 
decît 3, și acestea nu în între
gime. Explicația o aflăm în 
titlul imens de pe prima pagină: 
„Deși trei goluri diferență, de 
valoare nu putem discuta".

Chiar „A. Polla", specializat 
în fotbal, împărtășind aceeași 
părere, nu insista mai mult. Și 
e lucru de înțeles, chiar dacă 
Otto Gloria se explică : „N-am 
jucat spectaculos, dar foarte 
practic", partida oferind șanse 
mari de calificare portughezi
lor, nu a satisfăcut și cu atît 
mai mult nu a entuziasmat pu
blicul.

Realismul mi se pare trăsă
tura principală a filozofiei an
trenorului portughez, care, mul
țumit de jocul lui Joao Jacinto, 
înlocuitorul lui Simoes și de Fi- 
guieredo, purtătorul tricoului 
lui Torres, declară că disprețu
iește exchibițiile. Nu doar ex- 
chibițiile din timpul jocului, cît 
și cele dinainte și de după des
fășurarea partidei.
Deși cîștigaseră, portughezii

s-au expus mult mai puțin zia
riștilor decît au făcut-o ai 
noștri. Interviul lui ANGELO 
NICULESCU, doaL- cel din 
„Mundo des sportivo", întrece 
de două ori ca spațiu, toate de
clarațiile lui Otto Gloria, iar 
impresiile celorlalți specialiști 
care au însoțit echipa noastră, 
inclusiv ale maseurului, sînt, de 
asemenea, mult mai volumi
noase decît ale tuturor specia
liștilor portughezi la un loc. 
Explicabil, volumul nu-i întot
deauna o dovadă a conținutu
lui. Ce aveau, de altfel, de spus 
portughezii au spus : „Două go
luri realizate de un fundaș nu 
înseamnă o notă bună pentru 
atacanți", „Jacinto Joao, tot 
meciul și Coluna în prima 
parte, singurii care au satisfă
cut", „Deși a cîștigat, selecțio
nata noastră (portugheză) a ju
cat superficial" etc.

Eusebio, solicitat întotdea
una de amatorii de autografe, 
la terminarea jocului nu a ri
dicat ochii din pămînt și și-a 
cerut scuze : „Astăzi nu merită, 
prieteni".

Nu știu ce-ar fi făcut ai noș
tri în postura de învingători, 
dar mă întreb, acum, ca în
vinși, cum de n-au făcut bătă-

turi sub limbă de atîta vorbă : 
„Daca Coman nu greșea...", 
„Dacă nu știu care , marca...", 
„Dacă zidul era nu știu cum..." 
etc., etc. Asta ar fi cum ar mai 
fi, treacă-meargă, dar pentru 
consolare avem, pare-se, ne
voie de țapi ispășitori. Ne-am 
obișnuit. Penibil e că, în loc să 
tăcem din gură sau să ne muș
căm unghiile, ne găsim noi, vezi 
doamne, deștepți, să-i apreciem 
pe ceilalți : „Eusebio ne-a de
zamăgit", „Ne așteptam să ju- 
cați mai bine", „Sînteți mai 
slabi decît cu doi ani în urmă..." 
etc., etc. Ce ne-o fi împiedicat 
atunci să le administrăm por
tughezilor o lecție de să ne țină 
minte ? Nu prieteni, nu Ameri- 
co e vinovat, așa cum declară 
jucătorii noștri, că echipa noas
tră nu a obținut un alt rezultat. 
Americo nu a primit decît o 
Singură minge mai puternică ; 
nu e vina lui că Ghergheli l-a 
luat drept țintă. Și nu e vinovat 
nici pentru faptul că ceilalți și, 
în special 
cu nici un 
poarta în 
timpul.

atacanții. nu au vrut 
chip să se apropie de 
câre s-a odihnit tot

Și nu știu dacă, într-adevăr, 
nu înțelegem, sau ceea ce e tot 
una, nu vrem să înțelegem. 
Fiindcă cum s-ar explica altfel 
enormitățile difuzate cu pieptul 
bombat și cu zîmbete infatuate : 
„în prima repriză am jucat mai 
slab, în a doua ne-am compor
tat destul de bine". Acceptînd 
optica, tare mi-e teamă că pînă 
acasă, înfrîngerea, așa cum s-a 
mai întîmplat, se va transforma 
în victorie. Prea ușor și prea 
multă vreme au fost acceptate 
explicațiile antrenorilor selec
ționatei noastre. Și va trebui să 
renunțăm la orice speranță de 
redresare a fotbalului nostru, 
dacă se va întîmpla același lu
cru și acum. Dar poate, totuși, 
nu se va mai întîmpla.

P. S. (la articolul de ieri)
Aflînd tîrziu, articolul îl 

transmisesem seara, antrenorul 
Angelo Niculescu mi-a repro
șat luni dimineața faptul că nu 
l-aș fi înțeles bine atunci cînd 
mi-a spus că-i e jenă că e an
trenorul unor asemenea jucă
tori. „Asta ți-am mărturisit-o 
așa, pentru dumneata, nu a fost 
o declarație pentru ziar". Fac, 
prin urmare, cuvenita rectifi» 
care.

5
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Intensificarea
Agențiile de presă anun

ță că în ultimele 24 de ore 
ritmul activității militare 
în Vietnamul de sud s-a in
tensificat simțitor : în pro
vincia Long An, elemente 
ale celei de-a 5-a divizii de 
infanterie au fost atacate 
de forțe patriotice. Baterii
le de artilerie ale F.N.E. au 
declanșat luni dimineață un 
puternic atac cu mortiere 
asupra sectorului Rach 
Kien. Circa 50 de obuze au 
căzut asupra obiectivului. 
Unitățile militare america
ne sprijinite de mașini blin
date ușoare au fost nevoite 
să lupte mai multe ore pen
tru a respinge atacul patri- 
oților. In același sector, de 
mai bine de două luni ele
mentele celei de-a IX-a di
vizii de infanterie america
ne sînt nevoite să faca față 
unor importante forțe pa
triotice.

In cursul zilei de dumini- | 
că, lupte între unități ale 
corpului expediționar ame
rican și detașamente ale 
F.N.E. au fost semnalate în 
regiunea platourilor înalte, 
în perimetrul primei regiu- 

I ni tactice din apropiere de 
| Da Nang, și în Delta flu- 
| viului Mekong. în apropie

re de Pleiku, artileria forțe
lor patriotice a doborît un 
elicopter, iar într-o altă 
parte a orașului respectiv 
s-au semnalat angajamente 
între patrioți și unități gu
vernamentale saigoneze. în 
Delta Mekong, la aproxima
tiv 20 km de Ben Tre, uni
tăți ale F.N.E. au lansat 
atacuri succesive asupra po
zițiilor americano-saigone- 
ze. Trupele americane aJ 
ripostat cu foc de artilerie, 
tn cursul luptelor au inter
venit elicoptere americane 
care au fost atacate de pa
trioți cu tir de arme auto
mate.

Cuvintarea tovarășului Vasile Gliga

PARIS 28 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : în cadrul dezbate
rilor de politică generală ale 
Conferinței UNESCO, a luat 
luni cuvîntul Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, conducătorul delega
ției române. Abordînd o serie 
de probleme importante pri
vind activitatea UNESCO, că
rora România le acordă un 
interes deosebit, vorbitorul a 
spus : „In lumea contempo
rană, în care circuitul valori
lor materiale și spirituale se 
află într-un permanent pro
gres, în care dezvoltarea eco
nomică și dezvoltarea social- 
culturală formează un tot in
divizibil, este mai mult decît 
necesar ca strategia educației, 
a științei, a culturii, să fie e- 
laborată de către fiecare țară 
în conformitate cu necesitățile 
și aspirațiile sale cele mai 
intime și mai legitime**. Con
ducătorul delegației române a 
arătat câ România acordă 
sprijinul sâu inițiativei de a se 
organiza în 1970 prima con
ferință mondială a miniștrilor 
culturii.

Problema tineretului a for
mat un alt punct important 
al cixvîntării rostite de condu
cătorul delegației române 
care, dupâ ce a subliniat că 
„în România socialistă, tine
retul ia parte activă la viața 
economică, socială, politică și 
culturală, dobindind. în marea 
operă ce erirfware a une* so- 
detiti noi. sensul profund aJ 
drepturilor și răspunderilor 
sale*. a exprimat părerea 
că este o sarcină a UNESCO 
să dezvolte. să diversifice și 
să dea un caracter mai cina-

pentru tren 
Intotdeatza 
la realizarea
pre^ram. .

cooperării europene, vorbito
rul a spus :

Dezvoltarea relațiilor bilate
rale între statele europene 
constituie, neîndoielnic, unul 
din mijloacele cele mai sigure . 
pentru realizarea prin coope
rare a securității și a păcii 
în Europa și în întreaga lume. 
Republica Socialistă România 
acordă totodată atenția cuve
nită dezvoltării și diversifi
cării relațiilor sale pe plan 
multilateral, participînd la ac
țiuni menite să favorizeze 
cooperarea internațională.

Ca țară socialistă. România 
pune în centrul politicii sale 
externe dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste ; țara 
noastră întreține și dezvoltă 
relații multilaterale cu toate 
statele, indiferent de regimul 
lor social-politic. România 
așează la baza relațiilor sale 
cu celelalte state principiile 
respectări r independenței și 
suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avan
tajului reciproc.

UNESCO va trebui să mili
teze pe viitor și mai intens, 
într-un mod și mai explicit, 
în slujba nobilului scop al 
păcii și înțelegerii internațio
nale. Pentru aceasta, a subli
niat vorbitorul, este imperios 
necesar ca organizația noastră 
sâ devină universală. Guver
nul român se pronunță cu 
fermitate pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U. și în cele
lalte organisme internaționale. 
De asemenea, ne exprimăm 
regretul că țări ca R.D. Ger
mană, R-P.D. Coreeană 
UD. Vietnim sînt lipsite 
posibilitatea de a participa

PARIS 28 — Corespon
dentul Agerpres, Al. Gheor
ghiu transmite : In palatul 
de expoziții de la Porte de 
Versailles din Paris, s-a 
deschis al treilea salon in
ternațional al alimentației 
(S.I.A.L.), la care sînt pre
zente 40 de țări, printre 
care și România.

Firmele românești de ex
port Conservexport, Prod- 
export, Fructexport și Rom- 
agricola expun la salon o 
gamă largă de produse a- 
groalimentare. Din Franța 
expun 750 de firme

Concomitent cu salonul, 
va avea loc și un congres 
cu tema : „Procedee 
produse noi, debușee noiu, 
„Industria, in slujba con
sumului — ceea ce se pro
duce trebuie să se vindău. 
S.I.A.L. urmărește in spe
cial două obiective : unul 
comercial, privind favoriza
rea contactelor dintre pro
ducători și comercianți și, 
intr-o măsură mai mică, 
intre producători și consu
matori; al doilea obiectiv 
este informativ : să facă cu
noscute noi produse, tehnica 
lor de fabricație și de con
servare.

noi,

i
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SEMICENTENARUL STATULUI CEHOSLOVAC

repetițiekBb f»

R. D. VIETNAM. — Țărani 
din provincia Quang Binh 
recoltind orezul în condițiile 

grele ale războiului Ședința festivă de la Praga»

Evoluția navei cosmice 
„Soiuz-3"

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
TASS, luni la ora 19.23 ora 
Moscovei (ora 18.23 ora Bucu- 
reștiului) nava spațială sovie
tică „Soiuz-3* a efectuat 38 de 
rotații în jurul Pămintului.

Conform programului stabi
lit, cosmonautul Gheorghi Be
regovoi, in timpul celei ce-a 
36-a evoluții în junii Pămin- 
tului. printr-o manevră ma
nuală a dat o nouă orientare 
vehiculului spațial după care 
a închis motorul de bord. Prin

solare spre Soare, stabilind-o 
în această poziție.

Astfel, „Soiuz-3* a fost pla
sat pe o altă orbită, avînd 
perioada de revoluție în jurul 
Pămintului de 88,8 minute. 
Nava spațială are o orbită cu 
perigeul de 199 km, iar apo
geul de 224 km ; înclinația 
fa’ă de Ecuator este 51,7 grade.

Cosmonautul Gheorghi Be
regovoi a servit la bordul ca
binei spațiale, o masă com- 
pletă. Conform meniului, el a 
mincat pește uscat, file de pa
săre, fursecuri, cacao cu lapte 
ș: prune uscate.

Organ-zației-
apo(

a orientat nava cu

CRIZĂ 01 GUIER\ 
III LUmiRURG?

„O criză guvernamentală 
ar fi pe punctul de a iz
bucni la Luxemburg-, scrie 
agenția France Presse. In 
cercurile politice din Lu
xemburg se apreciază că 
actuala coaliție guverna
mentală formată din ere» 
știn-sociali și socialiști în- 
tîmpină dificultăți insur
montabile în probleme so
ciale. Salariații publici re
vendică majorarea salarii
lor. Bugetul pe anul viitor 
indică de pe acum un de
ficit de 225 milioane franci 
belgieni. Cu cîteva luni îna
intea alegerilor legislative, 
presiunile sindicatelor de
vin din ce în ce mai puter
nice. S-a aflat că o ședin
ță a Camerei Deputaților, 
fixată pentru marți, a fost 
aminată.

_ae Surpriză
pe frontul 
biafrez

PRAGA 28. — Corespon
dentul Agerpres, E. Ionescu, 
transmite : Republica Socialis
tă Cehoslovacă a sărbătorit 
luni o jumătate secol de exis
tență a statului independent 
comun al cehilor și slovacilor. 
La ședința festivă comună de 
la Praga a G.C. al P.C.C., a 
Frontului Național, Adunării 
Naționale și guvernului R. S. 
Cehoslovace consacrată acestui 
jubileu, au participat L. Svo
boda, A. Dubcek, O. Gernik, 
J. Smrkovsky, membri și 
membri supleanți ai Prezidiu
lui G.C. al P.G.G., membri și 
membri supleanți ai G.C. al 
P.C.C., membri ai Guvernului 
și ai Prezidiului Adunării Na
ționale, reprezentanți ai parti
delor politice și ai organizații
lor obștești din cadrul Frontu
lui Național, deputați,. militari, 
oameni de cultură și artă.

Ședința a fost deschisă de 
A. Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P.C.C. Astăzi, a spus el, 
se împlinesc 50 de ani de cînd 
s-a realizat visul de veacuri 
al cehilor și slovacilor de a 
crea un stat suveran printre 
celelalte popoare ale Europei, 
de a conduce suveran și inde
pendent treburile proprii, de a 
hotărî suveran și independent 
prezentul și viitorul lor. Pri
mul secretar a subliniat că a- 
pariția Cehoslovaciei indepen
dente, deși limitată de carac
terul burghez al republicii, a 
creat un nou orizont pentru 
dezvoltarea națională a cehi
lor și slovacilor. Nașterea Ce
hoslovaciei independente a 
fost nu numai o problemă na
țională a poporului cehoslovac, 
ci s-a inclus în curentul unic 
de eliberare a popoarelor, 
care a devenit una din trăsă
turile determinante ale evolu
ției mondiale postbelice

In continuare a luat cuvîn- 
tul L. Svoboda, președintele 
R. S. Cehoslovace. Vorbitorul 
a subliniat că Octombrie 1918 
a pus capăt epocii de asuprire 
națională și socială a cehilor 
și slovacilor. Crearea unui stat 
propriu a constituit o culme 
firească a apariției și dezvol
tării poporului contemporan, 
care numai în statui său pro-

în urmă cu apro
ximativ doi ani, o 
anchetă efectuată de 
o comisie a Congre
sului S.U.A. scotea 
în lumină activitatea 
așa-numitului „Lob
by portughez“, veri
tabil „grup de pre
siune" menit să spri
jine pozițiile colo
niale portugheze în 
Africa. O lucrare in
titulată „Sprijinitorii 
apartheidului" edita
tă în S.U.A. de 
„Grupul de acțiune 
democratic anti-ra- 
sist“ aduce amănunte 
interesante privind 
un alt „Lobby", cel 
sud-african.

...In martie 1966 
senatorul Albert 
Gore (Tennessee) a 
criticat vehement 
politica de apartheid 
a guvernului de la 
Pretoria și a cerut
„măsuri mai ener
gice pentru a deter
mina o modificare a 
sistemului rasist
sud-african**. N-au
trecut decît cîteva 
zile și în 85 de ziare 
americane au apărut 
„scrisori de indig- 
nare“ provenind, vi
zibil, de la aceeași 
sursă. Senatorul era 
acuzat de „irespon
sabilitate politică** 
și „contrazicere a 
intereselor america
ne**.

In septembrie 1967, 
peste 30 de ziare in
fluente din Statele 
Unite publicau un 
ciclu de articole ale 
lui John Synon. In 
aceste articole, sena

torul William Ful
bright. președintele 
comisiei senatoriale 
pentru afaceri exter
ne. era violent su
cit pentru interven
țiile sale împotriva 
apartheidului aud- 
african.

In ianuarie 1961. 
National Broadcas
ting Company a pre
zentat un film. .Jur
nal sud-african- care 
oferea o imagine o- 
biectivă a barbariei 
apartheidului. O vio
lentă campanie de 
presă a determinat 
interzicerea prezen
tării in continuare a

tor intervenții ri 
manevre propagan
distice. Se dezvăluie, 
astfel, că in spatele 
sus-amintiteior acti
vități stă așa-nnmi- 
tul ..comitet ameri
cano — sud-afrkaa*. 
Președintele de o- 
noare al comitetului 
este senatorul 
Mundt. Comitetul 
dispune de fonduri 
anuale evaluate la 
minimum 15 mili
oane de dolari. El a 
fost creat p e finan
țat de societăți in
dustriale și comer
ciale care fac afaceri 
în Republica Sud-

„LOBBY* 
SI APARTHEID

filmului la alte rețe
le de televiziune.

In același timp, 
numeroase ziare și 
unii congresmeni 
înalță imnuri de sla
vă politicii ultra- 
rasiste a autorități
lor dc la Pretoria. 
In aprilie anul aces
ta, 54 de ziare au 
publicat reportajele 
unui grup de ziariști 
care au vizitat Afri
ca de Sud. Ele vor
beau toate, despre 
„misiunea civilizatoa
re** a R.S.A. pe conti
nentul african.

Lucrarea „Sprijini
torii apartheidului" 
scoate în lumină ori
ginile tuturor aces-

Africană. Inițiativa 
oficială au avut-o in 
1963 un grup de fir
me grupate în „Ovc- 
resea Company of 
South Africa". In 
spatele ei stăteau a- 
semenea monopoluri 
ca Diamang, Ameri
can Diamand Corpo
ration, South Africa 
Concessions Ltd. etc. 
Toate aceste com
panii au organizat 
împreună cu guver
nul de la Pretoria 
„lobby-ul" sud-afri
can în Statele Unite 
(nu întîmplător, e- 
xact în momentul în 
care condamnarea a- 
partheidului sud-a
frican a devenit mai 
accentuată în Ame
rica și în întreaga

lume). Principala co
manditară a lnbby-«- | 
Ini a devenit agenția 
publicitară new ynr- 
hexă Wright care 
primește o subvenție 
anuală de 4 milioane 
«•Uri. Cit de amplă 
e activitatea agenției 
Wright pe terenul 
susținerii aparthei
dului sud-african șe 
poate deduce și din 
faptul că nu mai pu
țin de 29 de inter
venții rostite in ulti
mii trei ani în sena
tul S.UJL privind 
relațiile cu R.S.A. au 
fost redactate inte
gral la această agen
ție.

Lobby-ul, care are 
•triose legături cu 
persoane influente, 
cu numeroși con
gresmeni, acționează 
pentru sprijinirea 
actualului regim sud- 
african și pentru îm
piedicarea oricăror 
măsuri politice sau 
economice care ar 
putea provoca neplă
ceri rasiștilor de la 
Pretoria. El funcțio
nează in două direc
ții : ajută rasiștilor 
sud-africani și. în a- 
celași timp, servește 
dezvoltării activității 
monopolurilor ame
ricane interesate în 
Africa de sud.

Senatorul Ful
bright, de altfel una 
din țintele atacurilor 
sprijinitorilor Preto
riei rasiste, spunea 
odată că „există pu
ține lucruri care pot 
dezonora mai mult 
un om decît solidari
zarea cu un aseme
nea primitivism po
litico-social care este 
apartheidul".

P. N.

• CU prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România, atașatul militar aero 
și naval al României in Statele 
Unite ale Americii, colonelul A- 
postol Dumitru, a oferit in sa
loanele ambasadei, o gală de 
filme și un cocteil. Au parti
cipat generali și ofițeri supe
riori din Departamentul Apără
rii al S.U.A., ambasadori, ata
șați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic, precum șl 
alte personalități.

• UN deosebit succes au înre
gistrat filmele românești „Oas
peți de iarnă" și „Triptic folclo
ric" prezentate în cadrul festi
valului internațional al filmului 
cultural care se desfășoară în a- 
ceste zile la Tokio — transmite 
corespondentul Agerpres, FI. 
Țuiu. Sufragiile întrunite sînt 
cu atît mai remarcabile cu cit 
la această prestigioasă manifes
tare, organizată de Asociația 
Japoneză pentru filme educative,

în colaborare eu cea mai mare 
societate de televiziune NJLK. 
și ziarul ..Asahi", participă zeci 
de țări. Aceste realizări ale ci
nematografiei românești vnr fi 
prezentate și în alte orașe ni
pone.

• MAI multe din cele 43 de 
persoane, arestate duminică în 
cursul marii demonstrații îm
potriva războiului din Vietnam, 
care a avut loc la Londra, au 
fost condamnate luni la trei luni 
închisoare de un tribunal din 
capitala britanică- Doi tineri au 
fost condamnați la trei ani în
chisoare cu suspendarea pedep
sei.

Pe de altă parte, se anunță 
că la Școala de științe econo
mice din Londra, ocupată timp 
de cîteva zile ’ * ’ —
reînceput luni cursurile.

• INTR-UN
starea sănătății_____ __ _
secretar general al Partidului 
Comunist Italian, care este in-

de studenți, au

buletin deapre 
Iul Luiri Lonro.

TURCIA. — Imagine din Ankara

la Londra 
Common- 

________ w_____aplicarea 
sancțiunilor împotriva Rhode- 
siet Cu aces: prilej. George 
Thomson, ministru fără porto
foliu însărcinat cu problema 
rhocesiană. a prezentat o 
informare în legătură cu con
ținutul recentelor propuneri 
britanice pentru reglementarea 
crizei rhodesiene. El a dat asi
gurări că poziția Angliei in a- 
ceastă problemă a rămas ne
schimbată.

Acest comitet a fost consti
tuit în urma unei hotărîri a 
conferinței primilor miniștri 
din țările Commonwealthului 
din septembrie 1966.

Luni după-amiază s-a făcut 
cunoscut la Londra că George 
Thomson va pleca în curbul la 
Salisbury pentru a relua con
vorbirile cu guvernul rasist 
rhodesîan.
• GENERALUL Odd Bull, 

șeful observatorilor O.N.U., care 
a sosit luni la Cairo, a fost pri
mit imediat la Ministerul Afa
cerilor Externe al R.A.U., unde 
a avut o întrevedere cu Salah 
Gohar, subsecretar de stat la 
acest minister.

După această întrevedere, re
latează agenția France Presse, 
Odd Bull a declarat ziariștilor 
că au fost examinate o serie de 
probleme legate de recentul in
cident între trupele egiptene și 
israeliene de-a lungul Canalu
lui de Suez, precum și diverse 
aspecte legate de activitatea 
observatorilor O.N.U. de-a lun
gul liniei de încetare a focului.

• LUNI s-a ținut 
ședința Comitetului 
wealthului pentru

priu poate trăi cu adevărat ca 
popor. Vorbitorul a subliniat 
că lupta cehoslovacă de elibe
rare națională a avut de la 
bun început nu numai trăsă
turile bine pronunțate ale pro
gresului național, dar și cele 
ale progresului social. Ea a 
fost însuflețită de curentele 
revoluționare din acel timp, de 
idealurile mărețe ale eliberă
rii sociale, s-a inclus în acel 
curent fundamental al progre
sului social, care a culminat 
cu Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie.

L. Svoboda a amintit că po
litica externă dusă de burghe
zia aflată la conducere la în
ceputul existenței republicii, a 
suferit o criză tragică la Miin- 
chen. Experiența Miinchenului 
și a anilor de război, experien
ța pe care am căpătat-o în 
lupta dreaptă împotriva puterii 
naziste, a adăugat el, ne-a obli
gat să găsim o nouă orientare 
a republicii.

Arătînd că speranțele po
porului cehoslovac, după do- 
bîndirea independenței, de a 
obține o reglementare socială 
justă au fost înșelate de cla
sele conducătoare din republi
ca antebelică, vorbitorul a 
spus : Aceasta a dus la hotă- 
rîrea de a pune întreaga exis
tență a republicii pe o bază 
socială nouă, pentru care miș
carea muncitorească și în pri
mul rînd Partidul comunist a 
luptat zeci de ani. în imaginea 
majorității covîrșitoare a popu
lației noastre, socialismul a 
fost baza care contribuie la 
unitatea deplină a poporului, 
a cărei expresie a devenit 
Frontul Național în frunte cu 
partidul comunist. Arătînd că 
socialismul se poate dezvolta 
în Cehoslovacia numai dacă 
se va porni de la principiile 
marxism-leninismului și dacă 
va fi strîns legat și pătruns de 
întreaga moștenire progresistă 
a luptei naționale și democra
tice, L. Svoboda a spus: A- 
cest drum, ca orice drum nou, 
nu este lipsit de greșeli și de 
deformări tragice. Dar și aici 
s-a manifestat capacitatea ne
obișnuit de viabilă a sistemu
lui socialist, care a găsit forțe 
suficiente pentru a recunoaște 
și lichida propriile greșeli și 
lipsuri, suficientă inițiativă 
pentru o nouă înflorire și dez
voltare. Relevînd că în ianua
rie a.c. a fost începută o etapă 
nouă de dezvoltare, a cărei 
necesitate s-a copt de-a lungul 
multor ani, vorbitorul a spus 
că este vorba de tendința spre 
o dezvoltare socială nouă și de 
hctărîri politice, naționale și 
economice pozitive, care cores
pund poziției cehoslovace în 
Europa și în întreaga lume. 
Cursul principal și sănătos al 
dezvoltării noastre, eliberat de 
greșelile, tendințele și influ
ențele dăunătoare, care au fost 
denaturate atît în patrie, cît și 
în străinătate, această linie să
nătoasă, cu adevărat socialistă, 
va rămîne și de acum înainte 
forța motrice a vieții noastre, 
a spus el.

Vorbitorul a subliniat toto
dată că noul sistem juridico- 
statal va constitui fundamentul 
relațiilor popoarelor ceho
slovace.

Subliniind spiritul interna
ționalist după care se conduce 
partidul, L. Svoboda a spus că 
acesta oferă posibilitatea și 
condițiile necesare „să pornim 
cu chibzuință pe drumul trasat 
de P.C.C. și adoptat de poporul 
acestei țări, ca o cauză vitală 
a lui, pentru ca în mod activ, 
pe baza programului nostru 
propriu, care corespunde prin
cipiilor de bază ale socialismu
lui și pozițiilor noastre specifi
ce, să înfăptuim cauza mărea
ță a construcției societății so
cialiste, s-o înfăptuim în așa 
fel îneît ea să fie apropiată 
intereselor și necesităților pro
prii, gîndirii și inimii poporului 
nostru “.

La tribună au urcat apoi re
prezentanți ai partidelor poli
tice din Cehia și Slovacia, pre
ședintele Consiliului Central 
al Sindicatelor și președintele 
C.C. al Uniunii Tineretului Ce
hoslovac.

Shinjuku, cea mai mare 
gară din Tokio. Peroanele 
sînt înțesate de calatori, 
dintre care majoritatea... 
nu intenționează să plece 
nicăieri. In ceainăriile din 
cartier s-au adunat gru
puri de locuitori ai capi
talei. Din cartierul univer
sitar Kanda, studenții so
sesc în echipe compacte. 
In același timp, în jurul 
gării au fost mobilizate 
Forțe polițienești impre
sionante : 12 000 de poli
țiști echipați de lupta, de 
ia bastoanele de cauciuc 
pînă la grenade cu gaze 
lacrimogene...

Alegerea de către manifes- 
fanți a gării ca loc principal 
al desfășurării protestelor 
antirăzboinice, adică împo
triva prezenței militare ame
ricane în Japonia, s-a dato
rat unor factori obiectivi s 
balastul de pe liniile ferate 
poate fi folosit ca „muniție* 
atunci cînd poliția, inevita
bil, atacă, iar vagoanele nu
meroaselor trenuri devin un 
fel de „redute" în spatele -k 
cărora se pot ascunde gru- 
puri masive. într-un cuvînt, 
gara constituie un loc sufi
cient de întortochiat pentru 
a rezista „șarjelor" forțelor 
de ordine, iar manifestanții 
au izbutit, într-adevăr, să 
țină piept atacurilor timp de 
șase ore. Mai există însă și 
un motiv simbolic : prin Shin
juku trec trenurile cu com
bustibil destinat marii baze 
americane de la Tachikawa 
și oprirea lor, chiar pentru 
scurtă vreme, are o valoare 
mobilizatoare care indică 
posibilitatea de frînare a ac
țiunii militarilor străini.

Desfășurarea manifestației, 
în ritmul alert tradițional în 
Japonia în care participan- 
ții, strîns uniți, pornesc ca în- 
tr-un dans susținut, a depă
șit ca amploare pe cele ante
rioare. Anunțarea de către 
poliție a arestării a 900 de 
studenți constituie cea mai 
mare cifră din întreaga pe
rioadă postbelică. Dar, ele
mentul nou în cadrul acțiu
nii represive l-a constituit 
precizarea că va fi „pusă în 
aplicare" legea împotriva 
manifestațiilor, care era con
siderată în desuetudine, de
oarece n-a mai fost aplica
tă de 16 ani. Potrivit acestei 
legi, poate fi arestat orice 
participant la o manifesta
ție care devine pasibil de 
închisoare de la unul la zece 
ani. Această măsură de inti
midare la care au recurs au* 
torităfile a fost criticată de 
toate partidele politice 
opozijie, inclusiv de cele 
nu sprijină acțiunile de 
test violente.

Paralel cu ciocnirile 
gara Shinjuku au avut
manifestații în fața clădirii 
Parlamentului, în preajma 
clădirilor care adăpostesc 
diverse autorități militare la 
Tokio, iar în întreaga Japo
nie numărul celor care au 
manifestat pașnic la îndem
nul sindicatelor s-a ridicat la 
800 060. Este desigur imposi
bil ca politia care la cei 6 000 
de manifestanți din gară a 
mobilizat un număr dublu de 
membri ai săi să procedeze 
în același fel la toate acțiu
nile protestatare. Rămîne 
însă primejdia represiunilor 
pe baza legii dată uitării în 
urmă cu mai bine de un de
ceniu și jumătate...

Mișcării „de primăvară* 
care în Japonia mobilizează 
anual mase impresionante în 
exprimarea protestului împo
triva prezenței militare ame
ricane i s-a adăugat acum și 
„protestul de toamnă*. Zia
rele japoneze au apreciat 
însă, că este vorba doar de 
„o repetiție* pentru anul vii
tor cînd urmează să se ia în 
discuție reînnoirea alianței 
militare cu S.U.A., care expi
ră în 1970.

din 
care 
pro-

din 
loc

Z. F,
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